
Primele zile din ianuarie. primele antrenamente

ANUL CELOR 53 DE CAMPIONATE 
MONDIALE Șl EUROPENE, 

ANUL CONSOLIDĂRII PREGĂTIRILOR
PENTRU J.O.!

Bacul clin luna ianuarie, baza succeselor din vară : Nicușor
Eșeanu, Andrei Igorov, Constantin Ionel, Niculae Ilie.

Foto : Vasile BAGEAC
Pentru sportul românesc de 

performanță, anul 1982 este 
un an cu profunde semnifi
cații. In următoarele 12 luni 
vor fi organizate, în diferite 
orașe ale lumii, 26 campiona
te mondiale și 27 campionate 
europene, rezervate seniorilor 
și juniorilor, la majoritatea dis
ciplinelor înscrise în progra
mul olimpic de iarnă și de 
vară. Acum, la jumătatea ci
clului pregătitor al Jocurilor 
Olimpice de la Sarajevo și 
Los Angeles, din 1984, sub 
îndrumarea și supravegherea 
federațiilor, a tehnicienilor și 
antrenorilor lor. sportivii înșiși 
își pot testa, în compania celor 
mai valoroși dintre adversarii

PENTRU AFIRMAREA HALTEROFILIEI NOASTRE, 
PLANUL DE PERSPECTIVĂ TREBUIE ÎNDEPLINIT I

O retrospectivă a sportului 
cu haltere, pe anul 1981 la ni
velul performanțelor și al ma
selor de practicanți, va scoate 
desigur la lumină unele sal
turi calitative apreciabile, dar 
și unele lipsuri care persistă 
de mai multă vreme.

Printre elementele pozitive 
vom menționa unele progrese 
însemnate ale cîtorva sportivi 
fruntași, îmbunătățirea a 45 de 
recorduri naționale de seniori, 
cele 9 titluri balcanice obținute, 
suma cîtorva sute de partici
pant! la finalele campionatelor 
naționale de juniori și copii.

Cu toate progresele (înregis
trate din păcate abia la sfîrși- 
tul anului 1981) la marile 
competiții internaționale (C.M. 
și C.E. de seniori și juniori), 
halterofilii noștri fruntași nu 
au putut obține nici o meda- 

de peste hotare, nivelul de pre
gătire și capacitatea de a con
cura la ceh. mai înalt nivel. Li 
se oferă, de asemenea, prilejul 
de a sesiza mai cu seamă lip
surile în regim competițional 
foarte înalt și de a alcătui noi 
planuri de pregătire, menite să 
ducă la evitarea sau elimina
rea acestor minusuri.

Chiar din primele zile ale 
anului, marii noștri perfor
meri, cei care au făcut ca tri
colorul românesc să fie ridicat 
de atîtea ori pe cel mai înalt 
catarg, au început cu asiduitate

Radu T1MOFTE

(Continuare in vag. 2-3)

0 Succese locale, dar nu și pe plan mondial... ® De
calaj apreciabil între medaliații la marile competiții și 
sportivii noștri @ Avem tineri talentați, dar trebuie să-i 
ridicăm la cerințele nivelului internațional ® Planurile 

de pregătire trebuie controlate I

lie ! Prin urmare, cu toate că 
unele recorduri au fost îmbu
nătățite cu 10—15 kg, practi
ca ne arată că în prezent exis
tă încă un decalaj apreciabil 
intre cei mai buni halterofili 
ai lumii și recordmanii sau 
campionii țării noastre. Este 
foarte adevărat că antrenorii 
loturilor naționale. Ștefan 
Achim, Ilie Dociu, Lisias Io- 
nescu — ca să nu-i amintim 
decit pe cîțiva — au lucrat 
mai bine în 1981 cu elevii lor, 
dar le putem totuși reproșa 
faptul că la marile întreceri
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CONCURS INTERNATIONALTINERII TRICOLORI, DIN LOTUL DL FOTBAL, 
DAU „ASALTUL TITULARIZĂRII"

Cronicarii care au fost îm
preună cu lotul de 15 sau 20 
de ori la startul anului știu că 
toate pregătirile pornesc cu un 
entuziasm întotdeauna carac
teristic. Este și cazul actualei 
generații de „tricolori" care au 
venit în Poiana Brașovului 
sîmbăta trecută, începînd pri
mul antrenament la cîteva mi
nute după sosire. La capătul a 
90 de minute de lucru, ei au 
revenit în fața autobuzului, 
pentru a-și duce bagajele în 
hotel.

A doua zi, duminică, a Înce
put ciclul celor trei antrena
mente diurne. Frecvența lucru
lui se păstrează mereu, fie că 
e vorba de antrenamente în 
sala de forță, de alergările pe 
pantele înzăpezite ale Poienii 
sau de jocurile la două porți, 
în zăpada afinată, care se vrea 
o replică a nisipului Copaca- 
banei...

Renunțind la detalierea teh
nică a antrenamentelor, să in
trăm pentru început în atmo
sfera lotului „tricolorilor". Cei 
tineri (cu cele una sau două 
excepții), care depășesc vîrsta 
primei tinereți fotbalistice, 
comentează recenta tragere la 
sorți pentru campionatul euro
pean. Spicuim cîteva păreri — 
fulger : 1. ANDONE : „Nu mă 
impresionează grupa. Contez 

ale anului 1981 componentii lo
turilor nu au mai realizat per
formantele scontate, ele fiind 
obținute abia la sfîrșitul anului 
(cu prilejul Balcaniadei de la 
Bistrița), cînd s-au înregistrat 
14 recorduri ale țării. Să fie 
vorba de o greșită planificare 
a vîrfului de formă sportivă 
sau de alte motive, de ordin 
psihologic etc ? înclinăm să 
credem că toți acești factori

Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag. 2-3) 

pe— bătrinețea fotbaliștilor 
cehoslovaci și italieni". 2. 
VĂETUȘ : „Nu vom fi doar 
un partener de întrecere. Avem 
și noi un cuvint de spus". 3. 
GABOR : „Cea mai grea dintre 
grupe. Dar poate că-i mai bine 
așa". 4. ȘOIMAN : „Știu că am 
jucat slab acasă în ultimul 
timp. Sper să Învățăm de la 
noul nostru antrenor cite ceva 
din tainele atacului". 5. M. 
MARIAN : „Cu cit e mai greu, 
cu atit mai frumos". 6. CA- 
VAI : „Oricum, ai ceva de 
învățat". 7. BOZEȘAN : „Țin 
minte că al noștri au jucat 
bine la Neapole. Putem veni 
cu un punct". 8. IORGULESCU: 
„Tare aș vrea să demonstrăm 
„bătrinilor", adică consacrați- 
lor, că nu am venit de pomană 
in lot. Meciul mai greu mi se 
pare cel cu fotbaliștii ceho
slovaci". 9. GlNGU : „Italienii 
pot fi învinși. Ne-a demon
strat-o Dinamo".

Aceste păreri, ca și ale ce
lorlalți, demonstrează o lucidă 
evaluare a raporturilor de for-

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3) 

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
ÎN PRIM-PLANUL ACTUALITĂȚII
Activitatea voleibalistică a săp- 

tămînii acesteia este dominată
de competițiile internaționale 
pentru echipele de club. în 
prim-plan se află cupele euro
pene. ale căror meciuri retur, 
programate astă-seară vor de
semna echipele calificate în tur
neele finale. Printre favorite
se numără și reprezentantele 
noastre masculine Dinamo și 
Steaua.

CUPELE EUROPENE
• Campioana țării noastre.

Dinamo București, a plecat 
încă de sîmbătă în Olanda, la 
Vught, pentru a susține par
tida revanșă cu V.V.C. Ver- 
bunt, în C.C.E (în tur: 3—0 
pentru Dinamo). Au făcut de
plasarea : Oros, Dumănoiu.
Gîrleanu, Enescu. Păușescu, 
Căta-Chițiga, Vrîncuț, Gizda- 
vu. Șteflea. Oltean și Slabu. 
Meciul va fi arbitrat de cuplul 
belgian Callebout-Machon.

• Steaua a părăsit ieri di
mineața Capitala cu destinația 
Madrid, unde va întîlni, tot

DE PATINAJ VITEZĂ 
LA MIERCUREA CIUC
Ovalul de gheață din an

samblul amenajărilor sportiva 
care Încadrează frumosul pa
tinoar artificial acoperit din 
Miercurea Ciuc va găzdui, sim- 
bătă si duminică, o importantă 
competiție a alergătorilor pe 
patine : concursul internațional 
de patinaj viteză al României. 
Anul acesta și-au anunțat par
ticiparea. alături de reprezen
tanții noștri, patinatori din 
R.P.D. Coreeană. R.D. Germa
nă. Ungaria șl U.R.S.S., spor
tivi care își vor etala virtuțile 
în probele de poliatlon (500, 
1 500. 3 000 șl 5 000 m — la 
băieți șl 500, 1 000. 1 500 și 3 000 
m — la fete).

în vederea acestui important 
eveniment, la Miercurea Ciuc 
s-au făcut intense pregătiri, 
disputele urmînd să aibă loc, 
în funcție de sta-ea vremii, la 
orele cele mai propice.

azi, pe Real, in meci hotăritor 
pentru calificare în turneul fi
nal al Cupei cupelor (m). în 
tur, steliștii au cîștigat cu 3—0. 
Au făcut deplasarea următorii 
jucători : Pop, Chifu, Macavei, 
Ionescu, Mina, Bădiță, A. Ion, 
Spînu, Săniuță, Cazacu. Arbi
trii întîlnirii : Bays si Leiser 
(Elveția).

