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Joi, 7 ianuarie, la sediul C.C. 
al P.C.R., a avut loc solemni
tatea aniversării zilei de naș
tere a tovarășei Elena 
Ceaușeseu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim vice- 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, eminent om politic și mi
litant revoluționar, savant de 
renume mondial, solemnitate 
care a reprezentat o nouă și 
puternică expresie a înaltei 
prețuiri pe care întregul partid, 
întregul popor o acordă activi-

lății sale prodigioase $1 multi
laterale pusă cu dăruire și ab
negație în slujba înfăptuirii 
înaltelor aspirații de progres, 
bunăstare, libertate și indepen
dență ale națiunii noastre, edi
ficării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămin- 
tul României, cauzei socialis
mului șl păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășul Ilie Verdeț, ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partid și de stat prezenți 
solemnitate au felicitat-o.

(Continuare tn pag. a 4-a)

SCRISOAREA
COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
ADRESATĂ TOVARĂȘEI

ELENA CEAUȘESCU
zilei 
moi 

felicâ-

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușeseu,
Ne face o deosebită plăcere ca, la aniversarea 

dumneavoastră de naștere, să vă adresăm, cu cele 
profunde sentimente de prețuire ți stimă, călduroase 
țări, urări de viață îndelungată, de sănătate ți fericire.

Folosim acest prilej sărbătoresc pentru a vă exprima înalta 
apreciere pe care noi toți, Comitetul Central ți întregul nos
tru partid și popor o dau îndelungatei ți multilateralei acti
vități pe care ați desfățurat-o ți o desfățurați, cu înaltă 
competență ți profund spirit revoluționar, pentru înfăptuirea 
politicii interne ți externe a partidului ți statului nostru. Este 
unanim apreciat aportul de seamă pe care îl aduceți, ca 
membru al Comitetului Politic Executiv ți ca prim viceprim- 
ministru al guvernului, la elaborarea ți înfăptuirea in viață 
a politicii de construcție socialistă, de dezvoltare economico- 
socială a patriei ți ridicare a nivelului de trai material ți 
spiritual al întregului nostru popor. Prețuim, de asemenea, 
in mod deosebit contribuția de mare valoare pe care o adu
ceți ca eminent om de știință și savant de renume mondial, 
in fruntea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, 
precum și prin activitatea proprie, la dezvoltarea și înflo
rirea continuă a științei și culturii noastre socialiste, la pro
movarea susținută in toate domeniile construcției socialiste 
din patria noastră a cuceririlor revoluției tehnico-științifice 
moderne. Sint larg recunoscute și apreciate peste hotare 
rezultatele prodigioasei dumneavoastră activități științifice, 
hotărirea cu care acționați pentru ca pretutindeni in lume 
știința să-și afirme plenar vocația sa de progres și pace, 
pentru ca minunatele înfăptuiri ale geniului uman să nu fie 
puse in slujba războiului și distrugerii, ci să servească ex
clusiv bunăstării și fericirii oamenilor ți popoarelor. Ale
gerea dumneavoastră ca președinte al Comitetului național 
român „Oamenii de știință și pacea* constituie o garanție 
că slujitorii științei din țara noastră, alături de întregul po
por, își vor aduce in modul cel mai activ contribuția la poli
tica de pace, înțelegere și colaborare a României socialiste.

Impreunâ cu intregul nostru partid și popor, vâ dorim ca 
- alături de mult stimatul și iubitul nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușeseu, secretarul general al partidului și președintele 
Republicii Socialiste România - sâ trăiți ani îndelungați ți 
rodnici, sâ vâ bucurați de multă sânâtate ți putere de 
muncă pentru a încununa cu noi împliniri ți satisfacții bo
gata și neobosita dumneavoastră activitate, pusă in slujba 
partidului și poporului, a infâptuirii înaltelor răspunderi ce 
v-au fost încredințate de partid, a transpunerii cu succes în 
viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al Xll-lea, a mă
rețului Program al partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comu
nism.

Cu toată căldura inimilor noastre, vâ adresăm in această 
zi aniversară, mult stimată tovarășă Elena Ceaușeseu, urarea 
tradițională : „La mulți ani !“

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Debut promițător Iu optimile de finală ale „Cupei cupelor** la handbal feminin

de 
1* 
cu

»

TEROM IAȘI - SPARTAKUS BUDAPESTA 25-19
IAȘL 7 (prin telefon). — O 

sală arhiplină și un public 
entuziast au constituit un ca
dru propice obținerii unul va
loros rezultat de către echipa 
feminină de handbal TEROM 
Iași, în întâlnirea cu Spar- 
takus Budapesta, în optimile 
de finală ale „Cupei cupelor": 
TEROM a cîștigat cu 25—19 
(13—10) în fața apreciatei for- 

a 
de echipa ro- 
condus tot tim- 

diferențe confor- 
doar o singură 

5—5 în min. 11. 
reușit

mafii budapestane. Meciul 
fost dominat 
mână, care a 
pul. uneori la 
tăblie, fiind 
dată egalată :

Prin ce au
handbaliste ieșence să 
pună in fața acestei 
ții excelent pregătite 
și tactic, cu multe

tinerele 
se im- 
forma- 
tehnic 

și tactic, cu multe individua
lități de clasă ? In primul rând 
printr-o laborioasă activita
te și o deosebită mobilitate

in apărare, care le-au inco
modat vădit în acțiunile lor 
defensive pe valoroasele Osz
wald, Nyary și Czegledy. Ne-a 
plăcut apoi, în mod deose
bit, felul în care TEROM a 
știut să joace în atac, acțio
nând variat pe 
te bună Marineac), 
(bun începutul lui 
iar în repriza a 
și prin pătrunderi 
(cu merite pentru 
Covaliuc) sau prin 
la distanță, capitol 
excelat Avădanei. 
context trebuie 
faptul că ne-a plăcut i 
echipei oaspe, care a 
să pună foa-rte bine în 
loare calitățile celor 
jucătoare de excepție, 
zînd astfel o limitare a 
porțiilor scorului, care 
este hotărîtor, totuși.

extreme (foar- 
prin pivoți 

Turba tu, 
Il-a Vișan) 
individuale 
Dîscă și 
șuturi de 

la care a 
în acest 

menționat șl 
replica 

știut 
i va- 

clteva 
reali- 

pro- 
nu 

pentru

TEROM în vederea 
calificării in meciui 
la Budapesta (14 
Continuăm să acordăm 
șansă echipei TEROM, 
avem toată convingerea, poa
te mai mult decît a dat la 
meciul de joi seara. Pentru 
splendidul spectacol oferit iur 

• bitorilor handbalului din IaM 
merită, desigur, felicitări toar
tă echipa, precum și antreno
rul loan Haraga. Arbitrii bul
gari Bojidar Nenov și Gruia 
Gruev au condus excelent un 
meci specific de cupă aprig 
disputat. Au marcat : Turba- 
tu 9. Covaliuc 4, Avădanei 3, 
Marineac 3. Dîscă 3. Vișan
2, Spiridon 1 — pentru TEROMj 
Oszwald 7, Nyary 5, Czegledy
3, Erdeș 1, Tusjak 1. Elekeg 
1, Galihidne 1 — pentru Spa**- 
takua.

obținerii 
retur de 
ianuarie), 

prima 
care.

Călin ANTONESCU

Cuvintul de ordine la lotul național de fotbal

0 PREGĂTIRE AAAI BINE CALCULATA
de medicină sportivă 
August" pare, ca de 
furnicar. Sportivi de

Centrul 
de la „23 
obicei, un 
lot național la diferite discipli
ne sportive urmează un tra
seu precis, bătătorit de ei după 
fiecare vacanță, și un neavizat 
s-ar mira văzînd că-și încruci
șează drumurile, fără să tresa
ră, boxerul Dumitru Cipere și- 
fotbalistul Ștefan Sameș... Va 
să zică și fotbaliștii sînt aici... 
Aveam să constatăm că 
național lărgit, convocat marți 
seara, a și purces la tradițio
nalul control medical care pre
cede reintegrarea la efort. Des
chidem și noi o ușă. îl ză
rim pe Moraru manevrînd niște 
manete. Un om în halat alb 
îi spune profesoral : „Colegii 
de la înaintare au dovedit o mai 
mare rezistentă fizică". Moraru 
răspunde cu o glumă : „Dacă 
scap eu mingea din mină, sint 
sigur că li se înmoaie lor pi
cioarele". Cu alte cuvinte, noul 
lot s-a reunit sub semnul se
riozității neîncruntate. Asta e 
bine-..

Doctorul Nicolae Andreescu 
supraveghează personal întoc
mirea fișelor individuale, care 
se încheagă pe măsură ce fot
baliștii parcurg teste cu nume 
complicate: cicloergometrie, spi- 
rografie. electromlografie. ne
lipsind nici cele de dezvolta
re fizică, nici cele psihologice. 
Noul medic al lotului aprecia
ză că starea de sănătate și po
tențialul sportiv sînt în gene
ral mulțumitoare. Ne mărturi
sește că Mircea Lucescu pune- 
un mare accent pe științifiza- 
rea procesului de pregătire, re- 
comandînd valorificarea 
mală a datelor obiective 
sele a căror destinație, 
doctorul, „a fost, mai’ ___ .
coșul de hîrtii". Proba cea mai 
concretă este celebra „bicicletă" 
care măsoară capacitatea de e

lotul

maxi- 
din fi- 
spune 

mereu.

EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTUL, COMPONENTE IMPORTANTE
5 *

O reușită competiție de

masă a marcat aniversarea

centenarului Institutului

Politehnic din București

Institutul Politehnic din Bucu 
rești a împlinit recent 100

ÎN PREGĂTIREA VIITORILOR INGINERI

un bun co- 
aruncă în

fort. Lucescu. ca 
mandant, care se 
tranșeele soldatilor săi. s-a su
pus, în premieră, unei aseme
nea probe. A dezvăluit public, 
la recenta consfătuire cu an 
trenorii si conducătorii divizio
nari că s-a oprit la treapta a 
cincea. adică foarte aproape de 
limita ideală (6—7). Era o de
monstrație că rigorile antrena
mentului invizibil contează mai 
mult decît vîrsta- Un exemplu 
personal menit să corecteze aș
teptata treaptă a treia, pe care

credea că se vor opri elevii săi. 
Lingă teribila bicicletă facem 
un sondai care poate descreți 
puțin fruntea lui Lucescu : me
dia rezultată este de ...patru 
trepte- Mai folosim prilejul, 
pentru a transcrie cîteva decla
rații ale celor ce pedalează. 
Iordănescu : „Sintem opt din 
vechea echipă, care a eșuat-

Ion CUPEN

(Continuare in pag. 2-3)

PERSPECTIVA ÎNOTULUI ROMÂNESC

Pe cind alte nume in topurile
mondiale și europene anuale ?

de ani de existență. Acest 
prestigios for de învățămint 
superior din țara noastră a in
clus, încă de la înființare, a- 
lături de materiile specifice 
formării unor specialiști în 
domeniul ingineriei, educația 
fizică în programul de activi-

tate al studenților. In princi
pal, gimnastica și scrima s-au 
bucurat de toată atenția 
deniilor 
dascăl de 
Bădescu). 
înființarea 
Politehnica, 
s-a lărgit, incluzînd boxul, te
nisul, fotbalul, rugbyul, pre
cum și sporturile de iarnă.

