
UCTUiu
PROLETARI DIN TOATE ȚARKE, UNIȚI-VA <

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVIII - Nf. 9984 | 4 PAGINI - 30 BANI |Morți 12 ianuarie 1982 |

ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELEV
DE DĂRI DE SEAMA SI ALEGERI

1 »

Mariana Oacă (nr. 7) a înscria 
10 goluri tn meciul cu Iskra 
Partizanske, disputat duminică la 
Brașov. Foto : Dragoș NEAGU

După primul tur In cupele europene de handbal feminin

IN MIȘCAREA SPORTIVA
în acțiunea de pregătire a 

Conferinței pe tară a mișcării 
sportive s-a încheiat, recent, 
o e.tapă importantă : adunările 
și conferințele de dări de sea
mă și alegeri în asociațiile și 
ciuburile sportive, în consiliile 
comunale, orășenești și muni
cipale pentru educație fizică și 
sport. Constituindu-se într-un 
moment cu deosebite semnifi
cații în viața mișcării sportive, 
aceste adunări și conferințe 
au prilejuit exprimarea adezi
unii unanime a participanților 
— în fapt a tuturor celor ce 
practică într-o formă sau alta 
mișcarea, exercițiile fizice, 
sportul și turismul de masă, 
ca și înalta performanță — Ia 
noua și generoasa inițiativă de 
pace a Rămâniei socialiste, a 
tovarășului NICOLAE
CEAUSESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
țării.

Cu un puternic caracter de 
lucru, adunările și conferințe
le au prilejuit un amplu 
schimb de experiență la toate 
nivelurile, au făcut o analiză 
atentă, într-un profund spirit

critic și autocritic, a realizări
lor obținute pînă in, prezent în 
activitatea sportivă de masă și 
de performanță, au scos cu cu
raj la iveală lipsurile și neîm- 
plinirile care mai există în a- 
cest domeniu de larg interes 
social și au stabilit măsurile 
necesare In vederea aplicării 
exemplare în viață a Progra
mului de dezvoltare a mișcării 
sportive pînă în anul 1985, a ho- 
tărîrii conducerii partidului și 
a noilor orientări date de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
domeniul activității de masă. 
Aceste prețioase indicații con
tribuie la îmbogățirea și diver
sificarea formelor de practi
care a exercițiilor fizice și 
sportului în acțiunile din ca
drul „Daciadei", la mutarea 
centrului de greutate al între
cerilor de masă la nivelul uni
tăților de bază ale mișcării 
sportive, .eliminîndu-se în mare 
măsură cheltuielile pentru or
ganizare și deplasări, crescînd, 
în schimb, eficiența acestor 
manifestări sportive.

(Continuare în pag. 2-3)

ECHIPELE ROMÂNEȘTI PROMIT
Două din cele trei reprezen- HIlTfinTTlSANSELEtante ale handbalului nostru 

feminin, angajate în cupele 
continentale, și-au disputat în 
cursul săptămînii trecute me
ciurile tur, oferindu-ne, în 
acest fel, o primă și sugestivă 
imagine asupra șanselor pe 
care le au de a ajunge în 
sferturile / de finală ale com
petițiilor respective. Din acest 
punct de vedere, este în afara 
oricărei îndoieli faptul ' că un 
debut promițător Și-a făcut e- 
chipa TEROM Iași, reprezen
tantă nu numai a handbalului 
nostru feminin, cl a unei zone 
din țară unde cu ani în urmă 
acest sport era mai puțin cu
noscut.

Cîștigînd prima manșă In 
fața foarte rutinatei echipe 
Spartakus Budapesta, la o di
ferență de 6 goluri, elevele 
antrenorului loan Haraga au 
luat o reală opțiune asupra 
promovării în etapa următoare 
a „Cupei cupelor". Aceasta nu 
înseamnă, insă, că meciul de 
la Budapesta, care va avea loc 
joi după-amiază in sala Spar
takus, constituie doar o simplă

formalitate 1 Ieșencele au pro
bat și in meciul direct cu 
handbalistele ungare, dar și în 
partida de campionat de dumi
nică seara, cu Confecția, la 
București, că sînt capabile să 
se mobilizeze și să-și pună în 
valoare cunoștințele căpătate 
de-a lungul atîtor și atîtor ore 
de pregătire, efectuate sub 
conducerea tenacelui lor an
trenor. Ele au ajuns astfel să 
cunoască bine „secretele" unui 
sistem defensiv, foarte mobil șl

Turneul zonal de șah

MIHAI SUBĂ ÎN URMĂRIREA dl
LIDERULUI

SÂ-ȘI VALORIFICE 
ÎN DEPLASARE!

avansat, și să acționeze tn a- 
tac foarte variat, în funcție 
de... problemele puse de adver
sar. Sînt atuuri cu care hand
balistele de la TEROM abor
dează meciul retur cu șanse de 
a obține calificarea.

O situație puțin diferită au 
jucătoarele de la Rulmentul

Călin ANTONESCU
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)

După mai bine de un an departe de atletism,

0 CAMPIOANĂ ÎȘI PREGĂTEȘTE REINTRAREA, 
CU GÎNDUL REVANȘEI!

Convorbire cu Eva Zorgo-Raduly

Eva Zorgo-Raduly, o mamă 
fericită și o campioană cu am

biții renăscute

Fără Eva Zorgo-Raduly și 
fără Ilie Floroiu atletismul 
nostru a fost, în 1981, lipsit 
de două valori de primă mînă, 
de care este nevoie în perspec
tiva campionatelor europene de 
anul viitor, de la Atena. Știam 
despre Ilie că s-a îmbolnăvit 
în primăvară, în timpul sezo
nului de cros, că a încercat de 
mai multe ori să reia antrena
mentele, dar de fiecare dată 
sciatica, sau discopatia, sau... 
— diagnosticele au diferit, dar 
durerea era aceeași — l-au o- 
prit din activitate. Și după ce 
a început în toamnă, în sfîr- 
șit. antrenamentele, noi difi
cultăți l-au trimis la Timi
șoara, în clinica doctorului

Boid, pentru un nou examen, 
pentru un nou tratament...

Dar Eva 7 Ce face record
mana națională la aruncarea 
suliței, cea care dusese recor
dul țării, în sezonul trecut, la 
numai un pas de 70 de metri 
(68.80 ml 3

...Sunăm la Cluj-Napoca, a- 
easă. Răspunde chiar campioa
na. Aflăm că de aproape trei 
luni Eva este... mamă. Micuțul 
Szabolcs, aflat la ora mesei, se 
opune cu înverșunare primului 
interviu... Venirea lui pe lume 
ne readuce aminte că un spor-

Vlodimir MORARU

(@onttnuare în pag. 2-3)

Marii maeștri Zoltan Ribli și 
Mihai Șubă domină startul tur
neului zonal de șah de la Băile 
Herculane. în runda a treia ei 
au obținut noi victorii. Ribli 
l-a învins pe compatriotul său 
Pinter, valorificîndu-și, cu o 
tehnică impecabilă. avantajul 
pozițional minimal pe care l-a 
deținut in final. Șubă a cîștigat 
la Pavlov, după 24 de mutări, 
printr-un atac vehement, ca
racteristic. altminteri, stilului 
său de joc. A fost o Deschi
dere engleză. în care Șubă ob
ținuse la mutarea a 17-a avan
tajul unei calități.

In cea de a treia partidă de
cisă a reuniunii de luni, Spiri
donov , l-a învins pe Sznapik. 
Remiza a fost înregistrată în 
întîlnirile Ftaenik — Lukăcs, 
Gheorghlev — Gheorghiu, 
Schmidt —. Inkiov, Radulov — 
Csom, Farago — Velikov, Me
dusa — Sax și Ghindă — Jan
sa. S-a întrerupt partida Am- 
broz — Ciocâltea, în care pri
mul are avantajul unui pion.

La reluarea partidelor între
rupte din runda a doua. Pavlov 
a remizat cu Ambroz, iar în- 
tîlnirea dintre Lukăcs și Me- 
duna s-a întrerupt pentru a 
doua oară.

In clasament, după trei runde, 
conduce RIBLI cu 3 p, urmai 
de Șubă cu 2lA p, Ftacnik, Ra
dulov și Spiridonov cu 2 p, 
Ambroz și Lukăcs cu l*/i (1), 
Farago, Pinter, Gheorghiev. 
Schmidt, Sax și Csom cu l*â 
etc.

încă din start, turneul zonal 
de la Băile Herculane se ca
racterizează priptr-o luptă deo
sebit de interesantă, elocvent în 
acest sens fiind marele număr 
de partide decise, aproape 50 
la sută, ceea ce se întîlneșta 
destul de rar în competiții de 
asemenea valoare.

Astăzi dimineață se reiau 
partidele întrerupte, urmind ca 
după-amiază să se dispute run
da a patra.

★
Au luat sfîrșit turneele ețiea 

rezervate elevilor, din cadrul 
Festivalului șahist „Hercules 
’S2“, concursuri desfășurate tn 
sistem elvețian In .7 runde. La fo
te. victoria a revenit Mirelel Stol- 
cea (Liceul pedagogic Tumu Mă
gurele) — 6 p, care a lnvins-e In 
partida directă pe Georgeta Ruta 
(Sc. gen. nr. 1 Turnu Măgurele), 
clasată pe locui 2. tot cu S p. A 
treia a fost Aurelia Anten, da

(Continuare in pag. a 4-a)

perspectivă prin.,.ret:rospectiVa

CINE PREIA ȘTAFETA DE LA OROS, 
DUMĂNOIU, POP, TUTOVAN?

Se poate spune acum, la cea
sul bilanțurilor, că voleiul 
masculin românesc . a avut un 
an — 1981 — destul de bun, 
privindu-1 din perspectiva ex
primării sale pe plan interna
țional. Pledează pentru aceasta 
cucerirea de către campioana 
țării, Dinamo București, a tro
feului cu care este răsplătită 
cea mai bună echipă de club 
din Europa, precum și pre
zența celeilalte fruntașe a pri
mei divizii, Steaua, în finala 
„Cupei cupelor". Dar mai ales 
pledează în acest sens titlul 
de , campioană mondială uni
versitară obținut de reprezen
tativa României, precum și al
te succese în turneele anului, 
realizate de echipa națională. 
O oarecare deviere de la o li
nie în general plină de promi
siuni au constituit-o : locul 5 
ocupat de echipa reprezentativă 
la campionatul european din 
toamnă și, ceea ce este mai 
neliniștitor, menținerea echipe

lor de tineret și juniori la un 
plafon al performanțelor ne
încurajator.