• Voleibalistele de la Dina
mo au plecat luni la Sverd
lovsk pentru revanșa cu Ura- 
locika (de care au fost învinse 
pe teren propriu cu 3—1) in 
următoarea alcătuire : Mariana 
Ionescu, Irina Petculeț, Victo
ria Banciu, Doina Moroșan, 
Victoria Niculescu, Corina Cri
văț, Mirela Pavel, Speranța 
Găman, Carmen Bobe. Carmen 
Puiu, Nicoleta Iancu. Arbitrii 
meciului retur (programat joi): 
francezii Noel și Marty.

• Două cupluri de arbitri 
internaționali români vor ofi
cia azi în cupe europene : A.

(Continuare in pap. 2-3)

CARE COMUNĂ A OBȚINUT CELE
MAI FRUMOASE REZULTATE

IN CADRUL „DACIADEI"?
5 județe ale țării, 

după prima etapă a întrecerilor de iarnă
Ancheta noastră In

Sportul, se 
mediul rural

știe, a prins rădăcini adinei și în 
din țara noastră, activitatea de 

masă, îndeosebi, fiind puternic stimulată in ultimii ani de or
ganizarea acțiunilor și competițiilor din cadrul „Daciadei". în 
dorința de a populariza succesele obținute în acest domeniu, de 
a prilejui un schimb de experiență, am consemnat realizările 
obținute in cîteva comune din 5 județe ale țării, răspunsuri, de 
fapt, la două întrebări puse factorilor cu atribuții — „Care este 
comuna din județul dumneavoastră cu cele mai frumoase rea
lizări in cadrul „Daciadei" in 1981 „Dar cele in care sportul 
este incă rămas in urmă ?“ — din județele : Bacău, Maramureș, 
Neamț, Harghita și Suce.ava.

BACAU. Comuna în care 
s-au obținut cele mai bune 
rezultate în anul care a trecut 
este Sascut, unde există nu 
mai puțin de 5 asociații spor
tive (3 școlare, una la între
prinderea de zahăr, cealaltă, 
a comunei). Aici s-a amenajat' 
o bază sportivă prin munca 
patriotică a tuturor celor din 
comună, un frumos complex 

sportiv cuprinzînd terenuri de 
handbal, baschet, tenis de 
cîmp, împrejmuit, asfaltat, do
tat chiar și cu instalație elec
trică pentru nocturnă. Activi
tatea sportivă de aici ? Pentru 
atletism, handbal și fotbal, de 
pildă, se organizează în cadrul 
„Daciadei" competiții locale pe 
durata întregului an. Intere
sante, mult apreciate sînt ser-

Vn concurs sătesc de sanie in județul Suceava
bările cîmpeneștî ce se orga
nizează lunar. Ele au loc la 
Bălcuța (6 km de comună), îin- 
tr-o pădure cu poiană, tere
nuri simple de volei, handbal, 
ba chiar și cu o baltă unde 
se pescuiește. Două nume ce 

se identifică cu noțiunea de 
„suflet al sportului din această 
așezare" : profesorii de edu
cație fizică Gh. Petrache ți 
Etigen Luca.
• Stănîșești și Brusturoasa 

din Valea Trotușului au elevi 

Foto : I. MÎNDRESCU, Suceava 
ți tineri dornici să facă sport, 
dar consiliile comunale pentru 
educație fizică și sport au o

Anchetă realizată da 
Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)



PENTATLONUL MODERN SE... MODERNIZEAZĂ
- De vorbă cu loan Mureșanu

Sportul Încearcă mereu să 
țină pasul cu cerințele epocii 
noastre, să răspundă imperati
velor tehnicii noi, să devină 
mai spectaculos, mai dinamic, 
mai aproape de gusturile prac- 
ticanților și, de ce nu ?, ale 
marelui nublic. Pentatlonul 
modern nu putea, firește, să 
nu se... modernizeze și el. Do
vadă ? Noile modificări aduse 
regulamentului de concurs la 
ultimul congres al U.I.P.M.B., 
despre care a avut amabilita
tea să ne vorbească IOAN 
MUREȘANU, președintele Co
mitetului tehnic al federației 
internaționale de specialitate.

— Vă rugăm să vă refe
riți, mai întîi. la modifică
rile esențiale aduse regula
mentului de 
Principalelor 
ternaționale 
modern

Mai întîi 
zarea că toate 
regulament adoptate intră în 
vigoare din acest an și sînt 
valabile pentru concursurile 
rezervate seniorilor, juniorilor, 
precum și femeilor. O primă 
și importantă modificare se re
feră la ordinea celor cinci pro
be, care pînă în prezent era 
următoarea : călărie, scrimă, 
tir. înot. cros. Ordinea nou 
stabilită este acum : călărie,
■crimă. înot, tir, cros. Deci, 
este vorba de o Inversare în
tre tir și înot și ea este mo
tivată, în primul rînd, de du- 
rata-maraton a probei de scri
mă, care de cele mai multe 
ori începe dimineața și se ter
mină aproape de miezul nop
ții. A doua zi, de dimineață, 
concurenții trebuiau să fie 
prezenfi pe standurile de tra
gere ale probei de tir. Cum 
înotul este, de regulă o probă 
de mai scurtă durată în timp 
și are loc, prin tradiție, după- 
aroiaza, se va crea astfel o 
perioadă de timp de odihnă

despre ultimele modificări ale
mai lungă pentru sportivi 
se va reuși 
departajare 
be fizice" 
modern.

— Dar

apoi o mai 
a celor două „pro- 
ale pentatlonului

desfășurare a 
concursuri în
de pentatlon

să fac preci- 
schimbările de

în ceea ce priveș
te probele ca atare, au a- 
părut noutăți ?

— Da, desigur. în proba de 
călărie, de pildă, pentru o mai 
echitabilă departajare valorică 
a sportivilor, traseul pe care 
îl vor parcurge concurenții va 
fi mai scurt, 600 de metri, nu 
800 metri ca pînă acum, nu
mărul de obstacole va rămîne 
însă același — 15, cu 18 sări
turi, dintre care o combinație 
de două ți alta de trei obsta
cole. Punctajul maxim de 
1 100 p se acordă sportivilor 
care parcurg traseul, fără nici 
o penalizare. în timpul maxim 
de un minut și 43 de secunde 
(în trecut 2 minute). Mențio
nez, de asemenea, că a fost 
eliminată proba de cîntar (îna
inte și după efectuarea par
cursului de călărie). S-a acțio
nat și în direcția reducerii, pe 
cit posibil, a duratei probei 
de scrimă, prevăzîndu-se ca o 
obligație pentru organizatorii 
întrecerilor de pentatlon mo
dern să asigure pe viitor pen
tru fiecare pistă de concurs 
cîte patru role (instalații de 
cuplare a concurenților la sis
temul electric de arbitraj), ast
fel încit în timp ce doi spor
tivi se află pe planșă, alți doi 
să fie gata... conectați la in
stalațiile tehnice pentru a pu
tea intra în orice moment în 
întrecere. Se află în studiu pro
puneri pentru o mai clară ți 
mai netă departajare a con
curenților în proba de tir, iar 
la proba de cros s-a stabilit că 
diferențele de nivel ale par
cursului pot fi de 45—75 metri 
la juniori ți de 30—50 metri la 
femei. Nu a fost încă pe de
plin rezolvată problema star
tului în proba de cros, lăsjn- 
du-se deocamdată la latitudi-

regulamentului de concurs — 
nea organizatorilor (opțiunile 
acestora trebuie făcute cunos
cute cu un an înaintea con
cursului) de a folosi fie sis
temul plecărilor din minut in 
minut. în sistemul clasic, 
al ordine! inverse, fie 
procedeu al așa-zisului 
cu handicap, utilizat numai 
două ediții ale 
mondial, cele din 1977 și 1978.

Cu privire la activitatea 
competițională a pentatlonului 
modern, este de reținut că în
trecerile „Cupei Europei" pen
tru formații de club vor avea 
loc din doi în doi ani, în anii 
intermediari urmînd să se or
ganizeze campionate europene 
individuale. In ceea ce privește 
campionatul mondial feminin, 
acesta programează în 1982, în 
Franța, cea de a doua sa edi
ție, după ce în 1981, în Anglia, 
s-a consemnat primul start in 
această nouă întrecere a pen
tatlonului modern.

Constantin MACOVEI

fie 
noul 
start 

__ _______ Ia 
campionatului

['[NIIIII AFIRMAREA HALTEROEILIEI NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

au determinat nerealizarea pla
nului pe care și l-a propus 
federația de specialitate, acela 
de a se obține, cîteva medalii 
la marile competiții mondiale 
sau continentale. Iată de ce, în 
munca viitoare, va trebui să 
se țină seama de factorii care 
au contribuit la obținerea unui 
calificativ nesatisfăcător pentru 
comportarea sportivilor noștri 
pe podiumurile mondiale.

Talente avem : sportivi foar
te tineri, juniori dotați și hal
terofili cu vechi state dc ser
viciu, care mai au perspective 
de progres in marile întreceri.