Sporadice pînă la Eliberare, 
activitățile sportive ale stu
denților de la Institutul poli- 
tenic din București au cunoscut 
— ca peste tot în țară după 
august 1944 — o amploare fără

stu- 
politehniști (primul 
sport fiind Nicolae 

Din 1927, odată cu 
asociației sportive 

aria preferințelor

însem-
Știința 

1965 — 
sportiv

precedent, inițial sub 
nele asociației sportive 
(din 1950), apoi — din 
sub cele ale clubului 
Politehnica București.

Nucleu al performanței în 
rîndul studenților acestui 
institut cu peste 12 000 de vii
tori ingineri, „Politehnica" a 
conlucrat permanent cu cate
dra de educație fizică și sport 
pentru atragerea maselor largi 
de tineri și tinere pe terenuri-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

1981 
ne un 
istoria ______
Nicicind în cei 50 de ani de 
cînd se practică acest sport în 
țara noastră nu am avut pri
lejul să consemnăm un aseme
nea buchet de performanțe ca 
cele realizate de înotătoarele 
noastre în sezonul trecut. Cinci 
medalii la Universiadă (record 
absolut), dintre care două 
aur prin Carmen Bunaciu 
m și 200 m spate), două de 
gint prin Irinel Pănulescu 
m mixt) și ștafeta de 4X100 
m mixt și urta de bronz 
Bunaciu (100 m fluture), 
li se adaugă medalia de bronz 
(100 m spate) obținută de a- 
ceeași Carmen Bunaciu 
campionatele europene de 
Split, 
dalii 
solut) 
Anca 
spate 
și Teodora Hauptricht 
la 800 m liber) 
Prietenia".

1981 a fost și 
mierelor. Pentru 
înotătoare din România (Car
men Bunaciu) se află Ia sfîr- 
șituț anului în fruntea top-ului 
mondial (100 m spate), la 55 
de sutimi de secundă distan
țată de următoarea clasată (!) 
și tot pentru intîia oară Româ
nia are plasate la finele sezo
nului două înotătoare (Buna
ciu — locul I și Pătrășcoiu — 
locul VII) îh top-ul european 
al probei de 100 m spate. în 
fine, băimăreanca de 14 ani 
Anca Pătrășcoiu (64,03 la 100 
m spate), marea revelație a 
anului trecut (la vîrsta ei. Car
men Bunaciu înota 100 m spate 
în 70,4 sec !), este prima îno

va rămine cu certitudi- 
an de referință pentru 

înotului românesc.

de 
(100 
ar- 

(400

prin 
Lor

la 
la 

precum și cele trei me- 
(de asemenea record ab- 

dobindite de tinerele 
Pătrășcoiu (aur la 100 m 
și argint la 200 m spate) 

(bronz 
la „Concursul

un an al pre- 
prima oară o

ta loare din România care reu
șește să cîștige o probă ta 
„Concursul Prietenia".

Ce va fi în 1982, al doilea an 
al unui ciclu olimpic în care 
s-a pășit cu dreptul ? Tehni
cienii noștri și-au propus con
firmarea acestor rezultate pe 
două planuri. Carmen Bunaciu» 
cea mai rapidă spatistă a a- 
nului 1981 (a fost și singura 
înotătoare de pe continent me
daliată atît la C.E. din 1977, cft 
și apoi la C.E din 1981), va 
încerca desigur să-și confirme 
supremația, să coboare sub 
62,0 la 100 m și sub 2:13,0 la 
200 m pentru a deveni prima 
româncă laureată la un cam
pionat mondial (Guayaquil, ta 
Ecuador). Ea este deocamdată 
singura înotătoare româncă 
in stare să lupte pentru meda
lii în finalele celor două pro
be la C.M. Nu excludem fi
rește nici posibilitatea unui 
nou salt calitativ pînă în vara 
viitoare din partea băimăren- 
cei Anca Pătrășcoiu. Cu orice 
rezultat sub 64,0, ea s-ar pu
tea număra printre finaliste 1» 
Guayaquil (la C.E. de la Split 
doar primele patru clasate au 
înotat mai repede, pe distanța 
de 100 m spate). Dar pentru 
eleva Gicăi Deak există șanse 
mult mai mari de a străluci la 
campionatele europene ale ju
niorilor de la Innsbruck. Iată 
deci, o primă întrebare, care 
după sezonul indoor va trebui 
să primească un răspuns : pen
tru ce competiție se va pregăti 
Pătrășcoiu, deoarece în mod 
cert ea nu poate avea. la

Adrion VASILIU

(Continuare i» pag. 2-3)



PlRTIA ZAMORA I
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Vă prezentăm
Cititorul Andrei Stoica <ftn 

București, str. Roșia Montană 
2, solicită ca în cadrul 

noastre să prezen-

O AGENDĂ SPORTIVĂ BOGATĂ,

CEA DE A
A „FESTIVALULUI J

scontat m;

I

ar.
rubricii . ______
tăm si pirtll mal puțin cu
noscute șl sugerează chiar să 
începem cu pirtla Zamora din 
Poiana Țapulul-Bușteni. Dăm 
curs acestei sugestii.

Plaiul Zamora este o po
iană largă, ușor Înclinată, pe 
eare se poate învăța schiatul

în condiții optime. Destinată 
începătorilor, ea nu este pre
văzută cu mijloace mecanice 
de urcare, în schimb e ușor 
accesibilă, după aproximativ 
un sfert de oră de mers pe 
jos. O recomandăm începăto
rilor. în locul porțiunii infe
rioare — de cele mai multe 
eri Înghețată sau supraaglo
merată — a pîrtlei Clăbuoetul 
Taurului din Predeal.

PE GUSTUL TUTUROR ȘCOLARILOR Petar Popovici

I
I

PENTRU IUBITORII DE DRUMEȚIE MONTANA

I
I
I

Tara Hațegului e- 
feră turiștilor șl 
schiorilor minunate 

nriveliști 
_1 apro- 

cabanelor 
Pietrele d 

de-

tocuri d pr 
montane in 
pierea 
Băietei,
Gora Zîata cu

osebire
gură coresponden
tul nostru Nlcu 
Zbuchca — se află 
clteva pirtii potrivi
te pentru Învățarea 
lunecării pe zăpa
dă. Un posibil tra-

ne asl- seu, care poate fi 
străbătut chiar In 
aceste zile : Rlu de 
Mori — Gura Zla
ta — Gura Apel, 
de-a lungul RIulul 
Mare ; punctul de 
plecare : orașul Ha
țeg.

I

I DESCHIDEREA SEZONULUI DE SCHI IN SEMENIC I

I

ta Semenic s-a desfășurat concursul de deschidere a sezonului 
«te schi. Dintre cîștigători : C. Minate, C. Jijlc, Monica Achim 
(toți de la C-S.Ș. Reșița) la slalom, C. Tuscan, O. Llnțu, L 
Zachner (toți de la Olimpia Reșița) la schi fond băieți, Valen- 
ttaa Lupu, Ionica Mo '—°
fend

_____  > (ambele de la C.S.Ș. Reșița) la schi 
fete' (D, «SLAVAN — coresp.). I

I
BULETINUL ZĂPEZII

I 
I

I
I

la această eră nu șe 
schia decit pe unele 

„„_ (vizitatorii Poienii Bra
șovului trebuie să urce pînă 
■us in Cristianul Mare, de 
pildă), meteorologul de servi
eta Constantin TÎCU, din ca
drul Serviciului de prevederi 
do scurtă durată ale vremii 
al Institutului meteorologic și 
hidrologic, ne comunică ves
tea răcirii considerabile a
timpului la acest sfîrșit de
■ăptămină. în regiunile de 
munte termometrele vor in
dica chiar valori în jurul a 
JS—20 grade sub zero. Se pre
văd taceptnd de azi ninsdri 
destul de bogate, ceea ee va

Deși 
poate 
pirtii

nou, schiatul de
_ de- performantă.

în așteptarea ninsorii, iată 
grosimea straturilor de zăpa
dă Înregistrate ieri diminea
ță, la ora 8, in unele regiuni 
montane ale țării : Predeal 18 
cm. Vlrfuî Omu 4S cm, Sinaia- 
Cota 1500 43   "
cm. întorsura 
Păltiniș-Sibiu 
22 cm. Sttaa 
Tarcn 24 cm.

permite, din 
agrement si 
în I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

cm, Lăcăuțl 45 
Buzăului 2 cm, 

27 cm, Vlădeasa 
de Vale 58 cm, 

______ _____ Semenic 90 cm, 
Paring 60 cm. ceahiău-Toaea 
188 cm. Rarău 88 cm, Bîlea- 
Lac 185 cm, Iezcru 39 cm, 
Cuntu 43 cm, 
Fundata 
trnlui 82 
Corla 33

Rarău 88 cm, 
Iezcru 
Bucln 76 cm, 

15 cm. oblrșia Bo
em. Voineasa 20 cm, 
cm.

Începători, initiați,
Pe platforma arti

ficială a asociației 
sportive Petrolul 
Brașov este deschi
să șl se află la dis
pariția publicului, 
în fiecare seară, în- 
eepînd de la ora 19 
si duminica, întrea
ga ri, un patinoar 
natural. Aici func-

tlonează 5 grupe de 
Începători, fiecare 
tnsumlnd ÎS cop ti, 
două grupe de așa- 
zlșl „initiați” șl. 
bineînțeles, o gru
pă de „avansați”. 
Ultimii păsesc în 
domeniul sportului 
de performantă, mal 
btne-zls al patlna-

INSTALAȚIE

AVANSAȚI
jului artistic, sub 
conducerea antre- 
noarei Alina Niru- 
lescu. Chiar în a- 
ceste zile se fac 
selecții pentru alcă
tuirea grupelor unei 
noi serii de „învă
țăcei” în ale pati
najului. (Carol GRU
IA, coresp.).