Anul 1981 nu s-a deosebit 
prea mult de cel precedent pe 
plan intern. Poate numai prin 
aceea că cele două fruntașe a- 
mintite s-au detașat Și mal 
mult în ierarhie. Și această 
detașare a avut, după părerea 
noastră, patru motivații : L 
valoarea unor jucători cu 
mare experiență (Oros, Dumă- 
noiu, Gârleanu, Enescu — de 
la Dinamo. Pop, Chifu, Iones- 
cu și Maca vei — de la Steaua), 
care au beneficiat și de o pre
gătire superioară în cadrul lo
tului național ; 2. volumul șl 
calitatea pregătirii (mai bune) 
în cadrul celor două cluburi 
bucureștene ; 3. creșterea va
lorică și afirmarea în sextetele 
de bază a unor tineri jucători 
(Marius Căta-Chițiga, în pri
mul rînd, la Dinamo, și Florin 
Mina, la Steaua) ; 4. moralul 
de concurs, întărit de succe-

Ridicătorul stelist Petre Ionescu, in postură de trăgător de data 
aceasta, va găsi soluția evitării blocajului efectuat de foarte 
bunul apărător la fileu dinamovistul Dan Gârleanu. Fază din 
meciul derby al campionatului trecut dintre cele două fruntașe 
ale voleiului nostru.
sele internaționale de prestigiu 
din anul precedent, printre 
care la loc de frunte se află 
medalia olimpică (prima a vo
leiului nostru) de la Moscova. 
Dealtfel, aceste formații au 
fost și furnizoarele de bază ale 
lotului reprezentativ. Situația 
pozitivă la nivelul „vîrfurilor" 
are însă dezavantaje deloc ne 
glijabile pentru voleiul mascu

lin prin scăzuta contribuție a 
celorlalte unități ale primului 
eșalon. Mai mult decîț oricare 
altă echipă din plutonul aproa
pe compact din spatele lui Di
namo și Steaua, poate că Uni
versitatea Craiova are drept

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

SiMBÂTÂ, INAUGURAREA 
TENIS-CLUBULUI 

TIMIȘOARA
Succesele organizatorice cu 

prilejul ultimelor două me
ciuri de „Cupa Davis" ale e- 
chipei de tenis a României au 
produs o fertilă efervescență 
în lumea sportivă a orașului 
de pe Bega. Astfel, iată, pu
tem consemna faptul că sîmbă- 
tă 16 ianuarie va avea loc i- 
naugurarea unei noi unități ia 
rețeaua secțiilor de tenis din 
tară, al cărei nume va fi Te- 
nis-Club Timișoara.

Momentul înființării noului 
club nu putea fi mai potrivit 
onorat decît prin prezența în 
sala Olimpia a celor mai buni 
jucători ai țării, membri ai lo
tului pentru viitoarele meciuri 
de „Cupa Davis", care se află 
în plină perioadă de intense 
pregătiri. Printre ei : Florin 
Segărceanu, Adrian Marcu, 
Cristinel Ștefănescu, Dumitru 
Hărădău, Laurențiu Bucur, Li- 
viu Mancaș. Sub supraveghe
rea antrenorului emerit Alexe 
Bardan, ei vor disputa, la Ti
mișoara. partide de verificare a 
stadiului de pregătire.



LA FLACARA AUTOMECANICA MORENI, 
SPORTUL MAI APROAPE 

DL PREOCUPĂRILE TINERETULUI

„PÎNĂ LA TITLU 
MAI E DRUM LUNG...“ 

consideră Adrian MATEESCU, antrenorul principal al echipei 
campioane de rugby. Steaua, care și-a reluat pregătirile

x Organizată la nivel orășe
nesc asociația sportivă Flacăra 
Automecanica din Moreni cu
prinde peste 13 000 de membri, 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile acestei lo
calități dîmbovițene.

Se înțelege, și la Flacăra Au
tomecanica întîlnești foarte 
mulți iubitori ai exercițiului 
fizic, ai sportului. „Daciada" 
le-a oferit prilejul de a se în
trece într-o diversitate de con
cursuri și competiții înscrise în 
calendarul competitional al a- 
■ociației sportive, de regulă 
cupe pe ramuri de producție, 
ale petrolistului, metalurgistu
lui, constructorului, electricia
nului ș.a.m.d.. ceea ce es
te o inițiativă lăudabilă.

Fie că a fost vorba de 
fotbal, șah, popice, volei, tenis 
de masă, tenis sau de atle
tism, tinerii de la Flacăra Au
tomecanica Moreni au găsit 
modalități de a-și petrece o 
parte din timpul liber făcînd 
mișcare (deseori împreună cu 
familiile lor). Mai mult, în u- 
nele ocazii întrecerea lor spor
tivă a depășit hotarele orașu
lui : la finala pe țară a „Cu
pei petrolistului" au fost obți
nute trei locuri I și un loc III.

Cum s-a subliniat in aduna
rea de dare de seamă și alegeri, 
important este, însă, ca exerci
țiul fizic, sportul să consti
tuie o obișnuință pentru fiecare 
membru al asociației. Urmînd 
exemplul unor oameni pasio

„Se lucrează, la unul din cele mai bune centre din țară, apar- 
ținind de C.M.E.F.S. București. Foto : Ion MIHAICA

CENTRELE DL ÎNTREȚINERE - III MARE HTILITATE, 
DAR PREA PUȚINE! NU ESTE PĂCAT ?

în ultimii ani au fost înfiin
țate numeroase centre de întreți
nere fizică pentru femei, la care ti
nere sau adulte vin în cursul 
săptămînil — In timpul lor li
ber — pentru a face gimnastică. 
Se îndeplinește astfel o inițiativă 
inspirată a Comisiei centrale 
pentru sportul feminin din cadrul 
C.N.E.F.S., centrele dovedindu-și 
utilitatea și fiind vizitate cu mult 
tnteres de către femei. Indiferent 
de vîrstă. (în anul 1981, ca și în cel 
precedent, asemenea centre au 
luat ființă pe lingă asociații 
sportive. cluburi, consilii orășe
nești pentru • educație fizică și 
•port, școli generale, licee ș.a.).

în județul Prahova, de pildă, 
funcționează acum 3 asemenea 
centre — aparținînd de C.J.E.F.S. 
Prahova^ A.S. Voința Ploiești și 
C.O.E.F.S. Cîmpina — în săli de 
gimnastică dotate cu aparatura 
necesară (scări fixe. gantere, 
aparat de vibromasaj ș.a.) La 
Sibiu, cele 5 centre sînt ale Clu
bului sportiv municipal, coope
rativei Igiena, liceelor pedagogic 
șl sanitar din localitate, în timp 
ce la Bistrița un asemenea cen
tru este înființat și gospodărit 
de către C.S. Gloria. Analizînd 
situația existentă în această di
recție în 9 județe — Brăila, 
Bistrița-Năsăud, Buzău, Covasna, 
Prahova, Satu Mare, Sălaj, Si
biu, Vîlcea — se constată că 
numărul acestor centre (renta
bile și din punct de vedere eco
nomic) este încă foarte mic (nu
mai cîte unul, de pildă, în ju
dețele Brăila, Sălaj. Bistrit.a-Nă- 
sătud, Vîlcea). planurile de în
ființare a lor rămînînd mai 
mult pe hîrt.ie sau amînîndu-se 
mereu. Tn Vîlcea. unde în tri
mestrul TT al anului trecut se 
preconizase deschiderea a 4 cen
tre (la Rm Vîlcea, Drăgășani, 
Căldimănesti și Govora), a prins 
viață pînă la sfirșitul anului 
doar unul, la Govora.

Remarcabil. îmbucurător este fap- 
tui că au tncenut să apară multe 
astfel de centre în Incinta șco
lilor generale, a liceelor (urma
re a entuziasmului unor profe
soare de educație fizică șl a în
țelegerii conducerilor acestor u- 
nități) care, ,de regulă, au săli 
de gimnastică*. (La Sf. Ghdorghe 
— Ia Llc. ind. textil M.T.U. șl 
Lie. de matematică ; Tg. Secu

nați de sport (Filian Pop» — 
tenis de masă ; Vasile Bouro- 
su — popice ; Mihai Stănescu 
— șah ; Clara Cotei, Mihai Si- 
mion, Paul Anghelache și Se
bastian Irimescu — schi alpin, 
Ion Nica — schi fond. Cătălin 
Hrițcu, Eugen Popescu și L. 
Rujoiu — sanie. Constantin Că- 
tănescu — fotbal etc.), s-ar 
impune ca numărul participan- 
ților la acțiunile sportive de 
masă să depășească considera
bil, în acest an, cifrele des
tul de modeste realizate pină 
acum, lucru posibil dacă se va 
acorda atenție îndeosebi atle
tismului (în speță, alergărilor 
de cros, care pot cuprinde ma
se largi de tineri și tinere și 
sînt cele mai accesibile), în 
general activităților sportive 
în aer liber. De bună seamă 
că acțiunile turistice de masă 
n-ar trebui să se situeze pe 
ultimul loc, zona Morenilor o- 
ferind suficiente puncte de re
per și de atracție.

Nu încape nici o îndoială că 
membrii asociației sportive 
Flacăra Automecanica Moreni, 
inimoșii activiști sportivi vo
luntari de aici vor realiza și 
In această direcție saltul cali
tativ așteptat. Dealtfel, an
gajarea mal fermă pe drumul 
obținerii unor succese pe mă
sura posibilităților a fost evi
dentă în conferința asociației 
care, sperăm, va marca un mo
ment important pentru viitoa
rea activitate sportivă.

iesc — Lie. ind. 2 ; Buzău — 
Lie. B.P. Hajdeu, Șc. gen. 12, 
Lie. ind. 5 ; Brăila — Lie. P. 
Cerna î Zalău — Șc. gen. 1; Satu 
Mare — Lie. ind. 5, Lie. istorie- 
filologle). La centrele din uni
tăți școlare, pînă acum nu se 
plătesc taxe, la celelalte însă 
participantele plătesc o sumă 
convenabilă pentru aparatura 
care li se pune la dispoziție în ju
dețele Prahova și Sibiu, de pil
dă între 80—100 lei lunar), ceea 
ce duce, în general, la o efi
ciență ce nu poate fi Ignorată.