La ora actuală totul trebuie 
privit in perspectivă. Să se se
lecționeze cei mai buni dintre 
tinerii care au posibilități de 
progres, să fie menținuți In
tr-o pregătire intensă numai a- 
cei halterofili care corespund 
actualelor cerințe (fizice, mora
le și de voință) la nivel in
ternațional. Se pare că fede
rația noastră de specialitate a 
tras concluziile ce se cuvin in 
urma rămînerH pe poziții me
dii in ierarhia mondială și ca 
urmare a emis un plan de 
perspectivă pentru următorii 
ani, extrem de judicios alcă
tuit, care a fost distribuit tu
turor antrenorilor din țară. 
Dacă acest ghid — numit plan 
unic de antrenament — va fl 
respectat cu strictețe (iar Înde
plinirea 
exigență 
bili din 
gc eu 
majore propuse pînă și pentru 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles. Dar, așa cum se sub
linia la Conferința pe țară a 
federației, desfășurată la Ti
mișoara, multi dintre antreno
rii din asociații și cluburi 
(printre care Ion Birău — 
Electromotor sau Virgil 
ter — Rapid București^ ca să-l 
enumerăm doar pe codași) mi
nimalizează aceste directive 
extrem de prețioase, le tratea
ză cu superficialitate 
chiar cu indi ferentă. 
menea mod 
nerii aduce 
sportului de 

în planul 
ani, cîteva sarcini au o deo
sebită importanță, cum ar fi 
pregătirea continuă a actuale
lor loturi, depistarea de noi 
talente, mărimea numărului de 
Centre de halterofille In țară. 
Întărirea secțiilor din asociații 
și cluburi. Avem tn prezent 
Centre cu pondere la București, 
Constanța, Cluj-Napoca, muni*

lni va fi controlată cu 
de factorii responsa- 

federație) se vor atin- 
siguranță obiectivele

Lef-

■au
Un ase- 

de a lucra cu ti- 
mari prejudicii 

performanță ! 
pentru următorii

ACTUALITATEA ÎN HOCHEI P
• Timp de 5 zile, pe pati

noarul din Galați s-au dispu
tat, într-o bună organizare, 
jocurile din cadrul campiona
tului rezervat unităților spor
tive școlare. întrecerea a stîr- 
nit interes în rîndul elevilor 
din localitate, oferind cîteva 
jocuri de calitate. Pentru tur
neul final s-au calificat : C.S.Ș. 
nr. 2 Galați și C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca (printr-o victorie 
în fața echipei Steaua Bucu
rești) — din prima serie ; 
C.S.Ș. Gheorgheni (victorie In 
meciul cu C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc !) și C.S.Ș. Su
ceava — din a doua serie. 
(T. Siriopol — coresp.).
• Tradiționala competiție 

dotată cu „Cupa 30 Decembrie" 
organizată anual de S.C. 
Miercurea Ciuc a revenit, la 
actuala ediție, echipei clubului 
organizator, care a învins cu 
11—3 pe Avîntul Gheorgheni, 
cu 8—1 pe Tîrnava Odorhei și 
cu 5—2 pe Progresul Miercurea 
Ciuc. (V. Pașcanu — coresp.).
• în aceste zile se dispută 

la Suceava cel de al III-lea

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

tur al seriei secunde din Di
vizia „A“, la care iau parte e- 
chipele IMASA Sf. Gheorghe, 
lidera clasamentului, 
Sp. studențesc ~ 
nava Odorhei, 
Miercurea Ciuc 
dăuți.
• în ziua de

Început la Miercurea Ciuc un 
alt turneu, cel de al V-lea, 
din cadrul primei serii valo
rice a campionatului republican 
de juniori mari (17—18 ani). 
Competiția dominată la înce
put de Dunărea Galați și a- 
poi de C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc, oferă posibilitatea de a 
vedea la lucru pe cei mai 
buni reprezentanți ai tinerei 
generații. Partidele durează 
pînă în ziua de 16 ianuarie. 
Iau parte : C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc, Dunărea Ga
lați, Avîntul Gheorgheni, C.S.Ș. 
nr. 2 — Dinamo București, 
S.C. Miercurea Ciuc și C.S.Ș. 
Tg. Secuiesc.
• între 15 și 17 ianuarie se 

vor disputa la Sf. Gheorghe 
jocurile turului al III-lea al 
seriei secunde valorice din 
campionatul juniorilor mari, la 
care iau narte echipele Steaua, 
Metalul Rădăuți, C.S.Ș. Pionie
rul Brașov și C.S.Ș. 
Gheorghe.

A.S.E. 
București, Tir- 
C.S.Ș. Liceul 

și Metalul Ră-

12 ianuarie a

Sf.

an 
fie 
le 
r'ir 
as 
m<
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cipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, iar in ultimul timp aces
tora li s-au mai adăugat Bis
trița, Tg. Mureș și Alba Iulia. 
De ce nu se acordă Insă im
portanță și înființării unor sec
ții puternice la Reșița, Hune
doara, Galați, Lupeni sau alte 
mari centre muncitorești 7

Revenind la elementele de 
perspectivă pentru următorii 
ani, forul de specialitate a al
cătuit trei grupe. La seniori, 
printre cei mai tineri se nu
mără Petre Dumitru, Gheorghe 
Dinu, Ilie Vasile, Radu Gelu, 
Gheorghe Maftei, Gheorghe 
Bening, Petre Pavel și Mircea 
Tuli. Desigur, acestora li se 
mai 
mir 
nadi 
1981. 
peetivă apropiată, se 
Nicolae Dragnea, 
Popa, Traian Corcodan, 
Nedelea, Octavian Agrișan, Ion 
Budureanu. iar dintre juniorii 
mici (sub 18 ani) se pun spe
ranțe in Nicu Vlad, Petre Tufă, 
Liviu Mihai, Andrei Socaci, 
Doru Mateeș, Gheorghe Iuga, 
Marian Cristea etc. După cum 
se vede, este o 
lungă din care, 
ani, s-ar putea 
cîțiva pe plan 
Rămîne însă ca 
să fie bine pregătite de clubu
rile sau asociațiile de care a- 
parțin (Steaua, Rapid. Chisi- 
pex Constanta, C.S.M. Cluj- 
Napoca, Clujana, Olimpia 
București etc.) și unde sînt nu
meroși antrenori capabili. Prin 
muncă și abnegație, prin e- 
forturi sporite, sperăm, In sflr- 
șit, Intr-o cotitură calitativă a 
sportivilor noștri pentru ca la 
viitoarele competiții europene 
sau mondiale și Îndeosebi la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeies să ne putem mîndri 
cu cîteva medalii.

Desigur, acestora li 
adaugă consacrații Drago- 
Cioroslan și Ștefan Taș- 

— performerii anului 
In grupa a doua, de pers- 

remarcă 
Gheorghe 

Pavel

Dinicu și Al. Dragomir vor 
conduce la Sofia partida tur 
din Cupa cupelor (f) Ț.S.K.A. 
Sofia — „Uni" Lausanne, iar 
N. Găleșanu și V. Dumitru in- 
tilnirea Olympiakos Pireu — 
NMKY Pieksamaki, în C.C.E. 
(m).
• Turneele finale feminine 

sînt programate intre 12 și 14 
februarie la Ravena (C.C.E.) și 
Ankara (Cupa cupelor), iar 
turneele finale masculine se 
vor desfășura în perioada 19-21 
februarie, la Paris (C.C.E.) și 
la Bruxelles (Cupa cupelor).

• Celelalte meciuri de azi
in cupe : C.C.E, .masculin :
V.C. Hormann — Ț,S.K.A 
Moscova, Olympiakos Pireu — 
NMKY Pieksamaki, Robe di 
Kappa Torino — C.H. Brati
slava; feminin: Olimpia Docks 
Ravenna — D.V.C. Dokkum, 
Izzo Budapesta — Levski Spar
tak Sofia (un meci a fost amî- 
nat) ; CUPA CUPELOR, mas
culin: V. K. Floby (Suedia) — 
A. S. Grenoble, Levski Spar
tak Sofia — Csepel Budapesta, 
Avtomobilist Leningrad — Sko
da Ceske Budejovice ; feminin: 
U.C. Paris — U.K. Bratislava, 
Dinamo Moscova — Steaua ro
șie Belgrad, Starlift Voorburg 
(Ol.) — Russelheim (R.F.G.),
Ț.S.K.A. Sofia — „Uni" Lau
sanne.

CUPA BALCANICA

Duminică (ora 11), în Sala 
sporturilor din Baia Mare se 
va desfășura returul ’
balcanice" între echipele mas
culine Explorări din localitate 
și Minior Pernik. Voleibaliștii 
bulgari, cîștigători cu 3—0 în 
prima manșă, vor căuta să-și 
apere avantajul de pe terenul 
propriu, dar sperăm ca forma
ția locală să se mobilizeze to
tal pentru o victorie tot în trei 
seturi și obținerea calificării 
(la setaveraj) în etapa urmă
toare.

TURNEELE DIVIZIEI „A” 
FEMININE

„Cupei

/

listă destul de 
în următorii 

afirma măcar 
international, 

aceste talente

campiona- 
feminine 

la 21 ia
de turnee, 
parti cipan-

• Faza a doua a 
tului primei divizii 
de volei va incepe 
nuarie, sub formă 
găzduite pe rînd de , 
te. Primul turneu al fruntașe
lor (locurile 1-4) este progra
mat la Galați, între 21 și 23 
ianuarie. Programul este urmă
torul : Farul Constanța — 
C.S.U. Galați și Flacăra roșie 
București — Dinamo, în pri
ma zi; Flacăra roșie — C.S.U. 
și Dinamo — Farul, in ziua a 
doua ; Farul — Flacăra roșie 
și Dinamo — C.S.U., in ziua a 
treia.

Celelalte echipe, Împărțite în 
două grupe, susțin la aceleași 
date turnee la Baia Mare (gru- 

,A“ : Rapid, Penicilina
Știința Bacău și Mara-

ANUNȚ
Magazinele auto I.D.M.S. 

1300 după cum urmează :
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul

Vfnzările ie efectuează 
turisme ți capacitatea de vînzare a fiecărui magazin.

livrează autoturisme DACIA
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tex Baia Mare) și Timișoara 
(grupa „B“: C.S.M. Libertatea 
Sibiu, Universitatea Craiova, 
Chimpex Constanța și Univer
sitatea Timișoara). Următoare
le turnee vor avea loc în pe
rioadele : 31 ianuarie 
bruarie ; 12—14
21—23 februarie. Echipa cla
sată 
cele

■ — 2 fe- 
februarie ;

primul 
turnee 
va fi 

țării

după 
frun-

loc. 
ale 

declarată 
în ediția

pe 
4

taselor, 
campioana . 
1981 — 1982. Formațiile clasa
te pe primele două locuri în 
cele două grupe („A“ și ,,B“) 
anunțate mai sus vor susține 
între 3 și 5 martie un turneu 
final pentru stabilirea locuri
lor 5-8, iar cele i' 
locurile 3 și 4 în 
participa la turneul 
bilirea ierarhiei de 
9 la 12, echipele de 
11 și 12 urmînd să 
ze în divizia secundă.