ELECTRONICA INEDITA
Dieter Kalter, Leon Rotaru, Radu Vartolo-Vlerel Tîmpănaru, 

meu. Rolf Speck. Ludwig Beke, ion Neferea, Peter Bllef, Toma 
Turtun sînt clteva dintre numele părinților unor schiori legi
timați la C.S.Ș. Sibiu. Le cităm împreună cu informația că toți 
aceștia au contribuit la construcția unei instalații electronice 
de cronometrare (pînă la sutimi de secundă) a curselor de 
•chl alpin. Aparatul a șl fost testat în condiții de concurs *1 
a dat deplină satisfacție (Hie IONESCU _ coresp.).

SFATUL SPECIALISTULUI
▼ASn.E FELDMAN, direc

torul Clubului sportiv școlar 
din Sinaia ■: „Ca sin&ian get- 
beget. mi-a fost dat să văd 
ta decursul anilor mii de tu
riști veniți din toate colțu
rile țării. Majoritatea nu erau 
Insă echipați corespunzător 
practicării săniușului. Am vă
suț foarte mulți cetățeni ta 
paltoane și ta pantofi care 
alunecau la vale pe saci de 
plastic sau pe bucăți de ttno- 
tevrm. Le recomand fă vină

la săniuș ta costume specia
le. care pot fi achiziționate la 
toate magazinele de speciali
tate din țară. De asemenea 
la centrele de închiriere din 
orașele montane pot fi procu
rate variate tipuri de sănii, 
pentru orice gust și pentru 
Mice posibilități. Recomand 
celor care vin Ia Sinaia, pir- 
tiile de pe străzile 6 Martis 
și Șoimului, precum și Po
iana popicăriei (Ungă pîrtfta de 
bob)-.

I

I

I
I

I

I

I
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• ÎN ZIUA DE 1 IANUA
RIE, ta lecal&tatea minieră 
Brad a avut loc o intere
santă Întrecere deschisă tutu
ror virstelor, „Marșul sănă
tății", aflată la a doua edi
ție. Aproape 5000 de copii, 
tineri șl vîrstnld au luat cu 
«salt panta abruptă a Dea
lului Lie, din apropierea o- 
rașulut, urcind pînă la cota 
492 metri (punct de pornire, 
cota 215 m). Printre eopcu- 
rcnțll premiațl s-au numărat 
micuțul Mircea Ignat — 3 ani, 
Aurel Bulzcscu — 25 ani, 
Aurel Buzatu — 55 de ani. 
Ion Dobîrcan — primul eta
lat ta categoria... volumlnoșf- 
tor (148 kg) și veteranul 
Ftorea Hodrea - II de ani. 
Concursul a fost organizat 
de forurile orășenești de e- 
ducatie fizică șl sport șl al 
■indicatelor, care au atribuit 
*0 de premii. • LA ORA
DEA, ta cadrul etapei de 
ternă a „Daciadel” au avut 
toc două concursuri atractive 
«tot-ife cu „Cupa M Decem
brie”. a. S. Voința a organi
zat competiții de șah șl tenta 
«te masă, în care s-au între
cut reprezentanții a 12 
«tercurl sportive din H coo
perative. Câștigători au fost 
Ladlslau Mercse — la șah și 
Ladtalau Habalik — la tenis 
de masă, ambii de la coope
rativa „ElectrometaJ”. Con
cursul de popice — organizat 
de Comisia județeană de 
specialitate și ta care s-au 
Întrecut 19 echipe — a fost 
cfștigat de formațji -g« m- 

a Oradea.
• LA «.TÎCEUL INDUSTRIAI,

nr. 2 dta Moreni a fost inau
gurate recent, o frumoasă 
sală de sport, prima din Lo
calitate. Totodată, a luat fi
ință și primul dub sportiv 
ffcolar din oraș. Petrolul Mo
rarii. La primăvară, C.S.Ș. 
Petrolul Moreni va dispune 
șl de o bază sportivă pro
prie, care va avea terenuri 
«te handbal, baschet, volei d

tenta. « ÎN CADRUL FAZEI 
DE MASA a UMciadel» de 
iarnă, in Județul Gorj au •- 
vuit loc clteva acțiuni la ni
velul asociațiilor d comune
lor. Astfel, după prima ză
padă. sute de copii d tineri 
din Dobrtța, Runcu, Novaci, 
Arcani, Bumbești-Jiu șl Tls- 
mana s-au Întrecut In con
cursuri de schi și afiniuș. A- 
cum, din lipsă de zăpadă, a- 
■octațille sportive organizea
ză Întreceri la tenia de masă. 
Șl șah • PE ARENA DE POPI
CE Rulmentul din Brașov s-a 
«fesfășurat, zilele trecute. • 
amplă Întrece, Ta eăfe an 
■partlSijai peste 90 «te Jucă
tori (băieți și fete), sportivi 
legitimat! care însă nu ac
tivează in echipele diviziona
ra. S-a remarcat, ta mod

1 J L’J [J.■

Ca și in anii precedenti, agen
da sportivă a vacanței de iarnă 
a fost deosebit de bogată și 
pentru devil din școlile județu
lui Neamț. „Inspectoratul școlar 
împreună cu organele șl orga
nizațiile sportive, «tele de pio
nieri și tineret au inițiat acțiuni 
pentru toate... gusturile* ne pre- 
ciza prof. Ion Balclza, prim- 
vicepreședinte al C-J-ET-S, 
Neamț, prezent, dealtfel, ta 
mijlocul copiilor șl elevilor pe 
toată durata acestei prime va
canțe a amilul de lnvățămtait.

Sigur, interesul cel mai mare 
l-au stlmit Întrecerile specifice 
sezonului alb. Găzduite «te re
gulă in așezările ta care stra
tul de zăpadă s-a menținut 
compact o bună parte a vacan
ței (Borca, Hangu, Damuc, Bi- 
eaz-Chel, Bicazul Ardelean ele.), 
concursurile de schi-fond șl să
niuțe au atras marea majoritate 
■ <»piUor și școlarilor. In toate 
cazurile, reușite repetiții pentru 
taitrecerile pe care școlarii «lin 
acest județ le vor susține ta a- 
eeastă iarnă ta principal „Săni
uța de argint” șl „Cupa U.T.C.*. 
Deocamdată, însă, valul «le căl
dură care s-a așternut aproape 
peste tot in țară a cuprins șl 
județul Neamț. Doar la Teaca 
zăpada stăruie, se menține ta 
strat gros : 1,50 m, 1

Paralel cu concursurile 
schi șl săniuțe, devii «lin acest 
județ au luat parte ta clteva ac
țiuni care au cunoscut un net 
succes de organizare șl partici
pare, ca de pildă competiția <te 
minihandbal rezervată atît fete
lor cit și băieților, găzduită de 
municipiul ' __
mal puțin de 20 de formații au

ținut să fte prezente. Fetele și-au 
desemnat câștigătoarea prin echi
pa Liceului pedagogic (antrenor, 
prof. Chirii Cricopol), băieții 
prin cea a Școlii generale din 
comuna Vaduri (prof. Virgil Za- 
haria). Dar competiția a relevat 
șl alte formații, din Bistrița și 
Costișa, din Pipirig șl Humulești 
șl, evident, din Piatra Neamț.

Pe agenda sportivă a elevilor 
din acest județ s-a aflat și fot
balul — printr-o competiție re
zervată cluburilor sportive șco
lare, care a marcat succesul 
.telasel" prof. Radu Onlca din 
Piatra Neamț, «ituaită pe tecul I 
înaintea celor din Arad, Iași, 
Bacău, Focșani șl Roman. Inte
res deosebit s-a manifestat șl 
vizavi de competiția de tenis de 
câmp taițlată de clubul sportiv 
Pionierul șl C-T.E.F.S. eu parti- 
«sipairea unor echipe din Cluj- 
Napooa, lași, Bacău și Brașov.

*“ ““ ‘ mai trebuie semnalat 
pe toată durata va
tarnă ta unitățile de 

au existat cluburi 
care elevii au putut

ediție a „Fes- 
vîlcean", găz- 
excelente de 

Voineasa 
(în speță, hotelul „Lotru"), a 
luat sfîrșit cu victoria marelui 

Petar 
(stu- 

științe 
învin- 
din 11

Cea de 
tivalului 
duită în 
stațiunea

a IV-a 
șahului 
condiții 

montană

de

Piatra Neamț. Nu

în fine, 
faptul că 
cantei de 
tavățămint 
ad-hoc ta ____ ____r_____
practica mal ales jocurile spor
tive, în timp ce școlarii care 
vfeează performanța au fost- cu
prinși ta clteva tabere de pre
gătire organizate la TaslAu și 
Durău.

în totul, o vacanță de Iarnă 
rodnică pentru devii din jude
țul Neamț, ta care sportul s-a 
situat ta prim-plan. „Așa cum 
ne-am propus, vacanța a Însem
nat o largă participare a tinere
tului studios la acțiunile spor
tive inițiate sub însemnele „Da- 
etadei”, concluziona prof. Bal- 
dza. <L st.)

maestru Internațional 
Popovici, din Iugoslavia 
dent al 
juridice 
gătorul 
partide. 
F.I.D.E.
cel care a reușit să remizeze 
cu Popovici, după 65 de mu
tări, într-un meci apreciat ca 
cel mai frumos din întregul 
turneu. Locul al treilea pe po
dium l-a ocupat Cicerone Spul
ber (7,5 p). în continuare, cla
samentul arată astfel : 4—5.
Milan Andrejevici — Iugo
slavia si Grigore Varabiescu 
7 p, 6—9. Ion Crișan, Marinko 
Ciosici — Iugoslavia. Alin 
deleanu și Elemer Hosszu 
«dte 6,5 p.

în paralel, 
trei turnee, 
șahiștilor de 
gător a fost 
(Sănătatea București), cu 8,5 p, 
urmat de dr, Remus Angelescu 
(Didactica Iași), Alexandru 
Kutnik (Farul Constanța) și

Facultății de 
din Novisad).

a totalizat 9,5 p
L-a secondat maestrul 
Vasile Georgescu (8 p),

Ar- 
cu

locau mai avut 
In cel rezervat 
categoria I, cîști-

Ion Gavrilescu

LA JUMA TATE A

CU UN SPRIJIN MAI LARG, SĂTENII 
DIN FITIONEȘTI AR PUTEA DEZVOLTA 
Șl MAI MULT ACTIVITATEA LOR SPORTIVĂ

Există o comună ta țara Vran- 
eei — Fltionești — amintită cri 
de dte ori se enumeră așezările 
rurale din Județ In care educa
ția fizică și sportul stat nelipsi
te «lin viața oamenilor. înce- 
ptad de la cel mid, ptaă la a- 
dulți. Aid, ca pretutindeni ta 
județ, există un consiliu comu
nal pentru educație 
sport (președinte — M. 
«tare, la recenta adunare 
de seamă și alegeri, a 
raporta celor

fizică d 
Manea), 
de dare 

____ _ _ avut a 
prezenți o sultă 

«te realizări demne de menționat. 
Preocuparea consiliului, aceea 

de a oblșnud oamenii cu nece
sitatea practicării exercițiului 
fizic, a sportului, s-a făcut sim
țită, așa cum afirmam mal sus, 
Încă de la cel mici, preșcolari 
d elevi ai școlilor generale. 
Pentru d s-au amenajat baze 
sportive (în grădinițe mini-baze), 
organizindu-se diferite acțiuni 
ta funcție de preferințele șl ap
titudinile lor. Și in special acti
vități specifice sporturilor «Je 
temă, In care au fost cuprinși 
circa 90 la sută din numărul 
total al elevilor. Ceea ce explică 
succesele obținute la diferite În
treceri Județene sau republicane.