O concluzie, referitoare, fireș
te, doar la cele 9 județe amin
tite : deși centrele de întreține
re șl-au dovedit din plin utHi- 
tatea, numărul lor este încă 
foarte mic față de Importanța 
pe care ele • au. Existența a 
numai 1—2 centre într-un județ 
dovedește dezinteres pentru a- 
ceastă acțiune. Șl este păcat...

Modesto FERRARINI

ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ
(Urmare din pag. 1)

Peste puțin timp, urmează să 
înceapă conferințele județene 
pentru dări de seamă și ale
geri, care vor dezbate, intr-un 
spirit de înaltă responsabili
tate. rezultatele obținute In 
realizarea sarcinilor din Pro
gramul de dezvoltare a miș
cării sportive pe perioada 
1976—1980 și' pe anul 1981, a 
indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, în Mesa
jul adresat Conferinței Pe ța
ră a mișcării sportive din 1975 
și Cuvîntarea din 19 august 
1976 la festivitatea de acordare 
a unor înalte distincții sporti
vilor care au obținut rezultate 
deosebite la Jocurile Olimpice 
de la Montreal. O atenție deo
sebită va trebui acordată în 
cadrul dezbaterilor ce vor avea

Odată cu vizita medicală e- 
fectuată săptămina trecută, 
rugbyștii de la Steaua (cam
pioana tării) și-au Început 
pregătirile pentru returul Di
viziei „A". Lotul ? Complet. 
Și — demn de semnalat — apt 
integral să participe la pro
gramul de antrenamente con
dus de foștii international! 
Adrian Mateescu și Radu Dur- 
bac.

De fapt, preparativele pen
tru retur au demarat încă din 
decembrie trecut, odată cu 
turneul pe care rugbyștii 
bucureșteni l-au susținut peste 
Canalul Mînecii, în tara de 
origine a sportului cu balonul 
oval. „Un turneu reușit, sub 
aspectul solicitării** — remarca 
antrenorul principal Adrian 
Mateescu. „Dar sub aspectul 
rezultatelor 7* am întrebat noi. 
Mateescu ne-a dat imediat re
plica: „De bună seamă că a 
surprins insuccesul de la Bris
tol, dimensiunile lui 0—22. Am 
intilnit acolo, de fapt, o selec
ționată locală, chintesență a 42 
de echipe care activează in a- 
cest mare oraș in care rugbyul 
se joacă in manieră galeză, an- 
gajant, foarte decis. Dealtfel, 
Bristolul se află vizavi de Car
diff... este jocul eu mult a- 
plomb al gazdelor, , am avui 
neșansa anulării unui eseu în
scris de Munteanu, in minutul 
10. Aceasta, în timp ce Bris
tolul a beneficiat, după pauză, 
de două eseuri din evidente 
poziții de înainte. Am trecut, 
după aceea, pe lingă victorie in 
partida cu Brikenhead, (n.n. 11- 
13), în prima repriză, cînd sco
rul putea fi 10—3 și nu doar 
4—3, pentru noi. Țața a ratat 
un eseu, în primele minute. In 
fine, o victorie la Leytonbuz- 
zard (7—3), formație întărită 
cu 5 jucători selectionabili în 
„B“-ul englez..."

Oricum, Adrian Mateescu se 
declară mulțumit de prestația 
jucătorilor Stelei în acest tur
neu. mai ales a lui Muntea
nu, Codoi, Cioarec, Enache șl 
Ilie Călin. Ce va urma? O suită 

0 CAMPIOANĂ iși PREGĂTEȘTE REINTRAREA
(Urmare din pag. 1)

tiv, orlcît de mare ar fi, răml- 
ne In primul rînd un om, că o 
sportivă, oricît de valoroasă, 
este în primul rînd femeie, iar 
maternitatea este cel mai fru
mos dar al naturii...

— Cum a fost anul petrecut 
departe de atletism ?

— Greu, foarte greu. M-a 
urmărit multă vreme amintirea 
Olimpiadei. Nu-mi venea să 
cred că nu urcasem pe po
dium. La sfirșitul anului a- 
veam patru din cele mai bune 
10 aruncări din lume, toate 
peste 68 m ; trei înaintea Jocu
rilor, ultima in august, la cam
pionatele naționale, la trei săp- 
tămini după Moscova, la ulti
mul meu concurs din 1980. A 
fost greu, mă batea gîndul re
vanșei, eram atît de aproape 
de 70 de metri... Dar ne-am 
dorit atît de mult acest copil, 
eu și soțul meu Carol, incit 
am hotărât ^să fur“ un an din 
carieră...

— Fără Ruth Fuchs și Eva 
ZSrgo-Raduly, aruncarea su
liței părea să fie, la începutul 
sezonului, o probă „cuminte". 
Iată însă că junioara Antoa- 

loc în conferințele județene 
dezvoltării multilaterale a edu
cației fizice, sportului și turis
mului de masă, cuprinderii și 
participării întregului tineret, 
a populației de la orașe și sate 
în activitatea de masă și de 
agrement prin sport. Se va 
pune accent pe generalizarea 
experienței pozitive, ca și pe 
lichidarea neajunsurilor rezul
tate din adunările și conferin
țele care au avut loc pînă în 
prezent, ea și din propriile 
constatări ale consiliilor jude- 
țene pentru educație fizică și 
■port și birourilor executive 
ale acestora. Cum este și fi
resc, dezbaterile vor fi con
sacrate în bună parte spor
tului de performanță, mo
dului cum s-au realizat sarci
nile primite, ca și propriile 
angajamente cu privire la dez

de antrenamente pe teren pro
priu, in tot cursul acestei luni. 
Apoi un stagiu de pregătire Ia 
munte, ca de obicei la Predeal, 
pină la 20 februarie, perioadă 
in care lotul va susține și ci- 
teva meciuri de verificare in 
compania unor formații aflate, 
de asemenea, in pregătire pe 
Valea Prahovei. Iar in ultima 
decadă a lunii februarie — tre
cerea normelor de control, eta
pă, care, practic, va incheia 
pregătirea returului.

Pentru repriza a doua a... 
campionatului. Steaua contează 
pe 27 de jucători, un lot sufi
cient pentru a acoperi toate 
posturile : fundași — Codoi, 
T. Toader, Tata ; aripi — Ful- 
eu, Roșu, Teleașă, Bălțat ; cen
tri — Enache, Zafiescu I, Da
vid ; mijlocași la deschidere — 
D. Alexandru (dublat — In 
funcție de situații — de Toader 
și Țața); mijlocaș la grămadă— 
Suciu, Podeann (și, eventual, 
Țața) ; linia a III-a închidere 
— Răduiescu, Cantoneru (in 
măsură să joace și in linia a 
II-a), aripi de grămadă — 
Fl. Murariu, C. Florea, Ilie Că
lin, Achim ; linia a II-a — M. 
Ionescu, P. R. Marin, Ciotea ; 
linia I stîlpi — Cioarec, O. 
Corneliu, Pojar, Benguș ; la ta- 
lonaj — Munteanu (la nevoie, 
Corneliu sau Pojar).

Perspectivele returului ?
„Principalul" echipei cam
pioane este optimist: „«Acci
dentele» din partidele cu Farul 
și Dinamo reprezintă un han
dicap remontabil. Pină ia titlu 
mai e drum lung, nu ne-am 
spus ultimul cuvînt. Soarta 
competiției se va decide in 
ultimele etape. Decisivă pentru 
noi va fi prestația pachetului 
de înaintași, pe care abia aș
teptăm să-l vedem la lucru, în 
primele partide grele ale retu
rului, cu știința CEMIN și 
Universitatea, ambele în de
plasare. Am încredere în echipă 
și în posibilitățile el de expri
mare, superioare fată de tur. 
Veți vedea..."

Tiberiu STAMA

neta Todorova (Bulgaria) a 
stabilit, cu 71,88 m, ceea ce 
specialiștii numesc „recordul 
anului" în atletismul feminin...

— Este, intr-adevăr, un re
cord foarte tare, la care nu mă 
așteptam. Aruncarea suliței nu 
se dezminte, rămine aceeași 
probă capricioasă, eu mari sur
prize, in orice sens. Eu mă 
consider insă o aruncătoare de 
regularitate.

— Și Todorova ?
— E recordmana mondială, 

nu? A\mai avut o aruncare 
peste 70 m, altele peste 69 m. 
Recordul n-a venit, deci, din 
senin, chiar dacă, repet, pentru 
mine rămine o surpriză.

— Ce gînduri aveți ?
— In luna februarie încep 

pregătirile. Mi-am propus să 
arunc în 1982 63—64 m. Sper 
să prind finala campionatelor 
europene. Dar nu mă voi pu
tea duce oricum la Atena. Voi 
rămine acasă dacă nu voi avea 
convingerea că mă pot clasa 
bine. Simt că n-am pierdut 
prea mult, dar. în orice caz, 
1982 rămine un an fără am
biții prea mari. Nu același 
lucru îl voi spune despre cei 
care vor urma, și mai ales 
despre anul olimpic 1984...

voltarea disciplinelor cu pon
dere mare in programul olim
pic, a sporturilor prioritare, 
insistîndu-se pe contribuția ju
dețului la alcătuirea loturilor 
reprezentative, la rezultatele 
obținute în arena sportivă in
ternațională și îndeo'ibi la 
Jocurile Olimpice. Calitatea 
muncii în secțiile de perfor
manță ale asociațiilor și clu
burilor, începînd cu cele șco
lare, numărul și calitatea an
trenorilor, a celorlalte cadre 
care activează în sport, orga
nizarea științifică a procesului 
instructiv-educativ, — iată 
cîteva din problemele care tre
buie să se afle în centrul a- 
tenției participanților la con
ferințele județene. După cum, 
un subiect important este și a- 
cela al stilului de muncă al 
consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport (și al 
biroului executiv), modul cum 
și-a îndeplinit rolul de organ 
de conducere și îndrumare a 
activității sportive județene.

