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LA IWITAIIA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A ÎNCEPUT VIZITA TOVARĂȘULUI
TODOR JIVKOV

WOMWW OM TOW

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi dimi
neața, a sosit în Capitală, în
tr-o vizită de prietenie în 
țara noastră, tovarășul Todor 
Jivkov, secretar 'general al Co- 
mitetul-ui Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.
' Această nouă înlîlnire dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov se înscrie în cro
nica tradiționalelor relații _ de 
prietenie și colaborare româno- 
bulgare ca un moment de deo
sebită semnificație, menit să 
dea noi impulsuri extinderii și 
aprofundării raporturilor din
tre partidele și țările noastre, 
spre binele celor două popoare 
vecine și prietene. în interesul 
cauzei generale a socialismului, 
păcii și colaborării.

La coborîrea din avion, to
varășul Todor Jivkov a fost 
salutat cu multă căldură și 
prietenie de_ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
Ceaușescu 
Jivkov își 
nile, se 
nește.

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucureștene pnezenți pe aero
port au făcut o caldă manifes
tare de prietenie celor 
conducători de partid și 
stat. Cei prezenți purtau por
tretul
Ceaușescu și 
fluturau ____ _ _
naționale ale României și Bul
gariei, aclamau pe conducătorii 
de partid și de stat ai celor 
două țări.

Tovarășul Nicolae 
și tovarășul Todor 
string îndelung mîi- 
imbrățișează priete-

doi 
de

Nicolae 
Jivkov, 

stegulețe în culorile

tovarășilor 
Todor

voltarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și 
garia, 
dintre 
porul 
cauzei 
păcii 
nale, cu prilejul împlinirii vîr- 
stei de 70 de ani.

★
Joi, 14 ianuarie, au început, 

Ia Casa Snagov, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

S-a apreciat că dezvoltarea 
actuală și în perspectivă a eco
nomiilor socialiste ale României 
și Bulgariei creează condiții din
tre cele mai favorabile pentru 
promovarea, la un nivel tot mai 
ridicat, a colaborării bilaterale. 
A fost relevată hotărîrea am
belor părți de a acționa pentru 
valorificarea superioară a po
sibilităților existente, în scopul 
intensificării și diversificării 
cooperării româno—bulgare.

In cursul după-amiezii, 
varășii 
Todor 
schimb 
vire Ia ____  ..__ _ ..
ale vieții internaționale.

Convorbirile au 
mosferă de caldă 
deplină înțelegere 
ciprocă.

Republica Populară Bul
la , întărirea prieteniei 
po'porul român și po- 
bulgar, la promovarea 

generale a socialismului, 
și colaborării internațio-

țo- 
Nicolae Ceaușescu și 

Jivkov au avut un 
de păreri cu pri- 

unele probleme actuale

loc într-o at- 
prietenie, de 
și stimă re-
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Caiacul și canoea românească In 1981

O CANOE DE AUR ȘI UN CAIAC DE ARGINT
Mai rtiult, • poate, decât în 

oricare alt sport, în caiac- 
canoe un întreg sezon 
judecat în funcție de 
țațele unei singure competiții 
— campionatele lumii. Doar 
acolo se adună toate forțele, 
mari și mici, doar acolo am
bițiile marilor campioni — și . 
ale outsiderilor — sînt co
nectate la tensiunea maximă, 
doar acolo, la urma-urmei, îți 
poți afla adevăratul loc 
ierarhiile 
lective.

Dincolo 
petiție rămîne 
prin rezultate, 
din vara trecută de la Not
tingham ne arată starea flo
tilei noastre nu numai 
mentul iulie 1981, ci 
un an întreg, care se 
cheia în iulie viitor, 
Ciganlija, la următoarea edi
ție a campionatelor mondiale.

Ne menținem printre frun
tași. în urma celor două „pu
teri". U.R.S.S. și R. D. Ger-, 
mană, alături de Ungaria, dar

este 
rezul

în
individuale sau co-

de cronică, o com- 
pentru istorie 
Iar rezultatele

la mo- 
pentru 
va in

ia Ada

IN FRUNTEA UNEI FLOTILE
t.

CARE AȘTEAPTA NO! VEDETE
înaintea tuturor celorlalți. 
Bilanțul, să-l reamintim, nu-i 
tocmai cel pe care-1 așteptam : 
o medalie de aur, trei de ar
gint și cinci de bronz la tota
lul de 18 probe. A devenit o 
obișnuință 
spunem că 
campionatelor lumii este mai 
grea decît 
caiac-canoe 
tă 
tru că 
pagaei s-a 
mult în 
iar „criza 
testată de-a 
trecut, a luat ...........
Norvegia, țări de mare tradi
ție, încercînd acum să recu-

gazetărească să 
fiecare ediție a

precedenta. La 
această obișnuin- 

realitatea, pen- 
padelei și 

foarte 
vreme, 
mani-

exprimă
sportul 

dezvoltat 
ultima 
nordică", 
lungul sezonului 
sfîrșit. Suedia și

cerească (prin alinierea la ce
rințele moderne — formulate 
de cele două fruntașe amin
tite) pozițiile pierdute. A 
crescut numărul sportivilor de 
valoare, pentru că nu prea 
mai există secrete de pregă
tire : toată 
mai tot anul, 
poate, la „apă caldă" 
nile de iarnă, imediat 
perioada 
Ceea ce 
xiomă a 
nești la 
tuturor echipajelor

lumea vîslește 
acasă cînd se 

în lu- 
după 

fizică.
o a- 
româ- 

calificarea 
în finale

de pregătire 
odinioară eră 
participării 
C.M.