Organizindu-se an de an mad 
bine activitatea din cadrul „Da- 
dadei “ — atît in edițiile «Je vară 
di d in cele de târnă — co
muna Fiitionești a ajuns, pe plan 
ooprtlv, printre primele pe Ju
deț, lucru explicabil prin faptul 
că ta această competiție națio
nală au participat circa 90 te

deosebit, tină ra Elena Stanei 
(Hidromecanica Brașov), Ju
nioară de 16 ani, eare cu 
394 pd (din 100 lovituri mix
te) a cîștigat întrecerea, ea 
fiffnd urmată in clasament de 
Răddța Doagă (Carpați Bra
șov) 391 pd, Adriana Huldiu 
(Rudimentul Brașov) ■ 372 pd. 
La băieți, pe primele trei 
locuri s-au situat : Eugen 
Botăresou (Electrica Brașov) 
439 pd, ’Csaba Jancso (I.T. 
Brașov) 432 șl Horia Colan 
(Electrica) 429. • TINERE
TUL bălmărean, iubitor al 
■porturilor de iarnă din Baia 
Mare, va avea in acest sezon 
posibilități mai mari de prac
ticare a patinajului și schiu- 
' ' Astfel, I.A.B.S. va ame- 

patinoar mare Ungă 
sport a tineretului, 

avea instalație 
șl un centru 

de materiale

lui. 
naja un 
■ala de 
eare va 
nocturni 
ehiriere 
ve. Și ta alte cartiere 
xista locuri speciale 
patinaj, tar pe Dealul Flori
lor, din apropierea stadionu
lui „23 August" vor func
ționa plrtil de schi și săniuș. 
• „CUPA HERCULES” la 
haltere, competiție organizată 
la Bistrița și ajunsă la cea 
de a X-a ediție, a revenit 
echipei organizatoare, CJ3. 
Gloria Bistrița. Cu attest pri
lej, Mircea Bîrsan (Gloria 
Bistrița) a stabilit, <m 225 kg, 
ian nou record republican ta 
categoria 87,5 kg (copii).

de 
de în- 
sporti- 
vor e- 
pentru

reiat Ari de la : ai. 
Jirrcă, I. Ghișa, M. St&nescu, 
M. Bald, C. Gruia, Ov. Ne
meș și Fl. Toma.

X

sută din totalul eterilor șl 70 
la sută din cel al locuitorilor — 
tineri șl adulțl. De fapt, prin ce 
•-a remarcat, ta anul 1981 — pe 
tărfm sportiv —, comuna Fltio- 
nești T Elevii și tinerii au ple- 
cat ta excursii, dovedlndu-se 
veritabili „Amici al drumeției”, 
pe jos, pe biciclete, cu autoca
rul ; r>-n organizat, ca de obicei 
ta uStimli ani, „Cupa Fiitionești" 
ta handbal, ajunsă la cea de a 
12-a ediție (t) ; ta 1081 spor
tivii comunei au fost prezenți 
la toate «soncursurfle organizate 
de U.T.C„ la .Cupa satelor 
vrtncene”, la „Cupa UJI.C.A.P.”, 
1a „Festivalul fetelor vrtncene", 
ebtinind — la diferite discipli
ne — aproape mereu succese ; 
■-au înființat două centre de 
Inițiere la sanie (80 de oopil) și 
handbal (120 «le tineri) ; s-a 
gospodărit in bune condlțluni 
baza sportivă (teren de fotbal, 
«louă de volei, unul de handbal, 
■pății destinate atletismului).

Evident, realizările sportive 
din comună stat mai multe de- 
dt ede enumerate, realizări 
pentru care o serie de oameni 
de aici — Maria Popescu, Ve
nera Enăceanu, Valeriu Grigo- 
raș, Georgică Pătrașcu Ionică 
Groza, Mitică Duță, Dorel Popa, 
Gh. Ruzlnescu, Felix Lazăr s-a. 
— merită toate feiiiciitările. Inte
resant de arătat este insă că la 
recenta adunare sătenii nu s-au 
mulțumit să-și «fepene succesele 
d au analizat serios rămtaerlle 
ta urmă, au stabilit ce mai au 
de făcut. „Vom realiza mal mult 
decit pînă acum pe plan spor
tiv* — s-au angajat locuitorii 
«lin «jomuna Fltionești șl satele 
respective. Tot ei, insă, au ce
rut, pe «irept — de aceea con- 
șemnăm —, să primească, pen
tru realizarea obiectivelor pro
puse, mai mult sprijin decit 
ptaă acum șl din partea coope
rativei de consum, a cooperati
vei agricole de producție și, fi
rește a consiliului popular co
munal.

La jumătatea Întrecerii. <am- 
pionaitul republican al rugbyști- 
lor juniori prilejuiește o seamă 
de interesante constatări. Ast- 
fd, este de remarcat revenirea 
ta prim-plan a echipei C.S.Ș. 2 
București, colaborarea entuzias
tei profesoare Mariana Lucescu 
cu cunoscutul antrenor " 
dru Camabel ooVedindu-se, lată, 
rodnică. Dar faptul cel mail 
spectaculos H reprezintă șirul 
de victorii realizate in toamnă 
de formația C.S.Ș. Steaua taitr-o 
companie valoroasă, in frunte 
cu Însăși campioana (C.S.Ș. Lo
comotiva). Se pare că, in fine, 
puternicul dub bucureștean are 
și la nivelul juniorilor • repre
zentantă de frunte ta rugbyul 
nostru, meritele tinărulul profe
sor Gheorghe Piștalu, ale antre
norului Ion Dandu, ale celor
lalți cu care el colaborează ta 
cadrul centrului de copil și Ju
niori, ‘ .
lalte 
niată 
Mtrșa 
care a devenit acum e certitu
dine, după ce anul trecuit pro
ducea o mare surpriză. în fine, 
șl C.S.Ș. Unirea Iași se insta
lează din nou in frunte, poziția 
d fiind Insă amenințată de 
C.S.S. Suceava.
Dar lată

Aiexan-

sînt remarcabile. în cele- 
deuă serii, trebuie subli- 

performanța XV-lul din 
(antrenat de Ion Lomotă),

L 
X
3.
4.
5.
4.
7.
t.
9.

10.

C.S.Ș. 2 
Triumf 
Olimpia 
Gr. Roșie 
Șt. Alex. 
Petirochim. 
C.F. Piteștii 
Dinamo
Dun. Giurgiu 
LO.B. Balș

clasamentele : 
SERIA I ' 

9
9 
9
9 
9 
9
9 
9
9 
9

Buc. 
Buc.
Buc.

9 0
8 0
7 0
6 0
3 1
3 1
3 0
3 0
3 0
0 0

294-
274-
15(2—

20 TI
45 25
35 23

91-143 21
110-112 16
75-132 16 

114-149 15 
109-202 15
33-108 14

834-340
SERIA A n-a

1. Steaua 9 9 0 0 394- 41 27
X Locom. Buc. 9 8 0 1 508- 31 25
3. Sp. stud. 9 6 0 3 188- 94 21
4. C.S.Ș.2/I Cța. 8 6 0 2 344- 69 20
5. Auto Galați 8 5 0 3 204- 49 18
8. C.S.Ș.2/II Cta. 9 3 15 73-363 16
7. Rapid Buc. 9 3 0 8 74-273 15
8. Lie. mar. Br. 9 2 0 7 57-337 13
9. Gr. șc. CE Bz. 9 117 55-266 12

10. Pescăruș. TL 9 0 0 9 W-393 8
SERIA A Ill-a

L Unirea Iași 8 7 0 1 187- 30 22
2. C.S.Ș. Suc. 8 7 0 1 127- 32 22
3. Lie. Met. Iași 8 5 0 3 174- 36 18
4. C.F. Iași 7 4 0 3 145- 47 15
5. Rulm. Birlad 7 3 0 4 41- 68 13
6. C.S.Ș. Birlad 8 2 0 6 30-201 12
7. MMR Pa șcani 6 3 0 3 42- 76 12
8. PTTR Bacău 8 2 0 6 24- 84 12
3. Gr. Șc. P.N. 6 0 0 6 34-230 6

perspectiva Înotului românesc
(Urmare din pag. I)

virata ei, forța necesară de a 
pregăti ambele, de a concura 
cu succes atît la Guayaquil, 
dt si la Innsbruck.

Șl, lată-ne, atingînd 
miezul perspectivei 
lui, rom&nesc pentru 
dclu 
români au la dispoziție, ca 
niciodată pînă acum, un lot de 
• sportivi capabili — cu actua
lele recorduri 
printre finalișții de anul viitor 
ai campionatelor europene de 
Juniori, 
sînt din 
trășcoiu, 
Robert 
doi din . . .
Si Gabriela Baka) și cite unul 
din Ploiești (Cristian Ponta) și 
Arad (Martin Liptak). Ce ar 
trebui făcut pentru ca aceștia 
■ă confirme, la Innsbruck, fru-

de fapt 
inotu- 

actualul 
olimpic. Tehnicienii 
au la dispoziție.

să figureze

dintre aceștiaPatru
Baia Mare (Anca Pă- 
Teodora Hauptricht, 

Pinter, Iuliu Folcrt), 
Reșița (Oliviu Băcuieți

moașele rezultate de la ultima 
ediție a 
nia“, pentru a-i convinge 
selecționerii 
pic ?