Actualitatea

„U" CLUJ NAPOCA
Sîmbătă și duminică, d
Reluarea campionatului național 

<le baschet (feminin și masculin) 
a dus la înregistrarea unor re
zultate scontate, echipele favorite 
nelăsînd prea mari speranțe ad
versarelor lor. întrecerea pe gru
pe valorice are darul de a oferi 
participantelor posibilitatea să-și 
măsoare forțele în partide duble, 
care să le departajeze mai echi
tabil. La băieți, lupta pentru ln- 
tîietate se va da, după cum 
ne-am obișnuit de foarte multă 
vreme, doar între Steaua și Dina
mo, în timp ce în bătălia pentru 
evitarea ultimelor două locuri 
(retrogradante) sînt angrenate 
mai multe formații, printre care 
Carpați București (nu a cîștigat 
nici un meci în actuala ediție a 
întrecerii), C.S.U. Sibiu, Dinamo 
Oradea și URBIS București. Dar, 
pînă la finele campionatului mai 
este destul timp. La sfirșitul a- 
cestei săptămîni va avea loc unul 
din numeroasele derby-uri duble, 
dintre Steaua și Dinamo, găzduite 
sîmbătă șl duminică de sala Flo- 
reasca.

La fete, Cluj-Napoca pare
să nu aibă, datorită lotului valo
ros, contracandidată în lupta pen-

EXPOZIȚIA „OMUL 
$1 MOTOCICLETA"

Se știe că reuniunile de 
dirt-track, motocroe sau 
cursele de viteză pe șosea 
sînt — datorită dinamis
mului șl spectaculozității 
lor —- mult gustate de 
public. Și cu toată priza 
pe care o au aceste În
treceri la tineri și vînst- 
nici. animatorii sportului 
cu motor din Arad, oa
meni care muncesc cu pa
siune în orele lor de răgaz 
pentru dezvoltarea moto- 
ciclismului, continuă — si 
în aceste zile de .^relache" 
Dînă la reluarea sezonului 
competlțional — să caute 
noi căi de popularizare a 
aportului lor preferat. 
„Ideea de a organiza o ex-

dJublivuim-
poziție despre piloți șl 
cursele motociclistc, ne-a 
spus secretarul Comisiei 
județene de specialitate, Ni- 
colae Radu Birta. este mal 
veche. Momentul prielnic 
s-a ivit in ultima lună a 
anului trecut, atunci cînd 
tovarășii de la Comitetul 
de cultură șl educație so
cialistă al județului Arad 
șl foto-clubul din Arad 
ne-au ajutat să deschidem 
o expoziție In sala „Fo
rum*, intitulată sugestiv 
«Omul si motocicleta*.

Timp de 15 zile, un nu
meros public a vizionat 
peste 60 de lucrări care 
vorbesc, prin fotografii re
alizate în planuri largi șl 
frumos cadrate, despre 
atmosfera specifică curse
lor de motoclclism. ele 
llustrînd curajul și voința 
de a învinge, efortul în
dreptat spre autodepășire, 
bucuria succesului si amă
răciunea eșecului. ..învin
gători", „Urmărire", „De
pășire", „Finiș în doi", 
..Viraj", „între manșe", 
..Pe gînduri". „Echilibru", 
„Cascadorul-, ,<*n curbă", 
„Meditație", „Neprevăzut", 
„Derapaj controlat", „Ob
strucție". ..Oboseală", „Pre
gătire", „Oficiali". „Sin
guri — lată o parte din
tre confidențele fotografi
ce pe care Aron Ardelean, 
Antoniu Remlein, Matei 
Badea. Gheorghe Bărbosu, 
Simion Jarko. Judith Bo- 
d6. Mihal Botez, Viorel 
Muscă, Petre Szekely, Io
sif Varga, Nandor Miklo, 
Iosif Lipnlczy și alți ar
tiști arădeni le-au dedi
cat „cavalerilor ghidonu
lui- în iqjagini color și alb- 
negru.

Traian IOANITESCU

La acest punct se va analiza, 
desigur, și modul cum și-au 
îndeplinit sarcinile factorii cu 
răspunderi și atribuții pe plan 
județean, cărora le revin im
portante sarcini atît în îndepli
nirea obiectivelor stabilite, cît 
și în munca de educare gepe- 
rală a tineretului, a maselor 
largi de practicant! ai sportu
lui.

Măsurile' care vor fi adopta
te de conferințele județene tre
buie să asigure îndeplinirea 
întocmai a indicațiilor condu
cerii partidului și statului, noi
le orientări date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ce pri
vește perfecționarea activită
ții sportive de masă în cadrul 
„DACIADEI", pentru a spori 
substanțial contribuția spor
tului de masă, a educației fi
zice Ia formarea omului înain
tat, sănătos și fizic, și intelec
tual. Programele de dezvolta
re a mișcării sportive județene 
pînă în anul 1985 să prevadă 
măsuri concrete pentru inte-



Doina Prăzaru-Mathe (,,V“) 
înscrie un nou coș, in speranța 
că la Trevisio va repeta cil 

mai des acest procedeu.
Foto : Ion LESPUC 

(Cluj-Napoca)

Df JUNIORI IA JUDO
formația C.S.S. din localitate, ca
re a totalizat 4 v. fiind urmată 
de C.S.Ș. Unirea Iași 3 v. C.S.Ș. 
Suceava 2 v. Casa pionierilor 
Galați 1 v și Casa pionierilor 
Adjud 0 v. (Gh; GBONZU _ co- 
resp.).

Întrecerile etapei finale vor a- 
vea loc în zilele de 29—31 ianu
arie la Iași, șl vor reuni urmă
toarele 6 echipe : C.S.Ș. 1 Bucu
rești, Energia București. C.S.Ș. 
Oradea, C.S.Ș. Arad, C.S.Ș. mu
nicipiul Gh. Gbeorghiu-Dej si 
C.S.Ș. Unirea Iași.

PERSPECTIVĂ PRIN... RETROSPECTIVĂ
'Urmare din pa<| I)

la aprecieri mai bune, nu atît 
pentru prezența sa a doua oară 
consecutiv în turneele finale 
ale locurilor 1—4 (și cu pre
tenții de a se Înscrie și a 
treia oară în acest „careu"), 
cît mai ales pentru afirmarea 
în echipa în care evoluează 
un titular al sextetului „națio
nalei**, Nicu Stoian, a unor ti
nere talente (Dănuț Pascu, Au
gustin Daha) furnizate de uni 
tățile sportive școlare locale, 
în primul rînd de cea a liceu 
lui „N. Titulescu**. Desigur, di 
vizionarele „A" se Pot aii 
menta cu talente șl din alte 
unități de juniori, dar creș 
terea producției craiovene ni 
se pare de bun augur pentru 
acest centru voleibalistic.

Sînt și alte apariții pe fir . 
mamentul primei divizii care 
poate ar merita reținute : So
rin Pop (Explorări), Lucian 
Radu (Delta Tulcea), Radu Ju
deț și Zoltan Bagi („Poli" Ti
mișoara), Dănuț Ciontoș (Sil- 
vania), Conel Pintea (C.S.U. 
Oradea), Dorin Antonescu, Cor- 
neliu Pentilescu, Pompiliu Das- 
călu (Steaua) etc. Dar aceștia, 
și alți cîțiva juniori talentat) 
și dotați pentru performanță, 
reprezintă deocamdată „spe 
ranțe". Și, deci, este prematur 
să afirmăm că ei ar constitui 
schimbul imediat pentru re 
prezentativă. într-un an în 
care, iată, ni se înfățișează tot 
mai aproape, iminentă, înche 
ierea carierei unor jucători 
care au dus ani în șir greul 
efortului de redresare a vole
iului nostru masculin : Corne
lii! Oros, Laurențiu Dumănoiu, 
Nicolae Pop, Mircea Tutovan, 
Dan Gârleanu și alții. Cine le 
va lua locul cu șanse de a 
continua procesul redresării I 
Cine se va alătura micului nu

WWNISTPATIA or STAI 1010 PRONOSPORT INTORMEAZâ
a PRIMA TRAGERE OBIȘNUITA 

PRONOEXPRES DIN ACEST AN. 
Mîine, miercuri 13 ianuarie 1982, 
va avea loc prima tragere obiș
nuită Pronoexpres din noul an — 
prilej de noi și mari succese 
pentru tot mai numeroșii partici- 
panti la acest avantajos sistem 
de joc. Marile premii în AUTO
TURISME „Dacia 1300“ și IM
PORTANTE SUME DE BANI, a- 
tribuite cu regularitate la fiecare 
tragere, vor fi desigur prezente 
din nou pe lista de câștiguri. Se 
reamintește că o formă de joc 
utilizată cu succes de tot mat 
multi participant! o constituie 
variantele combinate si combina

CUPELE EUROPENE
DE HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)

i 
I

Brașov care, înainte de toate 
— trebuie precizat — au in- 
tilnlt un adversar mult mai 
puternic fi mai omogen va
loric in „Cupa campionilor 
europeni** : Iskra Partizanske 
din Cehoslovacia, ciștigătoarea 
de anul trecut a „Cupei cupe
lor**. Pe acest temei, apreciem 
că avansul de 8 goluri pe care 
l-au obținut brașovencele in 
prima manșă este fragil și că 
ele au datoria să se mobilizeze 
la maximum și să realizeze in 
intilnirea retur de la Topol- 
cany, de duminică după-amiază 
o partidă de excepție. Este 
neapărat necesar, In acest sens, 
să crească siguranța In apărare 
si să se asigure o mai mare 
consistență și coerență in ac
țiunile ofensive, în așa fel in
cit echipa adversă să fie o- 
bligată la eforturi mult mai 
mari în momentul In care se 
găsește ea în defensivă. Avem 
toată convingerea, cunoscind 
ambiția și capacitatea antreno
rului Remus Drăgănescu, că în 
scurta perioadă de timp care 
a mai rămas (fiind acum și în 
posesia multor elemente privind 
calitățile și defectele adversa
relor) se vor putea lua unele 
măsuri pentru îmbunătățirea 
generală a Jocului echipei Rul
mentul.