• La 24 ianuarie se va re
lua și returul campionatului 
masculin al primei divizii, cu 
etapa a 14-a. De asemenea, la 
aceeași dată începe partea a 
doua a campionatelor diviziei 
secunde, în timp ce la juniori 
continuă din 17 ianuarie retu
rul.

• Pînă la reluarea compe
tițiilor interne, echipele trebuie 
să-și efectueze viza anuală, 
astfel : divizionarele „A" și 
„B“ la F.R. Volei, cele de ju
niori la comisiile județene.

clasate pe 
grupe vor 
pentru sta- 
la locurile 

: pe locurile 
retrograde-

LA

CAMPIONATUL
DE JUNIORI 

TENIS DE MASĂ
în Sala sporturilor din Tirgu 

Mureș au avut loc zilele tre
cute întrecerile campionatului 
de calificare al echipelor 
juniori la tenis de masă, 
care au luat parte 24 formații 
de băieți și 12 de fete. La bă
ieți s-au calificat C.S.Ș. nr. 1 
București (în turneul final 
5—0 cu C.S.Ș. Constanța, 5—1 
cu Pionierul Craiova, 5—1 cu 
Metalurgistul Cugir, 5—4 cu 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea și 5—0 cu 
C.S.Ș. Bistrița) și C.S.Ș. Con
stanța (4—5 cu Pionierul Cra
iova, 5—1 cu Metalurgistul Cu
gir, 5—4 cu C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
Si 5—4 cu C.S.Ș. Bistrița). La 
fete s-au calificat M.E.F.M.C. 
București (5—1 cu Spartac 
București, 5—0 cu C.S.Ș. Con
stanța, 5—2 cu C.S.Ș. Rm. VII- 
cea I, 5—1 cu C.S.Ș. Rm. Vîl
cea II, 5—0 cu Eternit Oradea) 
și Spartac București (5—4 
C.S.Ș. Constanța. 5-—4
C.S.Ș. Rm. Vîlcea I, 4—5 
C.S.Ș. Rîmnicu Vîlcea II 
5—2 'cu Eternit Oradea). 
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de 
la

PE
eu 
cu 
eu

C. să 
la

CAM COMUNĂ A OBJINUT CEFE MAI FRUMOA
(Urmare din pag. I)

activitate necorespunzătoare. 
Bazele sportive existente sînt 
nefolosite și insuficient gospo
dărite.

MARAMUREȘ. Comuna cu 
cea mai frumoasă activitate 
sportivă are și un nume fru
mos, de baladă : Poienile de 
sub munte. Locuită de oameni 
inimoși, cu dragoste de sport, 
despre a căror activitate se 
poate spune că ține seama de 
zicala românească : gospodarul 
își face iarna car și vara sa
nie. Cum altfel se poate expli
ca faptul că pe tot timpul ve
rii si toamnei s-a lucrat in
tens pentru... iarnă ? Și cind 
a căzut zăpada,. la Poienile de 
sub munte erau gata două pîr- 
tii de schi (pentru fond și al
pine), o cabană de refugiu în 
preajma lor și o pîrtie de sa
nie, foarte bună pentru desfă
șurarea unor concursuri jude
țene pentru copii și tineri In 
fruntea acestor acțiuni, tun 
profesor de educație fizică, 
I. Papariga. Să nu se creadă 
insă că cei din Poienile de 
sub munte au gîndul doar la 
sporturile de iarnă pe care, e 
drent. le iubesc în mod spe
cial. Ei au fost participant! ac
tivi la întrecerile „Daciadei" 
de volei, handbal, tenis de 
masă, fotbal — întreceri orga
nizate în timpul verii în co
mună sau pe plan județean.

• Negativ, în acest județ., ne 
referim la comuna Leordina, 
In trecut cu activitate spor
tivă frumoasă, In prezent cu 
bază bună (terenuri de fotbal, 
volei, handbal). Aici, de cîțiva 
ani, sportul este... oaspete 
foarte rar. Nu stau mai bine 
lucrurile nici la Săceiu și De- 
sesti.

NEAMȚ. „Cea mai bună co
mună 7 De departe, Borlești". 
Se spune in județ că este o

Premiere la un concurs sătesc 
de schi din județul Harghita

plăcere să 
petiții de 
Borlești. Multilaterali — prac
tică deopotrivă luptele greco- 
romane, șahul, trînta, tenisul 
de masă, atletismul, fotbalul, 
voleiul ș.a. — și foarte buni 
sportivi ei se numără de obicei 
printre cîștigâtorii competiți
ilor județene din cadrul „Da- 
ciadei", ale „Cupei 30 Decem
brie" (tradițională, organizată 
chiar de către ei, la care par
ticipă, de obicei, săteni din 
25—30 de comune ale județu
lui). Au o bază sportivă fru
moasă, bine îngrijită, și un 
pasionat organizator în per
soana profesorului de educație 
fizică Aure) Prundu. Cheia 
succesului este socotită însă 
colaborarea perfectă dintre co
mitetul de Partid comunal și 
organele cu atribuții respec
tive.
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IANUARIE, PRIMELE ANTRENAMENTE |
ului national de scrimă pro- 
zeniți de la clubul Steaua. Pe 
Planșele sălii Floreasca, în fața 
tecilor de exerciții, de para
le—riposte, cu parteneri care 
>e schimbă periodic, sub con- 
lucerea antrenorului Iosif Zi- 
ahi, Petru Kuki reia încă o 
lată asaltul, frînt pînă acum, 
spre medalia de aur în marile 
competiții internaționale. „Doar 
irgintuî nu mă mai poate 
nulțumi ! In iulie, la Roma, la 
campionatele mondiale, vreau 
!U tot dinadinsul să schimb 
ocurile ou acest adevărat «Borg 
il scrimei» care este Vladimir 
imirnov, cel care m-a stopat 
le două ori pină acum la 
mondiale" și la Universiadă..." 
Jupă scurta vacanță petrecu- 
ă de Anul Nou la Satu 
ăare, orașul său de baștină, 
Juki s-a prezentat la sala 
'loreasca cu conștiința marii 
antități de muncă pe care 
rebuie s-o depună în acest 
ezon, cu imaginea exactă a 
eea ce are de făcut pentru ca 
ei 6 ani în așteptarea unei 
nodalii de aur — trecuți de la 
lobîndirea titlului mondial de 
ineret — să ia acum sfîrșit...

I VIZOR: RECORDUL LUMII
Ce e nou la secția de tir cu 

listoale a clubului Dinamo ? 
Antrenorul emerit Ștefan Pe- 
rescu e, și la acest început de 
n, frămîntat să găsească „pia
ră filosofală" a marii perfor- 
nanțe în tir. Caută Făspuns la 
ntrebarea : „cind e cel mai 
>ine să execuți focuri pe țintă 
i cind doar să mimezi declan- 
area, să faci, adică, așa cum 
pun trăgătorii, exerciții «pe 
ec». Deocamdată, însă,- Ana 
liobanu, cea mai valoroasă 
lintre elevele sale, dublă cam- 
>ioană europeană la pistol 
tandard, în 1981 (individual și 
u echipa). își reintră „în 
nînă“ cu ajutorul pistolului cu 
ier comprimat. Amîndoi sint 
onștienți că buna comportare 
a cele două mari competiții 
nternaționale ale lui ’82, cam
pionatele mondiale și cele euro- 
>ene ambele Ia sfîrșitul verii, 
nseamnă reeditarea perfor
manțelor din 1981, plus... do- 
>orîrea recordului mondial ! în 
urul acestui adevărat „binom" 
mtrenor-sportiv gravitează, în- 
ă, și alți purtători ai speran- 
elor reputatului pedagog: 
îmilia Bodringă, Teodor Taș- 
lă, surorile Elena și Maria 
Hacovei și nu în ultimul rînd 
Inișoara Matei, a doua noastră 
ipecialistă în proba olimpică 
Ie pistol standard. Pentru toți, 
una ianuarie, aceste zile în 
ipecial, constituie perioada a-

IUL „DACIADEI** 7
itadion bine întreținut (ți fo- 
osit), o popicărie cu două pis- 
;e. Pe cei din Vama li Intu
iești în toate competițiile 
.Daciadei", în anumite cupe 
?e profesii, în întreceri dintre 
comune sau județe ei fiind de
opotrivă schiori, șahiști, jucă
tori de fotbal sau tenis de 
masă, popicari, voleibaliști — 
ijunși. uneori, pînă în finale
le „Daciadei". De fapt, în co
mună s-au organizat, ca în 
Eiecare an .dealtfel, campionate 
locale de handbal, volei și fot
bal. Merite deosebite în ceea 
ce s-a realizat revin A.S. 
Bradul-Vama, respectiv harni
cului ei președinte (de 30 de 
mi în activitate), numit Mir
cea Frunză.

• Panaci, din zona V. Dor- 
nei — cu mari posibilități dar 
tără Dreocuoare, cu consiliu 
comunal pentru educație fizi
că inactiv — rămîne comuna 
codașă a județului Suceava.