Am cerut 
lui federal 
care i-a mai adăugat grupului 
de mai sus pe Gabriela Vîrtosu 
(din Galați) și Eugen Nan (din 
Ploiești), doar cu un an mai 
mari : „Personal, opinez pen
tru o pregătire intensă, 
Baia Mare sau Reșița. în 
Iul acesta, tinerii se vor 
mula reciproc în procesul 
pregătire, iar antrenorii 
vor putea fi mai lesne îndru
mați și controlați. Toată lu
mea trebuie să înțeleagă că 
interesele Înotului românesc 
se află înaintea celor mă
runte, de club ! Sper că toți 
antrenorii vor înțelege acest 
lucru și vor colabora efectiv. 
In ceea ce privește pregătirea

„Concursului Priete- 
pe 

viitorului lot olim-

părerea antrenoru- 
Tiberiu Munteanu,

la 
fe- 
■ti- 
de 
lor



Slmbâfâ $1 duminica,

Judoul din nou
in actualitate

ECHIPELE DE JUNIORI CONSFĂTUIREA REPREZENTANȚILOR

*

LA STARTUL
ETAPEI A DOUA I DIVIZIONARELOR „A" Șl „B“ Șl ACCENTELE El
în trei orașe se va desfășura 

sîmbătă și duminică, etapa a 
n-a a campionatului republican 
de judo pe echipe rezervat ju
niorilor. Cele 16 echipe înscrise 
în concurs, împărțite în trei 
grupe, vor evolua după cum ur
mează :
• la Arad

C.S.S. Gloria 
dea, C.S.Ș. 
Mureș, C.S.Ș. . _
șl C.S.Ș. Șoimii Sibiu ;
• In municipiul Gh< 

ghiu-Dej se vor alinia la 
tul întrecerilor C.S.Ș. din 
Htate, C.S.Ș. Unirea Iași. 
Suceava, Casa pionieriilor Galați 
și Casa pionierilor Adjud ;
• la Clmpulung Muscel vor

fl prezente : C.S.O. Muscelul,
C.S.S. nr. 1 București, C.S.Ș. 
Slatina., C.S.Ș. Energia București 
șl C.S.Ș. Viitorul Pitești.

întrecerile vor avea loc după 
următorul program : sîmbătă 
la orele 11 șl 16,........................
la ora 8.

Federația de 
desemnat pentru 
tei etape a campionatului tine
relor speranțe în kimono pe cet 
mai buni arbitri din tară.

se vor confrunta 
Arad, C.S.Ș. Ora- 
Deva, Votata Tg.
Olimpia Craiova

Gheor- 
star- 
loca- 
c.s.ș.

iar duminică

specialitate

de 
de

a 
meciurile aces-

TILOR JUNIORI
îl. Uc. B.M. 11 2 I I 22-160 15 
12. MMR Sim. 11 BOII îS-365 11

Notă : uncie echipe au pierdut 
puncte în clasament pentru > 
jucători suspendați sau 
zentări.
• UN CURS PENTRU 

MAREA DE ARBITRI va 
ganizat de F.R.R. în primul tri
mestru al anului. înscrierile se 
fac la sediul federației, din atr. 
Șiret 97 (Parcul copilului).

B.M. 
Sim.

nepre-

FOR- 
fl cr

IRILOR INGINERI
rile I, echipele de la Tehn. 
Chimică — fete și TCM — bă
ieți), volei (Tehn. Chimică —f 
și Electrotehnică — b), tenis de 
masă (Automatica — f și Me
talurgia — b). fotbal si Judo 
(TCM), natatle (Cristina Paș- 
tiu — Mecanică și Dorin Nacea 
— Electronică), badminton 
(Mecanică, Tehn. Chimică, 
T.C.M.) și șah (Aeronave, E- 
lectronică, TCM, Automatică). 
O contribuție de scamă Ia reu
șitele înregistrate In eadrul 
Sesiunii jubiliare de comuni
cări științifice au adus-o au
torii celor 15 lucrări din do
meniul activității didactice, 
sportive (de masă și de 
formanță) și din Istoria 
rației fizice și sportului 
Institutul Politehnic.

Numeroasele împliniri 
plan sportiv legate de institu
tul centenar bucureștean sînt 
asociate și de prezența în ca
drul colectivului catedrei de 
educație Czică și sport (res
ponsabil. conf. Ion Oprișes- 
en), și a clubului Politeh
nica a nu mai puțin de 43 de 
cadre didactice, din rîndul că
rora 4 sînt maeștri emeriți ai 
sportului, iar 7 maeștri ai 
sportului. în același timp, ma
joritatea acestor cadre se 
bucură de o largă prețuire 
pentru munca educativă pe 
care o desfășoară cu studenții. 
In paralel cu cea de instruire 
sportivă.

Există, așadar, toate temeiu
rile pentru ca reprezentanții 
Politehnicii centenare să-și 
sporească continuu reușitele, 
atît pe planul pregătirii profe
sionale, cît și în domeniul atît 
de îndrăgit al sportului, de 
masă și de performanță, pur- 
tind pe mai departe faima șl 
prestigiul acestei importante 
instituții de învățămînt supe
rior cu profil științific dîn pa
tria noastră I

per- 
edu- 

din

pe
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..CALUL BĂlRlN NU SE NAI
O chestiune vitală pentru pro

gresul fotbalului, pentru atingerea 
parametrilor internaționali în pre
gătire. evocată la recenta consfă
tuire, o constituie activitatea co’- 
piilor si juniorilor. Ziceam că la 
consfătuire a fost doar evocată, 
dar ea trebuie cu siguranță pusă 
în centrul preocupărilor celor ce 
se ocupă si răspund de centrele 
de copii si juniori, al reuniunilor 
pe care le organizează forul nos
tru de specialitate cu tehnicienii 
celui mai tînăr, dar și cel mai 
important, ca perspectivă, eșalon 
din fotbalul nostru.

Referirea de care aminteam a 
apărut în expunerea noului an
trenor al echipei naționale. Mir
cea Lucescu. care — printre cau
zele neefectuărli saltului de cali
tate în fotbalul nostru — amin
tea situația necorespunzătoare din 
instruirea copiilor și juniorilor. 
Antrenamentul acestora, se ară
ta, se prezintă la un nivel scă
zut și sub raportul intensității si 
sub acela al complexității. Gra
dul de 
mici șt 
re încă 
ceea ce

solicitare al celor mai 
mai tineri fotbaliști apa- 
prea redus, departe de 
se cere — chiar pentru

ClND

1NVAȚA IN BUESTRU... !“
categoria de vîrstă respectivă — 
pe plan internațional. Si-atunci, 
cum se mai poate recupera (în 
situația că există această dorin
ță și se și depun eforturi în con
secință), rămînerea în urmă din 
perioada activității la pitici și ju
niori în momentul în care spor
tivul a ajuns la vîrsta senioratu- 
lui 7 Proverbul „Calul bătrîn nu 
se mai învață în buestru" ni se 
pare o exprimare plastică a si
tuației antrenorilor care caută să 
repare — în zadar — la fotbaliș
tii din categoriile superioare ale 
performanței, la Diviziile „A* șl 
„B“, chiar La loturile reprezen
tative, deficiențe, deprinderi gre
șite din perioada „abecedarului* 
fotbalistic, iată de ce se impune 
o ofensivă pentru îmbunătățirea, 
modernizarea, pentru aducerea 
procesului de instruire a copiilor 
si juniorilor la nivelul cerințelor 
fotbalului actual. Prea numeroase 
și prea clare sînt dovezile de
fecțiunilor 
neglija un 
greșului 
mantă

acestui proces spre a 
aspect esențial al pro- 
fotbalului de perfor-

Eftimie IONESCU

DORINȚA ESTE CONFUNDATĂ CU REALITATEA..
cîțiva ani. Politehnica 

conducea „autoritar*
Acum 

Timișoara ________ „_______
plutonul echipelor care-și schim
bau des antrenorii, gîndind, pro
babil, că cel mai sigur e... pro
vizoratul. După o oarecare peri
oadă de statu quo, clubul timi
șorean a revenit la „tradiție* și 
iată cum, în mal puțin de un 
an, la conducerea tehnică a echi
pei studențești s-au aflat Ion Io- 
nescu (care a încheiat anul oom- 
pettțional 1980/1981). Marcel Pigu- 
lea (care a antrenat-o în prima 
parte a actualei ediții), acum, la 
începerea returului, fiind numit 
Cicerone Manolache. De fapt, cu 
•xceptia lui Pigulea, debutant pe 
mintea „corăbiei* de pe Bega. 
ceilalți doi tehnicieni au mal fost 
bătuți de vînturile locale, care 
i-au adus si l-au luat de pe „ca- 
rabie* *

Ce reflectă toate aceste schim
bări 7 înainte de orice, lipsa unor 
jaloane ale perspectivei, atît or
ganele sportive locale, cit și con
ducerea clubului studențesc mi- 
zînd, în exclusivitate, pe o per
soană sau alta, crezînd că unele 
conjuncturi favorabile (cum a fost 
cîștigarea, în anul 1980, a „Cu
pei României*), aduc, de la sine, 
șl consolidarea echipei.

Cum altfel se poate explica, 
atunci, că în urma sezonului 
1980/1981 — încheiat, după cum se 
știe, cu un usturător 0—6 în fi
nala „Cupei României*, cu Uni
versitatea Craiova — obiectivele 
de performanță stabilite pentru 
noul sezon (în absenta antrenori
lor, căci cei vechi fuseseră con- 
eediați. Iar alții nu fuseseră încă 
numiți!), de biroul secției de fot-

bal. visau calificarea in turul III 
ai „Cupei cupelor- și o nouă fi
nală in „Cupa României- ? Reali
tatea insă — mal... încăpățînată 
ca de obicei ! — n-a ținut cont 
de planificarea din birou a... bi
roului, și iat-o pe Politehnica Ti
mișoara ratind, pur și simpla, 
intrarea in „Cupa cupelor", opri
tă chiar din manșa preliminară 
de Lokomotive Leipzig, pentru 
ca, nu peste multă vreme, să fie 
eliminată și din noua ediție a 
„Cupei României", la primul ei 
meci, de către divizionara 
Gloria Bistrița...

Nu vrem să facem nici o 
togie cu finalul nefericit al 
fost divizionare „A" care, 
tur șl retur, ișl propusese o po
ziție in clasament care să-1 asi
gure participarea la „Cupa 
U.E.F.A.", dar a ajuns in........B",
ci doar să subliniem din nou că 
lntnd dorința drept realitate. In 
locul unor măsuri corespunzătoa
re si a muncii in perspectivă, 
cluburile divizionare „A" nu vor 
contribui cu nimic Ia creșterea 
calitativă a fotbalului nostru.

- p. sl. -

.B"
an a- 
unei 
intre

Menirea sportului — se știe
— nu este doar aceea de a-i 
departaja cifric pe competitori, 
impărțindu-i in învingători și 
învinși. Rezultatul, afișat pe 
tabela de concurs sau de mar
caj, rămîne doar o filă pătată 
într-o carte imaculată dacă 
este rodul necinstei. înșelăciu
nii, aranjamentelor de culise. 
Pentru că în sport — teritoriu 
formativ al personalității, com
ponentă a vieții noastre socia
le — rezultatul moral este ar
mătura de oțel care nu ce
dează niciodată, chiar dacă se 
îndoaie din cînd în cînd, sub 
povara amărăciunii înfrîngerii, 
a nereușitei.