Oricum, evoluția celor două 
formații românești in prima 
manșă a competițiilor oficiale 
feminine europene de handbal 
a fost de bun augur. Să spe
răm că atît TEROM, cit și 
Rulmentul își vor valorifica 
toate cunoștințele In partidele 
retur din această săptămînă cu 
valoroasele lor adversare. 
CLASAMENTUL DIVIZIEI FEMININE

„A** DUPĂ !
1. ȘTIINȚA BacSu
2. TEROM
3. Mureșul
6. Hidrotehnica
5. „U" Timișoara
6. Proșrreiul Vulcan
7. Textila
8. C.S.M. Sibiu
9. Rulmentul

10. Confecția Buc.
11. Constr. Bala Mai
12. „U" Ciuj-Nopoca

i
I
I
I
I
I
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I
I
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I
I
I
I
I
I 
I
I
I

ETAPE
3 3 0 0 01-51 «
3 3 0 0 72-00 9
3 2 0 1 60-54 7
3 2 0 1 66-01 7
3 2 0 1 72-71 7
3 111 33-S7 6
3 1 0 2 67-73 5
3 1 0 2 60-65 5
2 1 0 1 43-39 4
3 0 1 2 55-69 4
3 0 0 3 00-81 3
2 0 0 2 41-32 2

cleu al echipei naționale vi- I 
ltoare. lui Enescu, Căta-Chițiga, | 
P. Ionescu, Macavei, Mina, Sto
ian și - cam atît? Ar fi trebuit I 
să spună prezent un Mița, Igniș- | 
ka, I. Stranff, Corcheș, Gavri- 
lă. Pustiu, Sîrbu, Manole, Co- ■ 
vaciu, Crișan etc. din genera- I 
ția matură, dar calităților lor " 
de potențiali purtători ai tri _ 
courilor naționale n-au fort și I 
nu sînt întregite de o calitate | 

*•■ și cantitate a muncii suficien ■ 
te, dătătoare de certitudini, tn- I 
trebarea : cum vor arăta națio- I 
nala și echipele fruntașe fără ’ 
cei ce se vor retrage curînd ? g 
ar trebui să indemne la mun- I 
că mai serioasă In toate clu» S 
burile, la o preătire perseve
rentă îndreptată spre formarea I 
Jucătorilor universali, spre re- | 
cuperarea fostelor speranțe, 
pentru a se evita hiatusurilo I 
și a se asigura continuitatea in I 
efortul de reafirmare interna- * 
țională a voleiului nostru mas- . 
culin. Majoritatea divizionare- I 
lor „A" mizează în prezent Pe I 
jucători vîrstnici, care le pot 
aduce oarecare foloase momen- I 
tane, grație experienței lor. | 
Dar cît timp ?

Privind înainte, folosindu-ne I 
de retrospectiva unui an care | 
ne-a adus cîteva mari satis 
facții, menționate la început, g 
nu putem să nu acceptăm con- J 
cluzia că VOLEIUL MASCU- ■ 
LIN ARE NEVOIE DE MAI 
MULTĂ TINEREȚE (efectiv, I 
în arene ; nu doar in jurul | 
ei 1), de elemente a căror ex
periență să se îmbogățească I 
mai de timpuriu (nu la 28—30 I 
de ani. cînd fizicul începe să... 
obosească), de muncă mai de ■ 
calitate care să transforme j 
„speranțele" în autentice va- ■ 
lori. Sînt. credem. condițiile 
fără da care competitivitatea i 
sa internațională nu va putea | 
fi menținută și — cum este de 
dorit — sporită. |

țiile „cap de pod", achitate sută 
la sută sau în cotă de 25 la su
tă, care dau posibilitatea de a 
obține suite de cîștigurl la mal 
multe categorii. încercați să vă 
numărați și dv. printre primii 
mari beneficiari din acest an la 
sistemul de joc preferat ! Nu ui
tați. însă, că astăzi este ultima 
zi de participare.
• AGENȚIILE LOTO-PR O NO- 

SPORT continuă vînzarea bilete
lor pentru prima tragere Loto 2 
din noul an, care se va desfă- 
sufra duminică 17 ianuarie 1982. 
Procurați din timp bilete cu nu
merele preferate 1

I 
I
1
I
I

0 nouă etapă
In viața „tricolorilor*4

AȘTEPTĂM 0 ECHIPĂ Șl UN JOC DE ECHIPĂ"
w - ■*

CARE SĂ NE ÎMPLINEASCĂ DORINȚELE
„Tricolorii" încep o nouă etapă 

în „maratonul etern" al fotbalu
lui. Un maraton care, ta____
lor, a luat startul acum mal bine 
de 60 de ani, tatr-o zi din vara 
anului 1921, la Belgrad.

Ca întotdeauna în pragul unei 
noi etape, iubitorii fotbalului pri
vesc în urmă, pentru a desluși 
cele bune și cele rele. Și, tot ca 
mai Întotdeauna se apelează la 
veșnica formulă care spune efi 
„fotbalul nostru are resurse- mult 
mal maxi, dar că, din păcate..."

In aceste rinduri vă propunem 
să privim cu luciditate asupra 
moștenirii pe care e primește no
ul selecționer șl să vedem cit de 
mari sînt resursele nevalorificate, 
care a fost contribuția ta bine șl 
ta rău a ultimelor conduceri teh
nice — pentru că. este evident, 
erice antrenor de echipă națională 
își pune amprenta pe perioada în 
care a activat, el fiind, la rtadul 
său, părtaș la bilanțul echipei.

POTENȚIALUL REAL - 52,3% 
întll de toate, o linie de palma

res. Palmaresul general al echipei 
naționale de-a lungul a șaizeci de

cazul

117
orice am spune,

569-323 M5

tehnice se 
bilanț de-a

ani. Iată-1...
*30 132 81

Acesta este, ------
POTENȚIALUL REAL AL FOT
BALULUI NOSTRU PE PLAN IN
TERNAȚIONAL. Cu alte cuvinte, 
echipa noastră națională este un
deva pe la mijloc. Și cum majo
ritatea meciurilor au fost susți
nute In compania unor echipe 
europene, am putea spune că e- 
chipa României se află cam pe 
locul 14—15 In grupul celor 30 de 
echipe naționale europene.

Deci, raportul echipei noastre 
naționale este de 52,3 la sută, 
care rezultă din cifra meciurilor 
jucate și a punctelor obținute.

Și-acum, să defalcăm :
Ultimele conduceri 

prezintă cu următorul 
lungul anilor.
OAN.Ă — COVACI
19 11 0 8 3H—30 22
ANGELO NICULESCU 
39 12 17 10 43—36 41 
VALENTIN STANESCU 
26 9 11 8 46—29 29 
COVACI — CERNAIANU 
39 14 10 15 64—56 38
COVACI — VALENTIN STANESCU 
15 5 3 7 18—17 13

Lupta pentru calificare 
turneu “ “
mondial sau european reprezintă, 
mai întotdeauna, obiectivul și — 
aproape automat — decepția Iu
bitorilor de fotbal. După cum se 
știe, In perioada postbelică, o a- 
semenea calificare 1ntr-un turneu 
final al C.M. și tntr-unul euro
pean a fost realizată o singură 
dată de echipa lui Angelo Nicu- 
lescu. In afara acestor două suc
cese. fotbalul nostru a avut parte

<S7,8%)

(92.6%)

(05,7%)

(so%>

(43,3%)
Intr-un 

final al campionatului

LOTUL REPREZENTATIV ARE NEVOIE
Printre cei 44 de jucători 

chemați sub steagul noii cam
panii a echipei naționale (Cam
pionatul european 1982184), fot
baliști vechi și noi, unii cunos- 
cindu-se pentru prima oară, se 
Intilneau zilele trecute la Cen
trul de medicină sportivă din 
București. O parte din ei sim
țeau pe umeri apăsarea necali- 
ficării, alții visau titularizarea. 
Printre ei, cu silueta tipică de 
centru înaintaș, Cămătaru. Nu 
e deloc bine dispus :

— Aș Ii preferat să nu fiu 
convocat. M-am prezentat pen
tru a fi disciplinat și a rea
minti și antrenorului Mircea 
Lucescu că nu mă simt capabil 
să mai joc în echipa națională.

Iordănescu îl aude și inter
vine :

— Nu ai dreptate, Cami 1 
Ești cel mai bun atacant cen
tral din țară și lotul repre-

• PREGĂTIRILE ARBITRILOR 
BUCUREȘTENI. Cavalerii fluieru
lui din Capitală își încep, mîine, 
pregătirile de iarnă. In prima 
parte. antrenamentele vor avea 
loc de două ori pe săptămînă, 
miercurea si vinerea, între orele 
17—18,30, In sala clubului Steaua, 
din calea Plevnel.

Seria a ll-a LAMINORUL
Seria „băcăuană*4 a campiona

tului Diviziei „C“, în care acti
vează nu mai puțin de 8 echipe 
din județul Bacău (trei din ora
șul de reședință) a avut o des
fășurare interesantă, privind si
tuația primei clasate. Pînă în' 
penultima etapă, a XlV-a, con
duceau formațiile din județul Ba
cău, în frunte cu Petrolul Moi- 
nești (lider timp de zece săptă- 
mîni, din etapa a IV-a pînă la 
a Xlll-a). în ultima confruntare 
din toamnă a preluat șefia seriei 
a II-a Laminorul Roman, care se 
află la egalitate cu Petrolul Moi- 
nești și victoria Bacău. Pentru 
retur se anunță o luptă pasionan
tă între actualul lider și cel pu
țin trei divizionare de pe melea
gurile băcăuane, Petrolul Moi- 
nești, Victoria Bacău și Letea 
Bacău. Dar mai sînt încă două 
formații de pe aceleași meleaguri 
care pot interveni în disputa pen
tru promovare; C.S.M. Borzești

doar de decepții — ultimele două 
tentative fiind și cele mai neplă
cute, deoarece calificările au fost 
„scăpate din mînă**, cum se spu
ne, prima oară după acel 2—0 cu 
Iugoslavia la Zagreb, iar a doua 
oară, In cursul anului trecut, du
pă ce „tricolorii" reușiseră per
formanța celor trei puncte în 
companiei Angliei.
GUADALAJARA Șl APOI SPRE 

ULTIMA TREIME A EUROPEI
Revenind la palmare ~ul ultimilor 

ani, să începem cu perioada oa- 
nă — Covaci, care vine după în
locuirea lui Silviu Ploeșteanu, an
trenorul care, între paranteze fie 
spus, realizase un rezultat onora
bil (nemairepetat), adică locul 
cinci In turneul final Ia J.O. de 
la Tokio. Perioada Oană— Covaci, 
deși are cel mai bun procentaj 
(57,8%), ratează calificarea pentru 
C.M. — e adevărat, în compania 
unor adversari puternici, Ceho
slovacia, Portugalia, viitoarea me
dalie de bronz de la Londra — 
și pentru turneul final european, 
după acel 1—7 de la Ztlrich, cu 
Elveția.