IDniNISIQATIA »I STAT 1010 PRONOSPORT INTORUTAZA
ULTIMELE ZILE 

DE PARTICIPARE I

A Agențiile Loto-Prenespert 
mal pot elibera, doar astăzi și 
miine bilete cu numerele dv. 
preferate pentru tragerea obiș
nuită Loto de vineri 15 Ianuarie 
1982. La cererea participanțllor, 
gestionarii — vînzătorii si vânză
torii volanțl oferă si bilete gata 
completate. Mai multe variante 
jucate — mai multe posibilități 
de frumoase satisfacții la acest 
tradițional și avantajos sistem 
de joc ! • In aceste zile conti
nuă vînzarea biletelor pentru 
prima tragere Loto 2 din noul 
an. care se va desfășura dumini
că 17 ianuarie 1982. Așadar, noi 
posibilități de mari succese, res
pectiv autoturisme „Dacia 1300“ 
si importante sume de bani, care 
răsplătesc cu regularitate perse

cumulărilor cantitative, fără de 
care acel frumos vis, visul do- 
borîrii recordului mondial, ar 
rămîne o veșnică „fata mor
gana".

METRUL CEL MAI IMPORTANT...
în sala de haltere și în cer

cul de aruncări, Florența Cră- 
ciunescu și antrenorul ei. Dan 
Serafim, pregătesc aruncarea 
de 70 de metri pe care record
mana noastră și-a propus-o 
pentru viitorul sezon. „Floren
ța a avut un an bun — ne 
spune antrenorul campioanei. 
A eiștigat acasă titlul mondial 
universitar, a aruncat la Bra
tislava 68,98 m. stabilind pri
mul ei record național de se
nioare. Pînă la 70 de metri nu 
mai e mult, doar nn metru. Este, 
însă, metrul cel mai greu, cel 
mai Important, pe care, spe
răm să-l ciștigăm pină la star
tul campionatelor europene de 
la Atena, din septembrie". 
Pentru acest metru, Florența 
ridică zilnic, „în cușca" sălii 
de atletism „23 August", 
multe tone și tot zilnic execu
tă zeci și sute de aruncări. 
Da. aruncă în fiecare zi. și 
acum în ianuarie, profitînd și 
de condițiile iernii blînde, pen
tru că atletismul nu mai are 
„off season" — sau „sezon 
mort", cum i se spunea cîndva 
— cel puțin în privința cize
lării tehnice. La urma urmei, 
așa cum spune antrenorul Se
rafim, progresul tenisului se 
datorează. în primul rînd. 
faptului că se joacă în tot 
timpul anului. Atleții trebuie 
să urmeze exemplul !

CU BREPTUL. IN NOUL SEZON!
Parcul bazei sportive Pro

gresul mai păstrează, încă, de
corul ocazionat de vacanța șco
lară de iarnă. Peisajul de basm 
hivernal contrastează însă cu... 
temperatura ridicată a atmos
ferei, de la ora vizitei noastre, 
dar mai ales cu înfierbîntatele 
tururi de cap pe care. în sala 
de lupte, Vasile Andrei le e- 
xecută unul după altul, fără 
oboseală, fără preget, sub con
ducerea antrenorului său, Stai- 
cu Olteanu. De fapt, am dorit 
să-i vedem la lucru tocmai pe 
Andrei și tocmai pe antreno
rul său, dintr-un motiv bine 
definit, acum, în primele zile 
ale anului. Secția acestui club 
n-a avut în anul trecut reu
șite deosebite. Am primit, însă, 
asigurări că lucrurile se vor 
îndrepta. în ceea ce-1 privește, 
Andrei ne-a spus, printre al
tele. „Doresc mult să-mi păs
trez locul in echipa națională, 
cu aiît mai mult cu cit în fața 
sportivilor care practică luptele 
se află obiective de mare Im
portanță, precum campionatele 
europene de la Varna, din luna 
aprilie, și campionatele mon
diale din Polonia, în septem
brie. Vă asigur că Vasile An
drei continuă să fie aspirant— 
cu șanse — la podiumul mari
lor competiții".

Anul 1982 a debutat, pentru 
sportivii români,' cu antrena
mente intense. Am întîlnit 
peste tot dorința de a avea 
comportări deosebite, soldate 
cu medalii, la toate competi
țiile importante din sezonul 
care urmează, dar și conștiința 
că succesul viitor nu vine de 
la sine, fără muncă, fără re
nunțări. în același timp, per
formeri și antrenori știu foarte 
bine că afirmarea sau confir
marea la întrecerile supreme 
ale anului 1982 înseamnă un 
pas deosebit, hotărîtor, o op
țiune cît se poate de serioasă 
pentru realizarea importantelor 
obiective pe care mișcarea 
sportivă românească le are de 
Îndeplinit la Jocurile Olimpice 
din 1984, de la Sarajevo și Los 
Angeles.
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verența șl inspirația a tot mal 
multi participant!. Procurați din 
timp bilete cu numerele prefe
rate !

Tragerea obișnuită Pronocxpres 
de astăzi, 13 ianuarie 1982, se des
fășoară începînd de la era 16 în 
sala clubului „Finanțe-Bănci“ din 
București, str. Doamnei nr. 2; 
numerele cîștigătoare vor îl di
fuzate prin intermediul micului 
ecran la ora 16,45 șl la radio în 
cursul serii.

CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT 

DIN 10 IANUARIE 1982

Categoria 1 (13 rezultate) :
89,75 variante a 2.385 lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) :
1.316,50 variante a 195 lei.

Categoria 3 (11 rezultate) :
7.954,00 variante a 48 let

Dudu Georgescu:

„AM IUBIT GOLUL ÎNTOTDEAUNA
ȘI-L IUBESC IN CONTINUARE"

Dudu Georgescu, câștigător 
a două ediții „Gheata de aur" 
(1975, 1977). recordman euro
pean al eficacității (47 de go
luri, în 1977) și golgeter abso
lut al țării (210 goluri) a îm
plinit, la 1 septembrie 1981, 31 
de ani. Acum merge, cum se 
spune, pe... 32.

— Nu e cam mult pentru un 
atacant de vîrf, în fotbalul de 
azi ?

— Deloc. N-aș vrea să se 
uite că am de partea mea ex
periența, in primul rînd. Apoi, 
nu trebuie considerat anul care 
a trecut ca fiind unul de refe
rință pentru posibilitățile mele 
de om de gol, pentru că in 
1981 am suferit două serioase 
accidentări, care m-au scos din 
„priză", lăsînd o falsă impre
sie asupra potențialului meu 
real. Acum mă simt bine, sper 
ca pregătirea din această iar
nă să mă readucă la cota va
lorică a anilor mei buni și mai 
sper să fiu de folos atit echi
pei mele, Dinamo, cit și „na
ționalei", dacă va apela la ser
viciile mele. Un timp m-am 
gîndit să mă retrag pe un alt 
post, pe care am mai jucat 
dealtfel, acela de fundaș cen
tral. Dar îmi place prea mult 
golul, mă atrage prea mult 
mirajul porfii și al plasei care 
se scutură la contactul cu min
gea, ca să pot renunța la po
ziția mea de om de linia întîi, 
la rolul care mi-a dat atitea 
satisfacții pe marea scenă a 
fotbalului nostru și a celui in
ternațional.

— Apropo de omul sau oa
menii din linia întîi. Cum se 
explică această criză acută de 
eficacitate din ultima vreme, 
la noi, în campionatul divizio
nar ?

— Două ar fi explicațiile 
principale, „după părerea mea. 
Prima: tactica de joc aplicată 
la meciurile din deplasare, a- 
xată pe ideea de a nu primi 
gol, eu riscul de a nu șuta nici 
măcar o dată la poarta adver
să ; a doua : o anumită ma
nieră de arbitraj, care confun
dă combativitatea cu jocul 
violent, sancționind-o pe pri
ma și tolerînd-o pe cealaltă. 
De aici, crearea unor deprin
deri greșite in modul de a ac
ționa al jucătorilor noștri, care 
evită lupta directă cu adver

La 24 martie a.c., la Bruxelles

ECHIPA ROMÂNIEI VA SUSȚINE 
PRIMUL MECI AMICAL AL ANULUI 

ÎN COMPANIA BELGIEI
în cadrul programului de pre

gătire a noii echipe reprezen
tative de fotbal a României, la 
24 martie a.c.. la Bruxelles, ju
cătorii noștri vor susține prima 
partidă amicală a anului 1982, 
în compania reprezentativei 
Belgiei. Forul de specialitate 
belgian a confirmat ieri acest 
joc care face parte din testele 
echipei naționale a Belgiei ce 
se pregătește pentru turneul fi
nal al campionatului mondial.

seria a iii-a PRAHOVA PLOIEȘTI, LA UN PAS DE PROMOVARE
în fruntea seriei a III-a se 

află una dintre cele mai bune 
echipe ale campionatului. Pra
hova Ploiești, care în cele 15 
etape a obținut un punctaj va
loros : 27. Prahova n-a pier
dut nici un meci, a făcut doar 
trei „remize", în deplasare, 
cu formații... prahovene (Ca- 
raimanul Bușteni 1—1, Carpați 
Sinaia 0—0 și Petrolul Băicoi 
1—1). Formația ploieșteană a 
fost fruntașă și in campionatul 
trecut, fiind la un pas de pro
movare (din seria respectivă a 
intrat atunci în Divizia „B“, 
Energia Slatina). Acum, însă, 
Prahova, cu 6 puncte avans — 
față de o altă echipă ploieș
teană. I.C.I.M.. și ea bine co
tată în competiție — nu mai 
poate pierde, practic, promo
varea în campionatul secund. 
Echipa funcționează pe lingă 
cunoscuta întreprindere de uti

sarul exact acolo unde se de
cide soarta întrecerii, in zona 
de finalizare, in careul de 16 
metri. Și obișnuința creată in 
campionatul intern se trans
feră, cu consecințe negative, 
și în confruntările cu caracter 
internațional.

— Referindu-ne, in conti
nuare, la campionatul intern, 
ce părere ai despre finalul său 
din vara acestui an ?