In perimetrul sportului, le
gile sînt mai mult nescrise și 
păzite prinir-un consens al 
conștiințelor. De aceea. ere- 
zînd că pot eluda adevărurile 
elementare și curate, că se pot

• <-ura ““observate prin hăți
șuri artificial create, apar 
mentalități bolnave, care, pro- 
fitînd de onestitatea și încre
derea celor din jur, sau de 
lipsa de fermitate și miopia 
altora, ajung să șl prolifereze. 
Este exact umbra care s-a lă
sat peste o parte a lumii fot
balului nostru divizionar, în ul
timul timp, consecință a alte
rării climatului moral șl care 
a primit deja, și va primi și 
in viitorul apropiat — după 
cum s-a subliniat zilele trecute, 
Ia consfătuirea cu cadrele de 
bază care activează in fotbal
— o ripostă meritată, dură dar 
legală.

Climatul moral presupune in 
sport, în general, și in fotbal, 
in special, cinste și profesiona- 
litate, ambele condiționindu-se 
reciproc. Degeaba un antrenor 
are o recunoscută știință a 
meseriei sale, dacă nu oe ba
zează exclusiv pe ea, apelînd 
la mijloace necinstite pentru 
a clștiga punctele puse în joc. 
Firma unui jucător, oricît de 
aurită ar fi cu succesele unei 
cariere și cu aplauzele specta
torilor, cade, cu un sunet de 
tinichea, în momentul cînd se 
aude că fotbalistul și-a vîndut . 
talentul și echipa pentru banii 
adversarului. Departe de a mai 
fi „cavaler al dreptății", arbi-

PREGĂTIREA Șl TESTAREA ARBITRILOR
în perioada 9 Ianuarie — 21 

februarie. Colegiul central al.ar
bitrilor organizează Instruirea 
„cavalerilor fluierului* din lotu
rile divizionare „A*, ,.B* și «C*. 
în ziua de 21 februarie, colegiile 
județene de arbitri vor organiza.

pe plan local, sub îndrumarea și 
controlul C.J.E.F.S.-urilor, testa
rea fizică a divizionarelor „B“ și 
„C" la proba de alergare de 12 
minute (barem 2 600 m), in timp 
ce arbitrii din lotul „A" vor sus
ține testul in Capitală.

O PREGĂTIRE MAI BINE CALCULATĂ
(Urmare din puc» U

Ceea ce înseamnă că Lucescu 
nu dezavuează pe componenții 
ei, luați în parte. Menirea 
noastră este să-i sprijinim pp 
cei tineri, să ne îmbinăm expe-

riența cu dorința lor de afir
mare". Orac : „Sînt convocat 
pentru prima oară la echipa 
națională. Eu nu pot cere nimic 
de la ea. echipa așteaptă totul 
de Ia mine. Care sint contra- 
candidatii mei pe post ? Nu

Crlșan, pe teribila „bicicletă**. Bălăci „a scăpat**, nu-i rămine 
decît să-și încurajeze coechipierul. Foto : V. BAGEAC

WniNISTRATIA or STAT L010 PRONOSPORT INTORHEAZA
• AGENȚIILE LOTO-PRONO- 

BPORT și vînzătorii volanțl din 
întreaga țară vă sferă In aces-

— emisiune specială limitată, cu 
cîștlguri suplimentare acordata 
din fond special. Oricine Joacă 
poate obține autoturisme „Da
da 1300“, Skoda 120“ și „Tra
bant 601“, ciștigurl in bani de 
SO.OOO, 10.000, 5000 'lei etc.

te zile o veritabilă surpriză de 
•ezon; JLOZUL ANULUI NOU*

Pentru a o- 
la atractivul 
de duminică 
sursă su-pli- 

redăm

PRONOSTICURI... 
feri participanților 
concurs Pronosport 
10 ianuarie 1982 © 
mentară de inspirație 
pronosticurile cunoscutului crai
nic sportiv Ion Ghițulcscu : I,

Ascoli — Roma x, 2 ; n. Cagliari
— Aveillino 1, x ; III. Catanzaro
— Genoa 1 ; IV. Cesena — Como 
x ; V. Inter — Bologna 1, x ;
VI. Napoli — Juventus 1, x, 2;
VII. Torino — Milan 1 ; Vin. U- 
dinese — Florentina x, 2 ; IX. 
Bari — Varese x ; X. Catania
— Verona 1 ; XI. Cremonese —
Lazio x ; XU. Perugia 
dori a 1 ; Xin.
Fogg ia 2.

i x, 
X.

Samp-
Pescara —

obișnuitA 
ianuarie 1982.

• TRAGEREA
LOTO de astăzi. 8 
se televizează în direct tnceptnd 
de la ora 18,25.

m-am gîndit prea mult. Vreau 
să contez pe mine însumi". 
Țicleanu : „Sîntem șase era- 
ioveni. Dacă batem pe Ba
yern. la Craiova. înseamnă că.», 
jumătate din echipa națională 
a pășit eu dreptul". Dudu Geor
gescu : MCu Mircea Lucescu am 
împărțit cele mai mari satisfac
ții fotbalistice. De ce n-ar îl 
acum Ia fel".

în ce-1 privește pe Mircea 
Lucescu, nu are răbdare, înce
pe să frunzărească fișele indi
viduale rezultate, ale jucători
lor săi. Parcă știe că. atunci 
cînd este vorba de fotbal, ni
meni nu prea are răbdare-,

trul care devine al 12-lea ju- 
cător al unei echipe, de mul
te ori mai bine plătit decît ju
cătorii acesteia, a 
telal al conștiinței, 
observator federal,
ca atare de forul de speciali
tate, se dovedește a fi doar un 
individ pus pe căpătuială, 
pierzîndu-și la un chiolhan 
obiectivitatea, înseamnă că 
alegerea n-a avut și criteriul 
moral. Ca să nu mai vorbim 
despre conducătorii de club 
preocupați doar de slalomul
financiar efectuat printre
jaloanele ilegalității, încercînd
să-i servească pe toți de care 
■vea nevoie pentru a-și lua el 
partea leului...

Mircea Lucescu, antrenorul 
principal al loturilor reprezen
tative, spunea, la recenta _cons- 
fătuire de la sediul 
fotbalul nostru este 
ciocniri și interese, 
insă aserțiunea sa 
completată. Este 
ciocniri neprincipiale, de 
rese meschine și de trafic 
influență, toate din afara 
mii clasamentului", dar defor- 
mind ierarhia firească, sporti
vă, a clasamentului, această o- 
glindă a fotbalului. Pentru 
că goana după ptfncte, după 
victorii obținute cu orice preț, 
care satisfăceau micile orgolii, 
constituia, de fapt, suportul 
neregulilor organizatorice și
financiare (amintite acum, ca
exemple, doar F. C. M. Brașov, 
U. T. A. , F. C. Olimpia Satu 
Mare, Rulmentul Alexandria, 
Autobuzul București și Petro
lul Ploiești), al transferărilor 
oneroase (citat acum in caz 
singular : Kaizer, de la Olim
pia S. Mare, la U.T.A.), al ar
bitrajelor necinstite (lista lun
gă publicată recent a foștilor 
„cavaleri ai fluierului" nu s-a 
Încheiat...).

S-a vorbit Ia amintita cons
fătuire despre necesitatea re
facerii prestigiului antrenorilor. 
Noi credem că este cazul să 
vorbim și despre cel al condu
cătorului de club, al arbitrului 
și al jucătorului. Premisa e- 
sențială o constituie transpu
nerea cît mai rapidă in viață 
a măsurilor Plenarei C.N.E.F.S. 
privind îmbunătățirea activită
ții fotbalistice, pornindu-se de 
la statuarea precisă a dreptu-. 
rilor și obligațiilor tuturor a- 
cestor factori, intr-un cadra 
organizatoric și competițional 
fără echivocuri, capabil să a- 
sigure un climat de muncă 
responsabilă, de disciplină, 
cinste și corectitudine. De a- 
ceea s-a și cerut în cadrul 
consfătuirii de la F.R.F. ca să 
se pună grabnic ordine în tre
burile fotbalului, ca practicile 
străine eticii societății noastre 
să fie curmate imediat și cu 
hotărîre pentru ca toate me
ciurile, indiferent de eșalo
nul competițional. să se des
fășoare în condiții de deplină 
sportivitate, începînd cu noul 
sezon. Și. așa cum pe bună 
dreptate s-a subliniat, primii 
care trebuie să pună umărul 
la readucerea fotbalului pe fă
gașul rectitudinii morale tre
buie să fie oamenii fotbalului,' 
cei care muncesc cu pasiune 
în acest îndrăgit sport. ♦

Așa cum inspirat spunea un 
om de cultură, sportul tre
buie să acționeze și asupra 
musculaturii virtuții.

Paul SLAVESCU

ajuns un 
Cînd un 

investit

F.R.F., că 
minat de 

Adevărat, 
se cere 

vorba de 
inlc- 

dc 
„lu-

Astăzi șl mîine — ultimele zile de participare la

tragerea extraordinară
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$1 EXCURSII 
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Fiecare variantă Jucată — o posibilitate de a clștiga :
• AUTOTURISME „Dacia 1300“ și „Skod < 120 L* • MARI 
SUME DE BANI, variabile și fixe • EXCURSII în U.R.S.S. sau 
R.P. Bulgaria.

BILETELE DE 25 LEI
PARTICIPA LA TOATE CELE 13 EXTRAGERI !
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Atletismul mondial in 1981 (III)

CONCENTRAREA VALORILOR IN SEMIFONDUL FEMININ

multă căldură, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, urîndu-i ani 
mulți di viață. în deplină să
nătate și putere de muncă, 
realizări și satisfacții tot mai 
mari în înfăptuirea înaltelor 
răspunderi încredințate de 
partid și popor.

Festivitatea prilejuită de a- 
ceastă aniversare a constituit 
un cald și profund omagiu a- 
dus de întreaga națiune tova
rășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, care, a- 
Iături de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de ceilalți tovarăși

REZULTATE DIN CUPELE EUROPENE LA VOLEI
in Cupele .europene la volei 

au mai fost înregistrate urmă
toarele rezultate tehnice : „Cupa 
campionilor europeni* — mas
culin : Ruda Hvezda Bratislava
— Robe di Kappa Torino 1—3 ; 
feminin : DVC Dokum (Olanda)
— Ravenna (Italia) 3—1 ; Levskl 
Spartak Sofia — Tungsram. Vasas 
Iz® 3—0 ; „Cupa cupelor* —

ANCHETE
• Organizația boxului mon

dial „WBC“ cu sediul la Ciu
dad de Mexico, a desemnat pe 
campionii mondiali Larry Hol
mes (grea), Ray Sugar Leo
nard (semimijlocie) și Salva
dor Sanchez (pană) cei mai 
buni pugiliști ai anului 1981. 
Festivitatea decernării trofee
lor celor' trei laureați va avea 
loc lumi Ia New York.