Perioada Angelo Niculescu este 
realmente cea mai bună, In ciu
da procentajului mai puțin spec
taculos (doar 2 sutimi peste me
dia echipei naționale a tuturor 
timpurilor), ea mareînd și un 
palmares neobișnuit de greu prin 
prisma forței adversarilor întîl- 
niți — In această perioadă, echi
pa României i-a IntUnit pe toți 
campionii mondiali : Uruguay,
Italia, Anglia, Brazilia, R. F. 
Germania — și are inclus In pro
gramul ei turneul final din Mexic.

Valentin Stănescu (prima edi
ție) ratează calificarea pentru 
C.M: 1974 (0—2 cu R. D. Germană 
la Leipzig) și apoi pe aceea în 
turneul final european 1976. El se 
retrage după Blois (0—4), așa cum 
Angelo Niculescu își pierduse 
mandatul după Helsinki (1—1 cu 
Finlanda !!)

Perioada Covaci, cu cele două 
subdiviziuni (Cernăianu și... iarăși 
Valentin Stănescu) a avut cele- 
mai multe căi de apel, ea depă- 
șind toate insuccesele — olimpice, 
mondiale și europene. Se consta
tă o diminuare reală a potenția
lului 50% In prima formulă și, 
mai ales 43,3%, în formula a 
doua, adică proporții care trimit 
echipa noastră în ultima treime a 
Europei.

SA CONFRUNTĂM PĂRȚILE
Care ar fi lecția pe care Mircea 

Lucescu ar putea-o reține din a- 
ceastă retrospectivă cu cifre, care 
reamintește tuturor 'cele întîm- 
plate în ultimii șase ani ? Care ar 
fi învățămintele care se pot ex
trage din confruntarea „perioa
dei Angelo*, care a adus califi-

zentativ are nevoie de tine. Nu 
ești tu primul fotbalist peste 
care s-a abătut ploaia de o- 
fense din presă și tribune. Ai 
curaj. Un gol la momentul po
trivit și ofensele se vor 
transforma în elogii.

Cămătaru ii mulțumește, dar 
arată, fără să declare, că rămî- 
ne la părerea lui.

De această dată antrenorul 
Mircea Lucescu a încărcat ba
teria de teste a vizitei medi
cale și cu probe psihologice. 
Specialistul Ovidiu Smădoiu ne 
arată fișa lui Cămătaru:

— Internaționalul craiovean, 
spune acesta, are o reactivita
te psihică generală foarte 
bună, una din calitățile de 
bază pentru marea performanță.

— Atunci, de ce este abătut, 
demoralizat ?

— Cămătaru are un tonus 
psihic conjunctural. Nu-i plac 
prim-planurile. Nu-i plac îm
brățișările după ce a înscris un 
gol și nici reproșurile după ce 
a ratat.

Intr-adevăr, Cămătaru suferă 
foarte mult dacă echipa lui de 
club sau echipa națională nu 
ciștigă, mai ales dacă el este 
autorul unei mari ratări. Este

ROMAN LUPTĂ CU... OPT ECHIPE DIN JUDEȚUL BACĂU
și Partizanul Bacău. câ și în 
campionatul trecut, pe ultimul 
Ioc se află tot o echipă 
din Huși, de data aceasta Meta
lul, proaspăt promovată. Printre 
candidatele la ultimele două 
locuri se găsește, spre surprin
derea generală, și Minerul Co- 
mănești. care în ediția precedentă

Retrospectivă In Divizia „C“
a competiției a fost la un pas 
de a cîștiga seria.

Din punct de vedere al disci
plinei, seria a II-a se prezintă 
deficitar : 122 de jucători au fost 
sancționați în tur cu 179 cartona
șe galbene, iar 29 jucători au fost 
suspendați! DEMAR Mărășești — 
cu 27 cartonașe galbene (14 jucă
tori !) Se află in fruntea listei.

Laminorul Roman, echipa Uzi
nei de țevi, este antrenată de 
aproape trei ani de Gheorglie 

cările, cu perioada Covaci — Cer
năianu — Stănescu ?

Angelo Niculescu a fost mal 
consecvent cu sine însuși.

Cei care i-au urmat au operat 
cu mai multe idei.

Angelo Niculescu a mizat pe un 
lot restrîns și pe un „11“ constant 
multă vreme, ceea ce a permis o 
mal bună însușire a ideii de joc.

Succesorii lui, și mai ales în 
formula Covaci — Cernăianu, au 
prelungit prea mult selecția, fă
când ca pe culoarul echipei na
ționale să se perinde numeroși 
Jucători neaveniți.

Angelo Niculescu a optat în ge
neral pentru așezarea 4—4—2, care 
a permis o mai bună grupare a 
echipei și a obligat mai mulți ju
cători să se supună sarcinilor du
ble, cheia de boltă a oricărei e- 
chipe.

Succesorii au cochetat cu solu
ția extremelor rapide, care s-a 
dovedit, pînă la urmă, un bume
rang, deoarece a permis alte și 
alte scutiri de efort.

IN CĂUTAREA UNU! 
JOC DE ECHIPĂ

La startul anului 1982, premisa 
r&mîne acel 52,3% al echipei noas
tre naționale de-a lungul între
gului ei palmares. Procentajul nu 
e mare, dar o echipă cu peste 
50 la sută are dreptul de a se 
considera oricînd printre partici
pantele cu șanse. Cu o condiție 
— aceea ca potențialul să pri
mească coeficientul de sudură 
morală și tehnico-tactică din care 
se naște capacitatea de luptă.

Mircea Lucescu a dovedit pînă 
acum că este consecvent cu sine 
Însuși.

El pare decis să comprime Ia 
minimum perioada de tatonări ca
re amînă mereu constituirea unei 
echipe. De asemenea, așa cum 
se poate vedea și din evoluțiile 
Corvin ului, tânărul selecționer 
crede în gruparea echipei și pare 
sensibil la așezarea 4—4—2 (la ca
re a apelat și la Berna în parti
da lui de debut ca antrenor al 
echipei naționale)^, adică o așe
zare în care se jdacă fără extre
me, dar, în același timp, se poate 
juca și cu... șase extreme.

După o lungă perioadă în cate 
omogenitatea tehnico-tactică n-a 
reprezentat forța echipei noastre 
naționale, s-ar părea că există a- 
cum premisele unui ADEVĂRAT 
JOC DE ECHTPA. care să ne îm
plinească dorințele.

Speranțele tuturor iubitorilor 
fotbalului pornesc de la ideea că 
înaintașul Lucescu va putea face 
mai mult decît mijlocașul Angelo 
Niculescu. Cu atît mai mult cu 
cit un antrenor tînăr este mai 
receptiv la modificările de nuan
ță pe care le oferă fotbalul din 
epoca Televiziunii.

loan CHIRUA

DE CĂMĂTARUL
un temperament complet opus 
lui Bălăci, pe care nu-l prea 
deranjează nici ratările lui, 
nici părerile altora. Dar tem
peramentele sînt aproape im
posibil de schimbat.

Ce-i de făcut ?
Credem că Iordănescu are 

dreptate. Cămătaru se află 
printre cei mai buni înaintași 
centrali români la această oră, 
neomițind, desigur, nici reali
zările lui de vîrf din meciu
rile cu Anglia și cel de la 
Leeds al Universității Craiova. 
Este tînăr, are voință. Are 
mare nevoie de încredere. de 
suport moral. Atît colegii lui 
din echipa de club, cei din lo
tul reprezentativ, cît și antre
norii săi trebuie să-l ajute să 
iasă din acest impas.

După primul gol înscris e- 
chipei Bayern Munchen, Ceho
slovaciei sau Italiei, situația se 
va schimba. Același public care 
l-a dezavuat pentru ineficaci
tate îl va adula pentru efica
citate.

Devenind goigeterul echipei 
naționale, Cămătaru își va lua 
revanșa asupra lui însuși și 
asupra tuturor.

Ion CU PEN

Dungu, cunoscutul portar al Ra
pidului din anii ’50 și ’60. Cei* 
mai buni jucători în toamnă au 
fost: Baroga. — golgeter. cu 16 
goluri marcate, portarul Bălan, 
Mar cu, Șoiman, precum și juni
orii Ungurcanu și Roman. Pre
ședintele secției este ing. Cons
tantin Coteanu, un inimos acti
vist al fotbalului din oraș

1. Lam. Roman 15 10 1 4 31-14 21
2. Petr. Mocnești 15 9 3 3 28-11 21
3. Vict. Bacău 15 8 5 2 22- 8 21
4 Letea Bacău 15 7 6 2 26-10 20
5. C.S.M. Borz. 15 8 2 5 34-11 18
6. Partîz. Bacău 15 8 2 5 35-19 18
7. Luc. Adjud 15 8 2 5 21-20 18
8. En. Gh.-Dej 15 7 2 6 24-14 16
9 Textila B. 15 7 0 8 23-34* 14

10. Foresta G. 15 5 3 7 26-16 13
11. Gl. Focșani 15 5 3 7 19-27 13
12. Min. Corn. 15 4 3 8 21-18 11
13. Vit Panciu 15 4 3 8 24-43 11
14. DEMAR Măr. 15 4 2 9 15-34 10
15. Rulm. Bîrlad 15 2 4 9 9-26 8
16. Metalul Huși 15 3 1 11 9-52 7



ATLETISMUL FEMININ ROMANESC 
PE LOCUL 5 IN LUME!

înotul mondial în anul 1981 (I)

Un clasament al ziarului „l’Equipe“
PARIS, 11 (Agerpres).