— Cred, sint convins, că Di
namo își va rotunji suma titlu
rilor pe care le deține, ajun- 
gînd la. cifra de zece. Mă ba
zez pe faptul că întreaga echi
pă dorește acest lucru, câ 
„ne-am adunat" mai bine in 
ultimul timp, că, exceptînd 
citeva inerente momente de in
certitudine in toamna trecută, 
echipa noastră a ajuns la un 
grad de personalitate colectivă 
care ii dă dreptul să spere la 
cele mai frumoase împliniri. 
Spunînd aceasta, mă gîndesc 
și la ceea ce noi, jucătorii di- 
namoviști, vrem să realizăm 
pe planul reprezentării fotba
lului nostru, in viitor.

— Cu Dinamo ?
— Și cu Dinamo, în compe

tițiile europene de club, și cu 
echipa națională — unde cred 
că vom avea mai multe cân

TINERII TRICOLORI, DIN LOTUL DE FOTBAL
(Urmare din pag. I)

te. pe alocuri o stare de opti
mism caracteristică tinereții, 
dar și o recunoaștere a valorii 
partenerilor de întrecere, gru
pa fiind dominată de două e- 
chipe calificate la Mundial, 
Italia și Cehoslovacia.

Acest lot de tineri aspiranți 
la „tricourile naționalei" este 
alcătuit din următorii fticători : 
Ducadam, Cavai ; M. Marian, 
Zare, Naghi, Andone, Iorgu- 
lescu, Kis, Rednic ; Bucur, 
Avădanei, Klein, Șt. Popa, 
Coraș, Bozeșan ; Șoiman, 
Turcu, Gabor, Gîngu, Văetuș.

Argumentul tehnic pentru al
cătuirea acestui lot de imediată 
perspectivă a mai fost afir
mat de Mircea Lucescu. El 
spunea recent că ar fi tare

Programul jocurilor din ca
drul grupei a 5-a a campiona
tului european de fotbal 1982/84 
va fi cunoscut la 10 februarie 
a.c. Italia, a cărei echipă a fă
cut parte din prima grupă va
lorică la tragerea la sorți, a 
invitat, prin forul său de spe
cialitate. pe reprezentanții ce
lorlalte participante (Cehoslova
cia. România. Suedia și Cipru) 
la Roma în zilele de 8 și 9 fe
bruarie pentru stabilirea date
lor întîlnirilor din grupă.

laj petrolier „1 Mai" din Plo
iești. Președintele secției este 
A. Burghelea, iar antrenorul 
formației — C. Moldoveanu, 
care, de mal bine de doi ani, 
se află la conducerea tehnică a
V\\\\\\\\\\\\\W^^

Retrospectivă in Divizia „C“

echipei. în tur, cei mai buni 
jucători au fost Tudor, golge
ter (14 goluri), Nistor, Mure- 
șan și N. Florian. La capitolul 
disciplină, insă, Prahova consti
tuie un exemplu negativ. în 
toamnă, jucătorii ei au fost 
sancționați de arbitri cu nu 
mai puțin de 15 cartonașe 
galbene, ca și rouă promovată 
Minerul Filipeștii de Pădure. 
Pe primul loc, un loc nedorit

didaturi ca pînă acum — in 
campionatul Europei, ediția 
1984.

— Cum ți se pare grupa a 
V-a, în care am căzut ? Ca 
șanse crezi că avem ?

— Grupă grea. Să nu uităm 
însă că nici Italia nu mai este 
ceea ce a fost, că nici Ceho
slovacia, pe care am învins-o, 
în Maroc, cu 3—1. în 1977, 
după ce cucerise titlul conti
nental, nu mai reprezintă ceea 
ce a reprezentat cu ani în ur
mă, că Suedia traversează si 
ea o perioadă de scădere, că 
Cipru este, orcium, sub noi. 
De aceea zic că trebuie să fim 
optimiști. Așa este, dealtfel, și 
firea românului. Și apoi, per
sonal, am încredere mare în 
Mircea Lucescu. S-a schimbat 
fața reprezentativei și, sint si
gur, că se va face și competi
tivă. Am avut mari satisfacții 
împreună, ca' jucători. De ce 
n-aș avea și acum, cind el 
mi-a devenit antrenor ?

— Totul depinde de...
— De mine, in primul rînd, 

evident...
Mihoi IONESCU

bucuros ca din acest lot să a- 
pară în cel de bază 5—6 ju
cători. Nouă ni se pare intere
sant acel duel prin corespon
dență între internaționalii cu
prinși în echipele sonore ale 
campionatului (Universitatea 
Craiova, Dinamo și Steaua) 
care se pregătesc la cluburi — 
valoarea internaționalilor fiind 
cunoscută — și tentativa „lupi
lor tineri" care vor să le ia 
locul.

La Poiana Brașovului se lu
crează cu febrilitate, mai ales 
ca urmare a acestui duel de
clanșat între „cei mari" și ti
nerii care vor să le ia locul. 
Se remarcă, în mod special, 
hărnicia din sala de forță, a 
tuturor, zelul înotătorilor de la 
bazinul acoperit al hotelului 
Alpin (Iorgulescu este campio
nul necontestat, în timp ce 
Avădanei și Bucur sînt sin
gurii care nu știu să înoate, ei 
avînd în schimb avantajul — 
surprins de masorul Tudose — 
de a putea sta în picioare, da
torită înălțimii, pe fundul ba
zinului).

Doctorul Z-ndreescu și antre
norul Mircea Radulescu men
ționează excelenta pregătire fi
zică a jucătorilor de la Hune
doara („Ei ar putea începe re
turul chiar miine"), subliniind, 
între altele, că Klein a fost 
oprit de medic la treapta a 
7-a, în proba de veloergometru.

Interesant ni se pare un test 
propus de Mircea Lucescu în 
care jucătorii se autoevaluează 
la toți factorii, punîndu-și note. 
Mircea Rădulescu. care a făcut 
o cercetare sumară a fișelor, 
apreciază luciditatea și chiar 
modestia jucătorilor.

De duminică, partea a doua 
a pregătirilor va fi continuată, 
la București, în perspectiva 
turneului în America de Sud.

se află Metalul Mija eu 16 
cartonașe galbene, care a avut 
și terenul suspendat pe două 
etape.

Față de ediția precedentă a 
competiției, o comportare foarte 
slabă au avut-o, în tur, Car
pați Nchoiu și Petrolul Berea.

Toma RĂBSAN

Iată clasamentul seriei :
1. PRAHOVA PL. 15 12 3 0 35- 6 27
2. I.C.I.M. PI 15 10 1 4 25-15 21
3. Chimia Brazi 15 7 4 4 31-15 18
4. Poiana Cîmpina 15 7 3 5 40-23 17
5. Chim. Vict. Bz. 15 7 3 5 29-25 17
6. Metalul Miia 15 6 4 5 24-20' 16
7. Ferodoul Rm. S. 15 6 3 6 <8-20 15
8. Minerul Filipești 15 6 2 7 18-22 14
9. Carpați Sinaia 15 5 3 7 20-22 13

10. Petrolul Băicoi 15 5 3 7 17-21 13
14. Caraiman. Bust. 15 5 3 7 16-21 13
12. Chimia Brăla 15 5 2 8 20-19 12
13. Carpați Nehoiu 15 6 0 9 22-29 12
14. SN ITA Brăila 15 5 2 8 17-27 12
15. Petrolul Berea 15 5 2 8 22-33 12
14. Autobuzul Faur. 15 3 2 10 5-41 8



Turneul zonal masculin de șah PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
DUPĂ PATRU RUNDE: UN PLUTON COMPACT

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
■© 12 concurenți pe distanța unui singur punct !

Turneul zonal masculin de șah 
de la Băile Herculane continuă 
să se desfășoare sub semnul 
unei lupte foarte agitate. In 
runda a IV-a, deși șase partide 
s-au încheiat remiză, egalita
tea a fost consemnată după 
întreceri extrem de dîrze, cînd 
toate resursele pozițiilor de pe 
tablă fuseseră epuizate. Așa s-a 
înt'mplat în întîlnirile Gheor
ghiu — Schmidț (marele maes
tru polonez găsind o apărare 
de excepție într-o poziție grea), 
Ftacnik — Gheorghiev și Csom — 
Spiridonov. Și-au mai împărțit 
punctul Ciocâltea cu Șubă, Pa
vlov cu Ghindă și Lukacs cu 
Sax.

Intr-un final de dame foarte 
complicat, tînărul Inkiov l-a în
trecut pe compatriotul său. ma
rele maestru Radulov. Prima 
victorie în turneu, după două 
tnfrîngeri consecutive, a înre-

re a clasamentului, 
maestru ungur, lider 
neului zonal, deține 
tactic în ciuda unui

gistrat polonezul Sznapik, în
vingător în fața marelui maes
tru ungur Farago. S-au între
rupt partidele Pinter — Ambroz 
și Velikov Ribli. în cea de 
a doua, foarte importantă pen
tru configurația părții superioa- 

marele 
al tur- 
avantaj 

pion în
minus. Marți dimineața, la a 
doua reluare, Lukacs a cîștigat 
în fata lui Meduna, iar Cio- 
câltea, cu negrele (și cu 
pion în 
da cu 
miză.

După
din clasamentul turneului zonal 
masculin de șah de la Băile 
Herculane se menține strînsă. 
Conduce marele maestru ungur 
ZOLTAN RIBLI, cu 3 puncte 
si o partidă întreruptă, pe care

un 
minus) a salvat parti- 
Ambroz. încheiată re-

patru runde, situația

I
I 0. o!

I

— fără îndoială — va încerca 
să o cîstige în reuniunea de 
miercuri dimineața. El este 
„talonat" de marele maestru ro
mân Mihai Șubă și de maestrul 
internațional Peter Lukacs (Un
garia), care au acumulat cîte 
3 p. Clasamentul în continuare: 
Ftacnik, Spiridonov 2,5 p, Am
broz 2
Schmidt, Radulov, Sax, Csom. 
Inkiov 2 p, 
Gheorghiu,
Ciocâltea, Sznapik î,5 p. Me
duna, Jansa, Velikov 1 p (1), 
Pavlov 1 p.