4» Federația de tenis din 
U.R.S.S. a stabilit clasamente
le celor mai bună jucători și 
jucătoare sovietice pe anul 1981. 
La feminin. Pe primul loc se 

din conducerea de partid și de 
stat și-a adus și își aduce o 
valoroasă contribuție la În
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui, Ia continua dezvoltare a 
științei românești și afirmarea 
ei tot mai puternică pe plan 
mondial, Ia transpunerea nea
bătută în viață a istoricelor 
hotăriri adoptate de Congresul 
al XII-lea al P.C.R., Ia vasta 
operă de construcție a socialis
mului și comunismului în 
România, la promovarea nobi
lelor idealuri ale păcii, prie
teniei și colaborării între toate 
țările lumii.

masculin : A.S. Grenoble —
Floby (Suedia) 3—1 ; Csepel Bu
dapesta — Levski Spartak Sofia 
3—1 ; Skoda Ceske B tide j o vice 
(Cehoslovacia) — Spartak Le
ningrad 2—3 : feminin : Univer
sity Club Lausanne — ȚSKA So
fia 0—3 ; T. G. Ruiesselsheim 
(R.F.G.) — Starlift Veorburg
(Olanda) 3—2.

SPORTIVE
aCHî campioana europeană E- 
lena Elisenko, urmată de Lud
mila Makarova și campioana 
unională Marina Kroșina. In 
clasamentul masculin, primul 
loc a fost ocupat de Konstan
tin Pugaev, urmat de Vadim 
Borisov șl Aleksandr Zverev.

• Federația americană de 
tenis a desemnat-o drept cea 
mai bună jucătoare din S.U.A. 
în anul 1981 pe cunoscuta 
campioană Chris Evert-Lloyd. 
Pe locui secund a fost clasa
tă Tracy Austin.

Semifondul feminin românesc își menține pozițiile fruntașe. In 
această imagine sînt concentrate principalele valori : Maricica 
Puică, Fi ța Lovin, Natalia Betini, Doina Melinte, Maria Radu.

Foto : P. NAGY
Semifondul feminin a avut in 

1981 drept principală caracteris
tică o puternică polarizare a va
lorilor : listele mondiale ale per
formantelor, ca și cele mal im
portante curse ale sezonului, sînt 
dominate de alergătoare din trei 
țări : U.R.S.S., R. D. Germană șl 
România. Astfel, la 800 m, din
tre primele 20 de specialiste ale 
lumii, doar 3 nu provin din a- 
ceste școli dominante, la 1500 
m numărul este similar, iar la 
3 000 m, deși proporția se echili
brează — 7 ..străine* din 20 — 
nota generală rămîne.

Chiar dacă le-a menajat de-a 
lungul întregului sezon pe cele 
două campioane olimpice, Tatia
na Kazankina șl Nadejda Oliza- 
renko, atletismul sovietic semnea

800 m
1:56,98 Ludmila Veselkova (U.R.S.S. 1950) 
1:57,16 Martina Steuk (R.D.G.. 1959) 
1:57,42 Fița Lovin (România, 1951) 
1:57,55 Tamara Sorokina (U.R.S.S., 1957) 
1:57,56 Hildegard Ullrich (R.D.G., 1959) 
1:57,81 Doina Melinte (România* 1956) 
1:58,00 Zamira Zaițeva (U.R.S.S., 1953) 
1:58,18 Marion Htibner (R.D.G., 1962) 
1:58,22 Olga Monahova (U.R.S.S., 1960) 
1:58,32 Jolanta Januchta (Polonia, 1955), 12. 
Maricica Puică (România, 1960), 1:58,40, 20. 
Tudorița Moruțan (România, 1954) 1:50,50

1500 m
3:57,78 Olga Dvirna (U.R.SJ5„ 1953) 
3:58,29 Puică
3:58,70 Zaițeva 
3:58,89 Sorokina
3:59.67 Ana Bukis (Polonia, 1953)

3:59,84 Tatiana Pozdniakova (U.R.S.S., 1956)
3:59,90 Angelika. Zauber (R.D.G., 1958)
4:00,26 Alia Iușina (U.R.S.S., 1957)
4:00,99 Nadejda Boborova (U.R.S.S., 1959)
4:01,44 Ulrike Bruns (R.D.G., 1953), 12 4:01,67 
Lovin, 17. 4:03,70 Melinte, 18. Natalia Betini 
(1952)

3 000 m
8:34,30 Puică
8:34,80 Pozdniakova
8:38,35 Iușina
8:44,6 Dvima
8:44,64 Grete Waitz (Norvegia, 1953)
8:46,0 Galina Zaharova (U.R.S.S., 1956) 
8:46.8 Silvana Cruciata (Italia, 1953)
8:48,65 Gabriella Dorio (Italia, 1957)
8:49,3 Sarina Cronje (R.S.A., 1955)
8:49,61 Zauber, 13. Betini 8:50,50, 17. Mari» 
Radu (1959).

ză prezența cea mai consistentă, 
cu cîte 10 reprezentante între 
primele 20 la 800 m și 1 500 m, și 
8 la 3 000 m, confirmînd o pro
funzime a talentelor care face ca 
schimbările de generații să se 
facă fără... consecințe. Au dispă
rut Providohina, Ulmasova, Ro
manova etc., au apărut Imediat 
în frunte Veselkova, Sorokina, 
Pozdniakova, Dvima, Zaițeva etc. 
Unele sînt cunoscute de cîțiva 
ani buni, nu toate sînt chiar ti
nere, dar... progresează an de 
an I La 31 de ani, Ludmila Ve
selkova este lideră la 800 m, pro
bă pe care a cîștigat-o la „Cupa 
Mondială*, și la o milă, unde a 
stabilit și un nou record mon
dial (4:20,89). Tamara Sorokina 
este singura alergătoare învingă-
CELE MAI BUNE REZULTATE DIN 1931 

toare în două din cele trei mar 
curse ale anului, la 1 500 m 
„Cupa Mondială" și „Cupa Euro
pei" (la Universiadă nu a parti
cipat) .

In R. D. Germană, Ulrik< 
Bruns (28 de ani) lasă loc tine
relor Martina Steuk — învingă
toare în finala „Cupei Europei* 
la Zagreb, în fața Veselkovei li 
800 m —. Hildegard Ullrich, cam 
pioană europeană de sală în ace 
eași probă. Marion Hfibner (11 
ani) și Angelika Zauber, cîștigă 
toarea cursei de 3 000 m la „Cu-pi 
Mondială*.

Fița Lovin și Maricica Puici 
se mențin în elită la capătu 
unui sezon bun. care a adus-< 
între fruntașele mondiale și p< 
Doina Melinte, campioană mon 
dială universitară la 800 m îi 
fața unui nume „greu*. Gabrieli 
Dorio. Maricica, lideră la 3 000 n 
și a doua la 1 500 m, pare ce 
mai bine plasată în perspectivi 
campionatelor europene de anu 
viitor, dar Fița deține avanta 
în întîlnirile directe. Oricum, am 
bele resimt lipsa unor curse îi 
compania celor mai puternice ad 
versare... Dacă va alerga în 1982 
Natalia Betini, ar putea reven 
alături de cele două fruntașe. Ma 
are Natalia ambiții ? Maria Radi 
(3 000 m) și Tudorița Morii (ai 
(800 m) completează prezența ro 
mânească în topurile anului.

Revenind la imaginea globală i 
semifondului, să consemnăm re 
cuiul școlii bulgare, progresul po 
lonezelor Jolanta Januchta și Ani 
Bukis (prima, oarecum suprali 
citată...), revenirea americance 
Madeline Manning (1 :58.50 la 80 
m), campioană olimpică în 196B 
anul mai slab al lui Dorio (îi 
ciuda titlului universitar la 1 50 
m) șl transferul ambițiilor Grete 
Waitz către... maraton șl cros. Ci 
va fl în 1982 ? Ceva ne spune » 
® vom vedea din nou pe Kaza*h 
kina ...

Vladimir MORARU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HOCHEI • Competiția inter

națională pentru juniori dotată cu 
„Cupa Viking", desfășurată la 
Canrose (Canada), a fost cîștiga- 
tă de selecționata Cehoslovaciei, 
Învingătoare în finală cu 11—3 
în jocul cu formația canadia
nă ..Raiders"Saskatchenan. Locul 
trei a revenit echipei suedeze 
Vrestra Fadelunda, care a dispus 
cu 7—3 de reprezentativa provin
ciei Alberta. • Echipa Dinam» 
Moscova, aflată în turneu in Su
edia. a jucat cu formația Lek- 
sand. pe care a învins-o cu 6—3 
<1—0. 1—2, 4—0).

PATINAJ • La Inzell s-a des
fășurat un nou concurs interna
tional masculin de viteză, în care 
victoria a revenit olandezului 
Frits Schallj, care a totalizat la 
pollatlon (3 probe) —120,759 punc
te. Ultima probă a competiției, 
cea de 5 000 m, a fost cîștigată 
de Van Der Duin (Olanda), in 
6:59.73.

SCHI • proba de combinată 
nordică a concursului de la O- 
berwiesenthal a revenit schioru
lui Uwe Dotzauer ' (R. D. Ger
mană) care a terminat învingă
tor în cursa de 15 km si s-a 
clasat pe locul secund în proba 
de sărituri de la trambulină. 
Dotzauer a totalizat 440,60 p. fiind 
urmat în clasamentul general de 
coechipierii săi Schmieder — 
434,99 p și Langer — 426,13 p.

ȘAH • După 9 runde. în tur
neul de la Koln conduce marele 
maestru sovietic Mihail Tal, cu 
7,5 p, urmat de Miles (Anglia) — 
7 p, Hort (Cehoslovacia) — 6 p, 
Georgadze (U.R.S.S.) — 5,5 p. In 
runda a 9-a, Tal a cîștigat fa 
Dankert, Hort l-a învins pe Ml
les, iar partidele Ostermeler — 
Knezevlcl și Gerusel — Georgad
ze s-au terminat remiză.