Potrivit ziarului* francez 
Equipe", în clasamentul 
dial pe națiuni la 
minin alcătuit pe 
telor între primele 
ir ■'re mondiale la 
bă, în anul 1981, pe primul loc 
se află U.R.S.S., cu 875 p. ur
mată de R.D. Germană — 828, 
S.U.A. — 386 p, Anglia —221
p, ROMANIA — 202,5 p, R.F. Ger
mania — 185 p, Cehoslovacia — 
164,5 p. Bulgaria — 160 p, 
Ionia 158 p. Canada 117 
Italia 96,5 p. In clasamentul

„r 
mon- 

atletism fe- 
baza prezen- 
20 de perfor- 
fiecare pro-

Po- 
P.

eu-

ropean. România, ocupă locul 
patru, iar în clasamentul mon
dial combinat, masculin și fe
minin. locul 9. Atletele român- 

' ce își datorează clasarea supe
rioară performanțelor realizate 
de: Maricica Puică (locul 1 în 
lume la 3 000
2 la 1 500 m), 
mir (locul 2 
lungime). Fita 
la 800 m). Florența Crăciunes- 
cu (locul 5 La aruncarea dis
cului); Mihaela Loghin (locul 
7 la aruncarea greutății).

m plat și locul 
Anișoara Cuș- 
la săritura în 
Lovin (locul 3

FLORETISTA ELISABETA GUZGANU
ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTA

Spadasinul N. Bodoczi pe locul secund
BUDAPESTA, 11 (Agerpres). 

Sportiva româncă Elisabeta 
Guzganu a cîștigat proba indi
viduală de floretă din cadrul 
concursului internațional de 
scrimă pentru tineret desfă
șurat la Budapesta. în clasa
mentul final, Elisabeta Guz
ganii a fost urmată de Colo- 
torti (Italia), Ladeberger (R.D.

Germană), Pusztay (Ungaria), 
Janossy (Ungaria), Gandolfi 
(Italia), Traversa (Italia) 
Kisliakova (U.R.S.S.).

în proba de spadă, cîștigată 
de Karoly Kond (Ungaria), 
sportivul român Nicolae Bo
doczi s-a clasat al doilea, ur
mat de Kunermind (R. D. 
Germană).

ci

îndeobște, primul an al unui 
nou ciclu olimpic provoacă vrînd- 
nevrînd o ușoară „temporizare* 
în avalanșa recordurilor pe care 
le stabilesc cu regularitate cele 
mai bune înotătoare ale lumii. 
Campioanele en titre, după o a- 
prigă bătălie sub semnul celor 
cinci cercuri olimpice, își permit 
— cele care rămîn în activitate... — 
cîteva luni de odihnă, iar tinerele 
sportive care aspiră la cercul tot 
mai restrîns al elitei nu dovedesc 
suficientă maturitate pentru a se 
impune în top-urile celor 12 pro
be individuale. Dealtfel, singura 

, competiție majoră a întregului se
zon s-a consumat la Split, unde 
au luat startul pentru titlurile 
continentale cele mai bune îno
tătoare ale Europei.

Aruncînd o privire sumară a- 
supra noilor ierarhii, vom ob
serva că în 7 probe (plus cele 
două ștafete) primele locuri apar
țin reprezentantelor R. D. Germa
ne, iar în alte patru — sportive
lor din S.U.A, Nimic nou deci din 
acest punct de vedere, suprema
ția înotătoarelor din cele două 
țări fiind mai accentuată de la 
an la an. Singura sportivă din 
întreaga lume care a reușit, to
tuși, în 1981 să facă o breșă în 
această stabilă redută este com
patrioata noastră Carmen Buna
ciu. La 20 de ani, în plină ma
turitate sportivă, eleva Cristinei 
Șoptereanu a realizat un impre
sionant salt calitativ, care a pro
pulsat-o direct în fruntea lerar-, 
hiei probei de 100 m spate :
A\\\\\\\\\\\\\X

® Sportiva român

că în premieră ab

solută S Gewenj-

ger sau Meagher ?

0 Jill Sterkel, cea

mai rapidă sprirr

teră a lumii

Carmen Bunaciu, 
cea mai rapidă spa- 
tistă a anului 1981

Deac), de departe cea

JUNIOARELE NOASTRE AU CÎȘTIGAT
TURNEUL DE VOLEI DE LA SOFIA
SOFIA, 11 (Agerpres). — E- 

diția a 12-a a turneului inter
național de volei de la Sofia, 
competiție rezervată junioare
lor, a fost cîștigată de echipa 
României, care a terminat 
învinsă, în ultimele două 
ciuri ale turneului final 
vingînd cu același scor : 
reprezentativa Austriei și

ne- 
me- 
în- 

3—0 
for-

mația secundă a Bulgariei. 
Iată clasamentul final al com
petiției : L România — 6
puncte, 2. Bulgaria A — 5
puncte, 3. Bulgaria B 
4. Austria — 3 - p.

Jucătoarea româncă
Răcean a primit titlul de cea 
mai bună conducătoare de joc 
a turneului.

4 P.

Iuliana

PE TERENURILE DE TENIS
© Campionatul mondial de du

blu desfășurat la Birmingham a 
fost cîștigat de perechea Balazs 
Tăroczy (Ungaria) — Heinz Gunt- 
hardt (Elveția) care a întrecut în 
finală cu 6—7, 6—3, 7—5, 6—4 cu
plul australian Steve Denton — 
Kevin Curren. Pe locul trei : Mc
Namara — McNamee (Australia).
• în semifinale la Rosemont 

(Illinois) : Connors — Gerulaitis 
7—6, 4—6, 7—5 ; McEnroe — Lendl 
6—1, 7—6. tn finală, la Chicago: 
Connors — McEnroe 6—7, 7—5,
6—7, 7—5, 6—4 !

@ Ecnipa Ecuadorului s-a cali
ficat pentru turneul următor al 
„Cupei Davis“, învingînd cu 5—0 
Bolivia la La Paz, și va intîlnl 
formația Braziliei.

® Rezultate din campionatul 
european pe teren acoperit : R.F. 
Germania — Olanda 2—1, Ceho
slovacia — U.R.S.S. 2—1 (Blmer 
— Borisov 2—6. 3—6, Smid — Pu- 

5m*d. Slozil

Pugaev. Borisov, 6—1, 6—4). Sue
dia — Anglia 3—0, Austria — Fin
landa 2—1.

• Semifinale feminine la Mary
land : Navratilova — Potter 7—6, 
6—7, 6—3 ; Smith — Hanika 6—3,

62,19 Carmen Bunaciu (România)
62,74 Ina Kleber (R.D.G.)
62,87 Cornelia Polit (R.D.G.)
63,04 Theresa Andrews (S.U.A-)
63.09 Sue Walsh (S.U.A.)
63.49 Petra Riedel (R.D.G.)
63.50 Larisa Gorceakova (U.R.S.S4
63,65 Kim Carlisle (S.U.A.)
63,86 Debbie Riesen (S.U.A.)
63,94 Birgit Meinecke (R.D.G.)
63,09 Libby Kinkead (S.U.A.) 
64,03 Anca Pătrășcoiu (România)

\\\\\\\\\\\^^^^^

Este pentru prima oară in isto
ria înotului mondial cînd o ro
mâncă reușește să încheie un se
zon în fruntea top-ului. Iar acest 
incontestabil succes este dublat 
de poziția sa secundă la 200 m 
spate (cu 2:13,21), după campioa
na Europei, Cornelia Polit (2:12,55) 
și un loc 12 în ierarhia europea
nă, la o probă (62,98 — 100 m 
fluture) în care nu este cîtuși de 
puțin specialistă și pentru care, 
ca atare, nici nu s-a pregătit în 
mod special. în fine, gîndindu-ne 
și la perspectivele probei de spate 
să notăm cu satisfacție prezența 
pe locul 12 a băimărencei Anca 
Pătrășcoiu (pregătită

Deac), de departe cea mai tinără 
(14 ani) din întregul lot fruntaș.

Au existat în sezonul 1981 și 
cîteva performanțe care ne-au 
impresionat. Multe dintre anche
tele de sfîrșiț de an o indică pe 
Ute Geweniger (R.D.G.) drept 
cea mai valoroasă înotătoare în 
anul care a trecut. Celor 5 me
dalii de aur dobîndite la C.E., 
noua stea a înotului din R. D. 
Germană le adaugă trei poziții de 
lideră, la 100 m bras (cu 68,60 
— record mondial), la 200 m bras 
(cu 2:31,60) și 200 m mixt (cu 
2:11,73 — record mondial). După 
alte opinii, americanca Mary T. 
Meagher a obținut în sezonul tre
cut cele mai senzaționale recor
duri ale lumii : 57,93 la 100 m 
fluture șl 2:05,96 la 200 m fluture. 
Oricum, însă, titlul de cea mai 
rapidă înotătoare a lumii l-a do- 
bîndlt cunoștința noastră din zi
lele Universiadei de la București, 
Jill Sterkel, care s-a întors în

PERFORMANȚE OE VALOARE
WASHINGTON, 11 (Ager

pres). In ziua a doua a cam
pionatelor internaționale da 
înot ale S.U.A. (bazin de 25 
m), la Gainesville (Florida), în 
cinci probe s-au 
cele mai bune 
mondiale a Karen

înregistrat 
performanțe 

Metschuk

străluCalifornia ei natală cu 5 
citoare medalii de aur primite la 
piscina „23 August** din Capitală, 
a devenit apoi campioană a 
S.U.A. la 100 m liber și a înche
iat anul competițional cu noul re
cord mondial pe distanța de 50 m 
(probă de viteză pură)’ — 25.79
sec.

Și pentru că tot sîntem în do
meniul craulului, să notăm că 
sportivele din R. D. Germană de
țin două poziții fruntașe ■ prin 
Karen Metschuk (55,64 — 100 m 
liber) și campioana olimpică 
Ines Diers (4:08,58^ — 400 m liber), 
în timp ce adversarele lor de 
peste Ocean s-au dovedit mai ra
pide la 200 m liber • (Cynthia 
Woodhead 1:58,65) și 800 m liber 
(Marybeth Linzmeier 8:27.80). 
Campioană a tetratlonulul (400 m 
mixt) a rămas lp continuare Pe
tra • Schneider (R.D.G.) în 4:39,30.

Adrian VASILIU

(R.D.G.) — 25,28 la 50_m liber, 
Ute Geweniger 
2:26,17 la 200 m bras, 
feminină a S.U.A. la 4X100 m 
mixt — 4:06,43, Victor Davis 
(Canada) — 2:11,54 la 200 
bras și S.U.A. la 4X100 
(masculin) — 3:39,96.