Astăzi dimineață se reiau 
partidele întrerupte ; după-a- 
miază, de la ora 16. are loc 
runda a 5-a. care programează 
tntilnlrile : Radulov — Gheor
ghiu, Schmidt — Ftacnik. 
Gheorghiev — Lukacs, Spiri
donov — Inkiov, Farago — 
Csom, Ribli — Sznapik, 
broz — Velikov, Șubă — 
ter. Ghindă — Ciocâltea, 
duna — Pavlov, Sax — Jansa.

p (1), Gheorghiev,

Pinter 1,5 n (1). 
Farago, Ghindă,

Am- 
Pin- 
Me-

I BORUT PETRICI
I
I
I

I

Una dintre cele 
mai mari surprize 
ale sezonului spor
tiv 1981 a fost pri
lejuită 
cursei 
liber 
campionatelor 
ropene de la Split. 
Marele favorit al 
întrecerii era 
dimir 
campionul 
„en titre44, 
cordman 
pe această distanță 
(3:51,20), cîștigător 
al „Oscar“-ului de
cernat înotătorilor 
în 1979 și 1980. 
Printre outsideri — 
campionul Iugo
slaviei. Borut Pe
tri ci, recunoscut 
pentru valoarea sa 
în special pe dis
tanța de 1500 
liber (campion european 
juniori în 1976, medalie 
bronz la „europenele*4 
1977 și medalie de argint la 
„mondialele4* din 1978).

într-un entuziasm de nede- 
scris, Borut a reușit să prin
dă „plasa4* lui Salnikov încă 
din primii metri ai disputei, 
înotînd practic „umăr la 
umăr4* cu campionul olimpic 
395 de metri. Iar pe ultimii 
metri. Petrici s-a dovedit ire
zistibil, încheind întrecerea 
în 3:51,63 
aproape L _ T .
lui său național), ou __ __ 
timi de secundă înaintea lui 
Salnikov. Al 53-lea perfor
mer din lume în anul 1980 
la 400 m liber devenea cam
pion al Euro-pei ! Șl, ceea ce 
este și mai interesant, frate
le său Darjan (cu trei ani 
mai mic) sosea al 3-lea în 
cursă, ureînd de asemenea 
pe podiumul de premiere !

Borut Petrici a împlinit 20 
de ani la 28 decembrie 1931. 
Are 1.87 m și 84 kg și este 
membru al clubului Triglav 
Kranj. Pentru succesul său 
de la Split (a obținut și me
dalia 
1 500 
mTii 
v:ei 
re a 
lor ‘ 
ne indică 
nai realizat de Borut în 1981.

de finala 
de 400 m 

din cadrul 
eu-

al 
Vla- 

Salnikov, 
mondial 
fost re- 
mondial

m
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de 
de 

din

încheind ___ _ _
(timp superior cu

5 secunde f recordu- =---- —! 14 su_

de argint la proba de 
m) a f?st desemnat cel 
bun snortiv al lugosla- 
in lnT. O s:mplă privi-

■ i ■ i ci rezultate- 
iple in ultimii șase ani 

progresul exeepțio-

„Mi-am axat întreaga pregă
tire pentru C.E. de la Split. 
Am avut șansa să am alături 
de mine, la antrenament, pe 
Darjan, fratele meu. care 
m-a ajutat mult și m-a sti
mulat continuu. Nu puține au 
fost zilele cînd Darjan mă 
„bătea** la repetări, punîndu- 
mă de fiecare dată în gardă... 
Am fost prezentat și în con
cursuri. internaționale mai 
mult ca niciodată. Am luat nu 
mal puțin de 28 de starturi și în 
Europa și peste Ocean, cău- 
tînd în permanentă adversarii 
cei mal tari. Și apoi publicul 
a fost admirabil; în final m-a 
purtat literalmente spre vic
torie. cea mai mare din în
treaga mea carieră*4 — de
clara ziariștilor, după finală, 
noul campion al continentului 
pe distanta de 400 m. Obiecti
vele sale pentru 1982 : titlul 
suprem și un nou record al 
lumii.

Iată șl evoluția rezultatelor 
sale la 400 m și 1500 m liber: 
1976 : 4:04,02 (locul 11 în lu
me) 
1977:
(6); 
(2);
15:i7,9G (28); 1930: 3:59,63 (58) 
și 15:29,78 (7); 1981: .3:51,63
(2) si 15:17 31 (21.

și 16:00,39
3:58,23 (11) și

1978 : 3:56,85 (15) și 15:20,77
1979! 3:58,86

(locul 48):
15:30,74

(31) și

Adrian VASILIU

TELEX ® TELEX • TELEX ® IELEX •
ATLETISM © Primul mare 

concurs internațional feminin de 
maraton al anului se va desfă
șura la 24 ianuarie în orașul ja
ponez Osaka. La startul cursei 
se vor 
mai 
cializate în 
bă. printre 
(Anglia). 
(Norvegia), 
(R.F. Germania). Chantal Lan- 
glace (Franța), Laura Fogli (Ita
lia), Laura Dewald (S.U.A.) șl 
Robin Hames (Neu a 
«» Tradiționalul meci S.U.A. — 
U.R.S.S.. aflat la cea de-a 18-a 
ediție, va avea loc în zilele de 2 
și 3 iulie la Indianapolis (Sta
tul Indiana). Echipa S.U.A. va 
în f ilai apoi în zilele de 9 si 10 
iulie, probabil la Berlin, echipa. 
R.D. Germane.

AUTO e C.M. de raliuri edi
ția 1982 va începe la 16 ianuarie, 
odată ctf desfășurarea 
nalei competiții 
Carlo'*.

BASCHET A La 
pa cupelor* 
Stroitel a

Osaka.
alinia unele dintre cele 

bune atlete din lume spe- 
această dificilă pro- 
care Joyce Smith 
Ingrid Kristiansen 

Christa Wahlensiek 
Germania). Chantal

(S.U.A.)
i Z-'e’andă).

traditio-
Raliul Monte

(m). 
învins

Kiev în „Cu- 
echipa locală 

cu 104—80

(48—38) formația cehoslovacă Inter 
Bratislava.

CICLISM • In „Cursa de 6 zi- 
le“, care are loc pe velodromul 
acoperit din Bremen, pe primul 
loc se află Rene Pijnen (Olanda) 
și Albert Fritz (R.F. Germania) 
cu 183 p. Urmează la un tur pe
rechea Patrick Sercu (Belgia) — 
Gert Frank (Danemarca).

a HOCHEI PE IARBA. „Cupa 
Mondială** desfășurată la Bombay, 
a fost cîștigată de formația Pa
kistanului, învingînd în finală cu 
3—1 (2—1) selecționata R.F. Ger
mania. Pentru locul 3, Australia 
— Olanda 4—2 (2—2).
• ȘAH. — După 3 runde, în 

turneul Internațional feminin de 
la Jaice (Iugoslavia), pe primul 
loc în clasament se află marea 
maestră sovietică. Nona Gaprin- 
dasvlli. cu 2 (1) puncte, urmată 
de marile maestre Lemaciko 
(Bulgaria), Joselirni (U.R.S.S.) șl 
Veroczi (Ungaria) cu cîte 2 
puncte. Maestra româncă Marga
reta Mureșan are 0,5 puncte 
două partide întrerupte.

TENIS «a Turneul feminin 
la Washington a fost cîștigat 
Martina Navratilova. în

51

de 
de 

finală

a i
La Riga au luat sfîrșit cam

pionatele de patinaj artistic 
ale U.R.S.S. La feminin titlul 
a fost 
resova, 
tonova 
Proba 
rechii Natalia Besteaninova 
Andrei Bukin.
• La Bad-Wiessee l 

Germania) s-a disputat 
o probă masculină de 
special contînd pentru 
Mondială", cîștigată de 
dezul Ingemar Stenmark — 
1:38,96, urmat de Franz 
Gruber (Austria) — 1:39,33
și americanul Phil Mahre — 
1:39,76.

® Concursul internațional de 
patinaj viteză de la Innsbrupk 
a fost cîștigat de Koseov 
(U.R.S.S.) la masculin și Silvia 
Vierkotten (R.D. Germană) la

cucerit de Elena Vodo- 
urmată de Ana An- 
și Ana Kondraskova. 

de dans a revenit pe-

feminin. In ultima zi : 
m (b) : Jaeger (Austria) 4: 
500 m (f) : Maria Peretti 
lia) 44,79, 1 000 m : Silvia 
koteen 1:39,19.

O Proba de sărituri 
schiurile de la Maribor 
cadrul Cupei Europei a
cîștigată de iugoslavul P imo 
Ulada cu 236,4 p (sărituri d 
72 și 77 m), urmat de llanso 
(Norvegia) 236.3 p și Bremset 
(Norvegia) 232,2 p.

3 00
26,21 
(lla 

Vier

c 
di 

fo*
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(R. F.
marți 

slalom 
„Cupa 

> sue-

PETRA SCHNEIDER — PATRO
VICTORII LA GAINESVILLE 1

„TURNEUL
CAMPIONILOR" LA TENIS

In prima zi 
campionilor" la 
dison Square 
New York, sînt 
mătoarele 
(S.U.A.) - 
Vilas (Argentina) — Clerc (Ar
gentina) ; Lendl (Cehoslovacia) 
— Gerulaitis (S.U.A.) și Mc 
Enroe (S.U.A.) — Tanner
(S.U.A.).

a „Turneului 
tenis, la Ma- 
Garden din 

programate ur- 
întîlniri : Connors 
Teltscher (S.U.A.) ;

NEW YORK, 12 (Agerpres)
— în ziua a treia a câmpie 
natelor internaționale de inc 
ale S.U.A. (bazin de 25 m) d 
ia Gainesville (Florida), Petr 
Schneider (R.D. Germană), îr 
vingătoare în probele de 800 r 
liber. 200, 400 m mixt, a ciști 
gat și cursa de 1 500 m cu tim 
pul de 15:43,41. care constitui 
cea mai bună performanț 
mondială (vechea performanț 
era de 16:03,26 și aparținea co 
legei sale Ines Diers).