TENIS • La Birmingham a 
continuat campionatul mondial de 
tenia (versiunea WCT) rezervat 
probei de dublu. Rezultate : Mc
Namara. McNamee — Amaya, 
Pfister 6—1. 6—2, 6—2 ; Curren,
Denton — Buehning. Fleming 6—4,

AU FOST STABILITE GRUPELE IN „MASTERS W
NEW YORK, 7 (Ager pres). — 

După cum s-a mal anunțat, în
tre 11 sl 17 ianuarie, arena ..Ma
dison Square Garden", din New 
York, va găzdui „Turneul cam
pionilor* (Masters) la tenis, con
curs ce va reuni pe primii opt 
clasați tn Marele Premlu-FILT, 
ediția 1981. Participanțil au fost 
repartizați In două grupe preli
minare, primii doi clasați din 
fiecare grupă urmînd să se ca
lifice pentru semifinalele compe
tiției. In grupa A vor evolua ju

7—6, 6—4. a In turneul demons
trativ de la Rosemont (Illinois) : 
Connors — Fibak 7—6. 3—6, 6—1; 
Gerulaltis — Clerc 7—5, 6—2 ; Mc
Enroe — Iile Năstase 6—3. 6—1 ; 
Lendl — Teltscher 7—5, 6—1. • 
In prima zi a turneului feminin 
de la Washington, Anne Smith a 
reușit să o Învingă cu 6—3. 6—1 pe 
principala favorită, Tracy Aus
tin.

VOLEI • Echipa feminină a 
R. P. Chineze, car» se află tn 
turneu tn R. F. Germania, a sus
ținut un joo la Mtlnster In com
pania formației locale U.S.C. 
Milnster. Oaspetele au terminat 
învingătoare cu scorul de 3—0.

cătorii americani John McEnroe, 
Jimmy Connors, Roscoe Tanner 
st Elliot Teltscher, iar în grupa 
B vor juca cehoslovacul Ivan 
Lendl, cîștigătorul Marelui Pre- 
miu-FILT, argentinienii Jose Lui» 
Clerc, Guilermo Vila» si ameri
canul Vitas Gerulaitis.

tn prima zi a turneului sînt 
programate următoarele partide : 
Connors _  Teltscher. McEnroe—
Tanner : Clerc — Vilas si Lendl 
— Gerulaitis.

AZI VOM CUNOAȘTE GRUPELE 
PRELIMINARE ALE C.E.

Cea de a V-a ediție a C.E. de 
fotbal începe azi, odată cu tra
gerea la sorți a celor șapte gru
pe de calificare. Operațiunea va 
avea loc la Paris, la Sorbona, in 
jurul orei prînzului.

Din partea F. R. Fotbal partici
pă Ion Balaș, vicepreședinte.

Cu excepția Liechtenstetnulul, 
toate celelalte federații membre 
ale U.E.F.A., 33 la număr, s-au 
înscris la competiție, ceea ce con
stituie un record de participare.

Reamintim că turneul final de 
opt echipe va avea loc tn Franța, 
în 1984, șl că reprezentativa țării 
gazdă este calificată direct ta fa
za finală.

Reprezentativa României a luat 
startul ta toate edițiile disputate.

TELEVIZIUNEA
Șl CAMPIONATUL MONDIAL
MADRID, 7 (Agerpres). — Prin

tre recordurile care se estimează 
că vor fi depășite la turneul fi
nal al Campionatului mondial din 
Spania, se află și cel al audienței 
competiției în întreaga lume prin 
intermediul televiziunii. Se scon
tează un record de 1,5 miliarde 
persoane pentru meciul de des

chidere și pentru finală — unei 
previziuni indicînd și mai mii 
—, ceea ce ar însemna o depâ 
sire substanțială a celei mai mai 
audiente înregistrate vreodată 1 
o manifestare sportivă — cîte u 
miliard de telespectatori la ce 
remoniile de deschidere a Jocu 
rilor Olimpice de la Miinchen ! 
Montreal.

In vederea asigurării transmis! 
fior de televiziune se află în faz 
avansată de construcție două stx 
diourl la Barcelona șl Madrid, î 
capitală fiind construit, de as< 
menea, un turn de televiziun 
înalt de 161 m — cea mal înalt 
construcție din Madrid.

ARGENTINA - PREGĂTIRE 
NON-STOP DIN FEBRUARIE 

PINA IN IUNIE I
Deținătoarea titlului mondia 

reprezentativa Argentinei, va in 
tra în pregătire în vederea part 
cipării la turneul final al Cair 
pionatului mondial încă din i 
februarie, cînd jucătorii selecție 
națl de Cesar Luis Menotti se vc 
reuni la Mar del Plata. Aici, cane 
pionii mondiali vor participa 1 
un stagiu neîntrerupt pînă în it 
nie, perioadă în care vor susȚin 
si o serie de meciuri amicale î 
compania reprezentativelor di 
Peru. Brazilia^ Chile, R. F. Gei 
mania. U.R.S.S. și Suedia.

CALEIDOSCOP -
Errare humanum est!

„Mă simt mai mîndru de victoria obținută asupră-mi atunci cînd am cedai 
rațiunii adversarului, decît de victoria asupra slăbiciunii lui. Nu rațiunea mea 
cedează și se inconvoaie, ci genunchii mei".

MICHAEL DE MONTAIGNE (1533-159®) 
scriitor și filozof francez

Puține sint, credem, domeniile de acti
vitate în care să se... greșească, atita ca ta 
sport l Greșeli, tot felul de greșeli, mari 
și mici, fac istoria sportului,, a diferitelor 
ramuri ale sale. Greșesc portarii șl pri- 
meso goluri, pentru că atacanții adverșl, de 
multe ori, nu-i iartă, dar de foarte multe 
ori greșesc și atacanții, șl atunci... Greșesc, 
nu o dată arbitril... greșeso organizatorii, 
greșesc și spectatorii !„. In fond, greșeala 
este omenească !

tn sport există, cum am arătat, tot felul 
de greșeli. De unele dintre ele ne vom 
ecupa in acest caleidoscop...
• In 1954, la „europenele" de atletism de 

la Berna, în finalul maratonului, sovieticul 
Filin conducea detașat sl nu-1 mal putea 
scăpa succesul Dar în apropierea stadionu
lui el a fost greșit îndrumat sl a luat-o 
pe » altă stradă decît cea care ducea la 
sosire. Trecătorii l-au atenționat sl l-au 
făcut să se Întoarcă, dar In acest timp 
finlandezul Karvonen șt un alt sovietic, 
Grisaev. închelaseră cursa, nenorocosul Fi
lin fiind nevoit să se mulțumească cu me
dalia de bronz !
• La J.O. din 1932, de la Los Angeles, 

cîștigătorul cursei de 3 006 m obstacole.

Volmari Iso-Hollo, a Înregistrat un timp 
foarte slab — 10:33,4. Cum a fost oare po
sibil 1 Foarte simplu : dintr-o greșeală,
arbitrul numărător de ture a lipsit In mo
mentul -cursei (!), iar concurentil au aler
gat, de fapt, 3460 m în loo de 3000 m. 
Dar astfel de greșeli s-au Intîmplat chiar 
Sl atunci cînd n-au lipsit numărătorii de 
ture. La „europenele" de sală din 1981, de 
la Grenoble, francezul Alex Gonzales a feîș- 
tlgat cursa de 3000 m, din care însă se 
alergase cu un tur mal puțin...
• Alergătorul nostru Dinu Cristea a fost 

nevoit să parcurgă un întreg maraton, la 
Jocurile Balcanice din 1956. de la Belgrad, 
fără să se fi alimentat cu ceva în timpul 
cursei. Dlntr-e neglijentă a unuia dintre 
oficiali, termosele cu alimentația lui Dinu 
s-au spart, toate, astfel că bravul nostru 
atlet a făcut. Intr-adevăr, o Ispravă puțin 
obișnuită : un maraton fără nici un fel de 
alimentație, la capătul căruia a sosit pe 
locul 4. Precizăm că, potrivit regulamentu
lui Internațional, In timpul unei curse de 
maraton concurențil au dreptul să fie ali
mentați din 5 în 5 km.
• La ceremonia de închidere a celei d® 

a XV-a Olimpiade, la Helsinki, suedezul 
Slgtiid Edstrom, președinte al C.I.O.. altfel 
un orator excelent, a improvizat o admira
bilă cuvîntaxe (își uitase acasă textul pre
gătit anterior), dar a uitat să încheie cu 
formula regulamentară : „Declar închisă 
cea de a XV-a ediție a Jocurilor Olimpice”, 
ceea ce i-a făcut pe unii să remarce că 
Jocurile din capitala Finlandei au rămas 
astfel... veșnice !
• Meci de mare luptă tn turneul olim

pic de fotbal de la Paris, în 1924, între 
echipele Italiei șl Spaniei. Italienii au do
minat mal mult, dar apărarea spaniolă, ta 
frunte cu legendarul portar Zamora, a 
făcut adevărate minuni. Italia a cîștigat, 
în cele din urmă, cu 1—0, unicul gol fiind 
opera., fundașului spaniol Vallona. căpita
nul echipei ! Deci, un autogol...
• Irlandezul Robert Tisdall a cîștigat tit

lul de campion olimpic în 193! realizînd la 
400 mg timpul de 51,8. Al doilea clasat, 
americanul Glenn Hardin, avea să devină 
însă recordman mondial și olimpic, chiar 
Sl numai cu 52,0 s, pentru bunul motiv 
că Tisdall... rupsese cîteva garduri șl re
gulamentul interzicea aceasta atunci elnd 
era vorba de omologare de recorduri 1...

ȘTIRI
SELECȚIONATA U.R.S.S.. cal 

se pregătește pentru turneul f. 
nai al C.M., a susținut, la Vlg< 
in Spania, un meci amical 1 
compania divizionarei B Celt 
Oaspeții au cîștigat cu 3—0 (3—< 
prin punctele marcate de Blohi 
(min.5, 30 si 35).

NOUL ANTRENOR al echipi 
R. D. Germane este Rudolf Krai, 
se. lit vîrstă de 54 de ani, el 
jucat de mal multe ori In r< 
prezentativa tării. Cu ani tn ui 
mă a pregătit echipa de junio 
a tării sale precum si selecții 
nata olimpică.

BORUSSIA DORTMUND, a ev< 
luat ta Franța, la Nantes, in cont 
panla formației locale F.C. Hai 
tes si a pierdut cu 2—1 (1—0).

MECI RESTANTA în campioni 
tul Angliei : Manchester United- 
Everton 1—1.

A ÎNCEPUT turneul internați» 
nai de juniori desfășurat pe t< 
ren acoperit, in sala T.S.K.A, di 
Moscova. Rezultate din prima s 
R. F. Germania — Italia 2— 
Brazilia — O.R.S.S. II 2- 
U.RS.S. I — Bulgaria 0—0.

REZULTATE din primele dot 
zile ale turneului internațion 
care are loc pe teren acoperit ! 
Berlinul Occidental ■: Eintracl 
Frankfurt pe Main — A.Z. ’< 
Alkmaar 5—1. Fenerbahce—Her 
ha 1—0, Schalke 04 — A.Z. ’ 
Alkmaar 3—0. Hertha — Eintraci 
Frankfurt pe Main 2—î.
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