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)
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*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a înmîjat tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, în ca
drul unei solemnități care a 
avut Ioc joi Ia Casa Snagov, 
Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa *. I, 
cu eșarfă, conferit pentru con
tribuția deosebită adusă la dez-

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, joi, la Casa Snagov, un 
dineu în onoarea tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, 

în timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
..rostit toasturi.

Ceaușescu, 
Partidului

BASCHETULUI ROMANESC
Opiniile antrenorilor M. Nedef și D, Niculescu despre 

meciurile Steaua — Dinamo intîlnirile feminine Uni
versitatea Cluj-Napoca — Politehnica C.S.Ș. 2 București 
vor avea loc duminică și luni

După numai câteva zile de 
Ia reluarea lor, campionatele 
naționale de baschet 
mează (la sfirșîîul 
săptămîni) cele mai 
fante meciuri : Steaua
namo la băieți și Universita
tea Cluj-Napoca — Politehni
ca C.S.Ș. 2 București la fete, 
deci întîlriirile dintre ocupan-

progra- 
acestei 
impor- 
— Di-

în cla- 
în ace- 

candi- 
diminua

în turneele finale ale cupelor europene la volei masculin

DINAMO Șl STEAUA AU CA ADVERSARE
REDUTABILE ECHIPE SOVIETICE>

Ce era de așteptat, s-a pe
trecut : ambele noastre repre
zentante în cupele europene la 
volei masculin Dinamo și 
Steaua s-au calificat în tur
neele finale, programate între 
19 și 21 februarie la Paris 
(C.C.E.) și Bruxelles (Cupa cu-

la 
la

rea surpriză : calificarea 
punctaveraj. Dealtminteri, 
capătul meciului tur din sala 
Dinamo, voleibaliștii ola'ndezi, 
care acumulaseră surprinzător 
de multe puncte în cele 3 
seturi (32), s-au și exprimat în 
acest sens, declarînd ferm că

carnVoleibaliștii de la Verbunt Vught ratează atacul în fața 
pionilorr 

pelor). Era de așteptat, dar nu 
întru totul sigur. Deși învin
gătoare cu 3—0, pe teren pro
priu, în prima manșă, atît Di
namo cit și Steaua primiseră 
replici puternice din partea
adversarelor lor — V.V.C.
Verbunt Vught și. respectiv. 
Real Madrid (aceasta cu cu
noscutul și valorosul interna
țional iugoslav Bogoevschi la 
pupitrul sextetului) — și era 
firesc ca, în fața propriului 
public, gazdele să încerce ma-

noștri
se vor califica I Faptul 
cele 3 faze ale actualei 
a cupelor (a 23-a în C.C.E. și a 
10-a în Cupa cupelor) s-au-pe- 
trecut cele ,mai numeroase ca
lificări la punctaveraj crea u- 
nele incertitudini. Dar clasa 
superioară a voleibaliștilor ro
mâni avea să obțină în ceie din 
urmă ciștig 
s-a calificat 
de 5—3 iar

în meciul 
tre Dinamo

ea în 
ediții

de cauză. Dinamo 
cu scorul general 
Steaua cu 4—3. 

de la Vught, din- 
și V.V.C. Verbunt,

desfășurat într-o atmosferă de 
mare interes, în 
bune electrizate, 
manent (și cu 
în mod sportiv 
campionii noștri_____________
din nou câ alcătuiesc o echipă 
redutabilă care, atunci cînd si
tuația o cere, se mobilizează 
total și-și impune superiorita-

tata unor tri- 
susținînd per- 
fanfară I) dar 
echipa locală, 
au demonstrat

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2-3)

tele locurilor 1 și 2 
samentele respective, 
lași timp principalele 
date la titlu. Fără a 
însemnătatea partidelor dintre
cele două fruntașe ale basche
tului nostru feminin (care 
vor juca duminică , și luni la 
Cluj-Napoca), apreciem că 
marele punct de atracție al e- 
tapei îl constituie disputa 
dintre team-urile masculine, 
care va avea loc, în sala Flo- 
reasca, simbătă de la ora 18 
și duminică de la ora 11 (re
priza a doua urmînd a 
transmisă în direct la 
Despre cum au 
jocurile aceste două 
care domină de aproape 
decenii campionatul țării, 
au vorbit antrenorii lor. 
căror opinii le redăm :

MIHAI NEDEF : 
zcntăm cu lotul 
în ultimele zile, 
Floreasca pentru 
șl pentru jocuri 

ultimele au fost 
compania divizio- 
Rapid și I.C.E.D.

fi 
T.V.). 