(RDG) —
echipa

m 
m

SCURTA RETROSPECTIVA A PRELIMINARIILOR C. M
6 echipe neînvinse 5 debutante
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STENMARK INCA CEL MAI BUN ?
Drobeta 

în vîrstă

încheiate 
în 
55

TURNEUL ZONAL

la Grupul școlar A.E.M. Timișoara 
—- 5 p. O comportare bună au avut 
Si cele mai tinere participante, 
Alexandra Voinescu. din Sibiu, șl 
Loredana Cleciu, din 
Turnu Severin, ambele 
de 7 ani !

La băieți, a cîștigat _______
Pancu (Liceul de construcții Iași), 
urmat de Bogdan Zamfirescu 
(Șc. gen. nr. 36 București) șl 
Olivar Mlnescu (Lie. Nicolae Băl- 
ccscu București).

Festivalul șahist
15 și 23 ianuarie 
desfășoare turnee 
vețian) rezervate ___________ __
maestru șl jucătorilor de catego
ria I.

MADRID, 11 (Agerpres). Odată 
cu disputarea meciului de baraj 
de la Singapore, dintre echipele 
Noii Zeelande și R. P. Chineze, 
în urma căruia fotbaliștii neoze
elandezi, învingînd cu 2—1, au 
obtinut calificarea pentru turneul 
final al C.M., preliminariile actu
alei ediții s-au încheiat. Cele 24 
de formații care se vor întrece 
între 13 iunie și 11 Iulie în Spa
nia sînt cunoscute. Ultima califi
cată, Noua Zeelandă, a avut șl 
programul cel mal încărcat pen
tru a ajunge la această perfor
mantă, susținînd în total nu mai 
puțin de 15 meciuri (mai întîi în 
grupa I a zonei Asia — Oceania, 
la care s-au mai adăugat întîl- 
nirlle din turneul final al zonei 
Si partida de baraj).

Preliminariile recent 
au cuprins 306 meciuri (1’26 
Europa, 18 în America de Sud,

în America de Nord, Centrală șl 
Zona Caraibijor, 46 în Africa și 
61 de Asia — Oceania), la aceste 
partide fiind prezente 106 echipe. 
Dintre formațiile calificate la fa
za finală, 6 nu au cunoscut in- 
frîngerea în preliminarii — R. F. 
Germania, U.R.S.S., Polonia, Bra
zilia, Chile și Peru. Cu tot numă
rul sporit de echipe în turneul 
final — 24 în loc de 16. la edi
țiile precedente —, vor lipsi de 
la „El Mundial* formații de re
nume, cum sînt Uruguay, fosta 
dublă campioană mondială. Olan
da, de două ori finalistă. Por
tugalia.

Cinci dintre echipele prezente 
în Spania vor participa pentru 
prima dată la faza finală : Al
geria, Camerun, Honduras, Ku
weit si Noua Zeelandă, în timp 
ce Brazilia n-a lipsit de la nici 
o ediție a turneului final.

Gheorghe

continuă, între 
urmînd să se 
(în sistem el- 

candidaților de

La nici 26 de ani (îi va îm
plini la 18 aprilie), Ingemar 
Stenmark este un veteran în 
rîndul schiorilor alpini partici
pant! la circuitul ..Cupei Mon
diale". După cîteva sezoane de 
dominație absolută în probele 
de slalom, asul suedez a avut 
un start mai slab în actuala

„Cupei Mondiale*, 
propulsat în frunte 

Phil Mahre.

ediție a 
care l-a 
pe americanul _  ____
Stenmark a cîștigat însă sîm- 
bătă slalomul uriaș de la Mo- 
zine-Avoriaz (Franța), arătînd 
ca nu și-a pierdut nimic din 
măiestrie.

Telefoto A.P.-AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM se în cadrul con

cursului pe teren acoperit desfă
șurat la Johnson City (Tennessee) 
atleta ■’amaicană Marlene Ottey a 
stabilit cea mai bună performan
tă mondială pe 440 yarzi cu 53.2. 
Vechiul record era de 53,5 si a- 
nartinea americancei Rosalyn 
Bryant. © Crosul de la Miami 
Beach a fost cîștigat de america
nul Alberto Salazar (deținătorul 
celui mai bun rezultat din isto
ria maratonului), care a parcurs 
.0 km în 23:06,0, întrecîndu-1 cu 
20 de secunde pe englezul Nick 
Rose si cu 35 de secunde pe ke- 
nianul Kenneth Mushoki.

BOX • Consiliul mondial al 
boxului (WBC) a făcut cunoscută 
lista campionilor mondiali profe
sionist! : semimuscă : Hilario Za
pata (Panama), muscă : Antonie 
Avelar (Mexic), super-muscă : 
Chul Ho Kim (Coreea de Sud),

cocoș : Guadelupe Pintor (Mexic), 
super-cocoș : Wilfred® Gomez 
(Porto Rico), pană : Salvator 
Sanchez (Mexic), super-pană : 
Rolando Navarette (Filipine), 
ușoară : Alexis Arguelo (Nica
ragua), super-ușoară : Saul Paul 
Mamby (S.U.A.), semimijlocie : 
Ray Sugar Leonard (S.U.A.), 
mijlocie-mică : Wilfred© Benitez 
(Porto Rico). mijlocie : Marvin 
Hagler (S.U.A.), semigrea: Matt
hew Saad Muhammad (S.U.A.), 
grea-ușoară : Carlos de Leon
(Porto Rico), grea : Larry Hol
mes (S.U.A.).

HANDBAL • Rezultate din op
timile de finală ale ..Cupei Cupe
lor* (feminin) : Osijek (Iugosla
via) — Irsta Vasteras (Suedia)
32— 19 (18—7) ; S K. Rostov pe
Don — PLN Conflans (Franța)
33— 6: ASK Vorwaerts (R.D.G.) 
— PSV Eindhoven 29—11.

HOCHEI PE IARBA ® In se
mifinalele „Cupei Mondiale*4 la 
masculin, care se dispută la Bom
bay, echipa Pakistanului a în
trecut cu 4—2 (3—1) formația O- 
landei, iar R. F. Germania a ter
minat la egalitate, 3—3, după pre
lungiri. cu Australia. Sportivii 
vest-germanl s-au calificat pentru 
finală după executarea penaltyu- 
rilor.

PATINAJ a Pe patinoarul clu
bului Dinamo Moscova au luat 
sfîrșit campionatele unionale fe
minine de patinaj viteză. Titlul a 
fost cucerit de Natalia Petrușeva, 
care a totalizat 130,767 p la polia- 
tlon Pe locurile următoare s-au 
clasat Svetlana Koltova 135.167 p, 
și Svetlana Katciuk 135,917 p. Pe- 
trușeva a terminat învingătoare 
în probele de 500, 1 000 șl 1500 
m. dovedind e formă excelentă 
înaintea campionatelor europene 
care vor avea loc în Olanda,

Sîmbâtâ, tragerea la
După cum se știe, sîmbătă 

16 ianuarie, în cursul serii, la 
Madrid va avea loc prin tra
gere la sorți alcătuirea celor 
6 grupe preliminare ale turne
ului final al campionatului 
mondial de fotbal. Iată, mai 
jos, un tablou al echipelor califi
cate (in ordine alfabetică) al
cătuit în baza rezultatelor cu 
care au încheiat grupele pre
liminarii respective.

5
4
5 
5
4
5

Algeria 
Angela 
Austria 
Belgia 
Brazilia
Camerun

2
1 
1
1 
0
1

1
3
2
2
0
2

rți a grupelor turneului final
Cehoslovacia 8 4 2 2 16- 6 10
Chile 4 3 10 6-0 7
Franța 8 5 0 3 20- 8 10
R. F. Germa r>ia 8 8 0 0 33- 3 16
Honduras 13 8 4 1 23- 6 20
Irlanda de Nord 8 3 3 2 6-3 9
Ital'ia 8 5 2 1 12- 5 12
Iugoslavia 8 6 11 22- 7 13
Kuweit 9 7 11 20- 6 15
Noua Zeelandâ 1'5 9 5 1 44-10 23
Peru 4 2 2 0 5-2 6
Polonia 4 4 0 0 12- 2 8
El Salvador T3 7 4 2 1'4- 6 18
Scoția 8 4 3 1 9- 4 11
Ungaria 8 4 2 2 1-3- 8 10
U.R.S.SJ» 8 6 2 0 20- 2 14

Argentina șl Spania au fost ex-
cep ta te d e la prelimina rii.

TIMPUL NEFAVORABIL - ODSLACOL 1N CAMPIONATE
In numeroase țări vest-eurx>pe- 

ne și Îndeosebi în Marea Brita- 
nie, timpul nefavorabil a împie
dicat desfășurarea normală a 
campionatelor. In ANGLIA s-au 
disputat doar două meciuri, Man
chester City — Stoke 1—1, Not
hingham Forest — Birmingham 
2—1, în timp ce în SCOTIA a 
avut loc doar derby-ul dintre Glas
gow Rangers și Celtic (1—0). Și 
în OLANDA a avut loc doar o 
partidă : F.C. Utrecht — Gronin
gen 1—6, lider fiind Eindhoven 
cu 26 p din 16 jocuri. în BEL
GIA s-au amînat două întîlniri. 
Lidera clasamentului, Anderlecht, 
nu a jucat, dar continuă să con
ducă în clasament, cu 25 p (din 
17 meciuri) urmată cu același 
număr de puncte de Gând șl

Standard Licge, ambele învingă
toare în etapa a 18-a, cu aceiași 
scor (2—1) cu F.C. Bruges și res
pectiv Winterslag.

In țările din sudul continentu
lui etapele s-au disputat aproa
pe complet. în SPANIA. Real 
Madrid a dispus de Atletico în 
derby-ul local cu 3—2. C.F. Bar
celona a învins pe Las Palmas 
cu 4—0, iar Real San Sebastian a 
cîștigat cu Betis (1—0). în clasa
ment : Barcelona, Real Sociedad, 
Real Madrid — toate cu cite 27 p 
— după 19 etape. în GRECIA, 
lidera clasamentului Panathinai- 
kos (24 p, după 15 etape) a dis
pus cu 3—2 de Kavala în depla
sare, iar Doxa (20 p) a terminat 
la egalitate cu Apollon (0—0).
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