Alte rezultate : feminin : 2C 
m liber : June Croft (Anglia
— 1:57,95 ; 100 m spate : Su
" ' ‘ ----- -- ’ 1:02.51

fluture

— i:o7,yb ; îuu
Walsh (S.U.A.) -
masculin : 200 m
Craig Beardsley (S.U.A.) 
1:56,42 ; 1 500 m: Petric Hugo 
slavia) — 15:04,99.

VALOAREA ACTUALA A ADVERSARELOR 
ECHIPEI ROMÂNIEI ÎN C. E.

Despre adversarele reprezentativei de fotbal a țârii noastre ta pre
liminariile campionatului european (grupa a 5-a) s-au mal făcut rele- 
rirl în paginile ziarului nostru. Vom reveni acum, cu unele amănunte 
dteva inedite, care pot da o imagine de ansamblu mai clară asupra 
partenerelor noastre din grupă.

Mulți iubitori ai fotbalului afirmă că puteam avea o grupă mal 
„ușoară4* dar, privind componența celorlalte grupe, ne vom da seama 
că valoarea tuturor grupelor este aproximativ egală, la un nivel ridi
cat.

Din grupa a 5-a, alături de selecționata României, mal fac parte 
reprezentativele Italiei, Cehoslovaciei, Suediei, principalele favorite 
la primul loc, deoarece Ciprul are doar un rol de outsider.

Din capul locului trebuie să apreciem că prin prisma rezultatelor 
din preliminariile C.M., a unor declarații făcute de antrenori sau 
comentarii ale presei, situația „marilor favorite” din această grupă a 
5-a nu este atît de ușoară pe cit s-ar crede la prima vedere. Putem 
spune chiar că lupta pentru primul loc rămtae deschisă intre patru 
echipe i Desigur, unele reprezentative (Italia și Cehoslovacia) isi pot 
schimba efectivele după turneul final al C.M., ta funcție de prestația 
lor la marea competiție din Spania. Să analizăm pe scurt pe cele 
„trei mari adversare" ale selecționatei noastre.

■ ■.■II

W:

■ "

Dino Zoff (Juventus Torino) 
va împlini la 28 februarie 40 
de ani ! Va mai apăra poarta 
Italiei și in noua ediție a C.E.?

TELEX • TELEX
Navratilova a 
6—3 pe Anne 
cat că Anne 
în primul tur 
vorită. TTacy 
tia cehoslovacă _ __ __________
l-a numit pe cunoscutul interna
țional Jan Kodes căpitan nejucă- 
tor al echipei reprezentative pen
tru „Cupa Davis*4. Kodes. consi
derat cu ani în urmă unul din
tre cei mai buni jucători din lu
me. a cîștigat tradiționalele tur
nee Internationale de la Wim
bledon și Roland Garros. tn 
cursul carierei sale, Kodes a sus
ținut în echipa Cehoslovaciei 96 
de partide contînd pentru „Cupa 
Davis44.

TENIS DE MASA m Rezultate 
din finalele campionatelor inter
naționale ale Angliei, desfășurate 
la Crawley (toți sportivii sînt 
din R.P. Chineză) Simplu băr
bați : Teng Yo-Jiang Jlaliang 
3—1 ; simplu femei : Chen Llli- 
Dai Lili 3—2 ; dublu bărbați : 
Teng Yi, Fang Chang Mao — 
Jiang Jlaliang, Chen Xinhua 2—0: 
dublu femei : Dal Lili. Chen
Jieling — Chen Lili, Xie Xiao- 
yan 2—0.

învins-o cu 6—2, 
Smith. De remar- 

Smith o eliminase 
pe principala fa- 

Austin • Federa- 
de specialitate

ITALIA, de pildă — după cum 
scria revista „Guerin Sportivo* 
din Bologna — a decepționat la 
ultima ediție a C.E., unde nu s-a 
putut impune pe teren propriu 
la nivelul așteptărilor, tn preli
minariile C.M., „squadra azzurra4* 
s-a reabilitat, dar nu în 
strălucit, ocuptnd locul al ____
în grupă, după Iugoslavia, în ur
ma cîtorva prestații mediocre 
(1—0 cu Luxemburg pe teren pro
priu... și • înfxîngere cu 3—1, la 
Copenhaga, cu Danemarca !). An
trenorul Enzo Bearzot se arăta 
optimist după alcătuirea grupelor 
preliminariilor C.E., dar să nu 
uităm că în urma unor eșecuri 
în preliminariile C.M. tot el a- 
firma că echipa este „bătrînă44, 
că o selecție riguroasă în Italia 
este un proces îndelungat și greu 
de realizat. Așa se explică faptul 
că el apelează tot la veteranii 
Zoff șl Graziani, promovînd în 
ultima vreme do<ar pe Dossena și 
Marocchino. Iată șl formația stan
dard : Zoff — Gentile, Collovati, 
Scirea, Cabrini — Dossena, OriaJi, 
T ardeii! — Conti, Pruzzo, Grazia
ni. Firește, în următoarele luni 
este posibil ca echipa lui Bearzot 
să se modifice în mare măsură.

CEHOSLOVACIA s-a calificat la 
„El Mundial*4 după multe emoții, 
mai exact în ultimul său meci 
(1—1 cu U.R.S.S., pe teren pro
priu, cînd echipa sovietică era 
deja calificată) și nu a avut în 
finalul sezonului o comportare la 
pretențiile antrenorului Joscf 
Venglos. Apoi să nu uităm că în- 
tr-un joc amical, disputat anul 
trecut la Bratislava, în 
prestigiul gazdelor era în ___
Cehoslovacia a pierdut în fața El
veției... în urma unei anchete la 
care au participat antrenorii pri
mei divizii cehoslovace șl ziariști 
de specialitate a fost alcătuită e- 
chipa anului 1981. Iat-o : Semăn 
— Jakubec, Vojacek, Radimec, 
Barmoe — Kozak, Bicovsky, Ber
ger — Vlzek, Nehoda, Kriz. De 
menționat că printre cei 82 de 
fotbaliști citați în anchetă nu s-au 
aflat reputații Jucători Rott și 
Panenka, ultimul fiind titular al

mod
2-lea

care
joc.

Jan Kozak (Dukla Prana) < 
fost declarat cel mai bun_ fot 
batist al anului 1981 in Ceho 

slovacia
A ! Dintre ceilalți mem 

lotului am mai putea a
echipei 
bri ai 
minți de portarul Hruska și îna
intașul Masny. Mulți dintre e 
Insă sînt trecuți de 30 de an 
(Nehoda, Panenka, Masny etc.) a- 
șa în cit cu siguranță că Vengloe 
se gîindește la ..noul val“.

în fine, echipa SUEDIEI a pier
dut la „potou“ calificarea pentn. 
„El Mundial4*, datorită unor 
zultate surpriză : două jocuri 
gale cu Israel (1—1 și 0—0),* 
ind întrecută apoi acasă (0—1) 
Scoția. Comentatorii suedezi 
tribuie acest insucces calenil arului 
insuficient de judicios alcătuit 
meciuri La începutul sau finele a- 
nului, cînd 
din formă, 
sfîrșit de 
scandinavii 
manță remarcabilă,cîștigînd 
deplasare cu Portugalia 
Selecționata este o combinată în
tre jucători tineri ca portarul T 
Ravelli și fratele său A. Ravell 
— mijlocaș, Hallen, Hysen, frați 
Bdrjersson și unii cu vechi stagt 
de serviciu, dar în prag de a- 
bandonare a activității competi- 
ționale, ca Erlândsson — căpita
nul echipei, H. Borg, care acti
vează la Eintracht Braunschweig. 
Larsson și Holmgren.

Acesta este la ora actuală 
bloul adversarelor noastre 
grupa a 5-a, la care se mai 
daugă CIPRU, formație car** 
s-a remarcat la ultimele ediții o 
flciale.

BREVIAR C.
ECHIPA CEHOSLOVACIEI !si 

va începe turneul în Mexic pes
te citeva zile. Ea va tatilnl 
Ciudad de Mexico formația 
merica", care activează 
ligă, tatîlnirea va avea 
ianuarie. In continuare 
vacia va mai susține și 
tide peste Ocean.

SELECȚIONATA BRAZILIEI va 
tntîlnt la 26 ianuarie reprezenta
tiva R.D. Germane. Meciul se va 
desfășura ta erașul brazilian 
Natal. Apoi. foștii campioni 
mondiali vot juca la 3 martie, la

la 
____ „A- 
în prima 
loc la 20 
Cehoslo- 
alte par-

M.

re- 
e- 
fi
de 
a-

jucătorii sînt ieșit 
sau sînt obosiți 12 

campionat. Totuși 
au reușit o perfor- 

............................. îr 
(2—1)

ta- 
din 

a- 
nu

Ion OCHSENFELD

Paulo. cu reprezentativaSao 
Cehoslovaciei.

PRINTRE 
sportive ce vor avea loc în Spa
nia în timpul turneului final a 
C.M. va figura și un concurs in
ternational de maraton ce se vs 
desfășura Ia Madrid în dimineața 
zilei de 11 Iulie, înaintea finale1! 
„El Mundialului**. Linia de soșine 
va fi chiar sub pasarela care 
leagă stadionul „Santiago Berna- 
beu44 de Palatul Congreselor dir 
Madrid, unde va fi organizat șl 
centrul de presă al C.M.
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