întîmpînat 
echipe, 

trei 
ne- 
ale

pre
care, 
sala

„Ne 
complet 
a folosit 
antrenamente 
de verificare,

dintre care 
susținute în 
narelor „A" 
întjlnirile cu dinamoviștii sînt 
privite cu responsabilitate 
numai pentru că aceștia sînt 
parteneri de întrecere deose
bit de redutabili, cl și pentru 
că în compania lor se poate

nu

Calitatea de conducaioi at joc, 
o specialitate a dinamovistului 

Cr Fluturaș

face verificarea adevăratului 
potential al jucătorilor".

DAN NICULESCU : „Brabo- 
veanu, Fluturaș, Popa, David, 
și Uglai vor constitui formați® 
de bază care va fi comple
tată. pe parcurs, cu Ivascencu, 
Marinache, Mihuță. Caraion și 
Vasilică, ultimul fiind promo
vat recent în lotul nostru di
vizionar. Desigur. în echipa Di
namo se va resimți absența in
ternaționalului Dan Niculescu 
(bolnav de hepatită), dar cei
lalți jucători sînt hotărîti să 
facă tot posibilul pentru a re
monta acest handicap și a evo
lua Ia potențialul lor maxim 
în meciurile de simbătă si du
minică".

Munca educativă, parte integrantă a pregătirii

„ȚINEM LA MARCA FABRICII Șl CÎND SE AFLĂ
PE TRICOURILE DE SPORT“

Pe lîngă o bogată și siste
matică activitate sportivă de 
masă, la întreprinderea de me
canică fină din București, mai 
bine spus în cadrul asociației 
sportive a acesteia, se desfă
șoară și o mereu mai intensă 
activitate de performanță. De
numirea „Mecanică fină" o în- 
tîlnim în alte și alte clasa
mente și dacă iubitorii stator- 
.nlci ai sportului se gîndesc în 
primul rînd la fotbal, în care 
Mecanică fină activează în di
vizia „B“, vom .aminti că aso
ciația din Obor are echipe și 
în campionatele republicane de 
baschet, box, șah, handbal și 
tenis de masă, db la divizia 
„A" si pînă în competițiile de 
sector. O socoteală rotundă 
duce la 350 de sportivi — co

pii, juniori și seniori — și 12 
antrenori și instructori spor
tivi. Așadar, un detașament 
numerps, fiecare cu „calen
darul" său, cu problemele sale 
de pregătire, asigurare mate
rială, buget etc., toate cîte se 
cer unor secții de perfor
manță. Fără să se laude, to
varășii din consiliul asocia
ției sportive „Mecanică fină" 
afirmă că „lucrurile sînt des
tul de bine puse Ia punct, că 
treburile se desfășoară firesc, 
în general nu sînt probleme 
deosebite" (ing. Ștefan Blaier, 
președintele asociației). Expli
cația ? Secțiile pe ramură știu 
ce au de făcut, au un plan 
de muncă detaliat, parte in
tegrantă din planul asociației, 
se stabilesc termene și respon

sabilități. Ni se dă un aseme
nea plan, întocmit pe primul 
semestru al anului, în care s-a 
prevăzut și analiza în consiliu 
a muncii educative.

Am aflat cine sînt antrenorii, 
cum se face pregătirea... Dar 
de educația sportivilor cine și 
cînd se ocupă ? am întrebat — 
și răspunsurile au .venit, ava
lanșă, de la președinte, de la 
secretarul asociației. Ștefan 
Constantinescu, de la Constan
tin Neagu, vicepreședintele 
sindicatului. de la tovarăși 
care conduc secții pe ramură 
de sport. Da, sînt toți de a- 
cord. am atins o problemă im-

Mirceo COSTEA

(Sonttnuar» In pag 2-3)
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ELEVELE BEATRICE! HUȘTlU

be miine, la Miercurea Ciuc

INTERNATIONAL DE PATINAJ VITEZA
UN INTERESANT CONCURS

I Patinoarul artificial din TI
MIȘOARA este deschis și se 
află la dispoziția copiilor de 
toate vlrstele ?’ a publicului 
adult, doritor de a se recrea 
pe gheață în timpul liber. 
Ora de deschidere : 9,30. In
trarea pe ovalul de gheață se 
face în trei serii, una dimi
neața, alta la prtnz și alta du-

pă amiază. Deci, agrementul 
se află la înălțime I Sperăm 
însă ca odată cu angajarea ca 
antrenoare pe malurile Begăi 
a fostei multiple campioane 
Beatrice Huștiu să apară, în 
viitorul nu prea îndepărtat, șl 
mugurii performanței intr-un 
sport atît de îndrăgit cum 
este patinajul.

I

I

I
I

Vă prezentăm: PÎRTIA PIATRA F1NTINELE
Pîrtia PIATRA FINT1NELE, aflată la confluența dintre jude

țele Bistrița-Năsăud și Suceava, 1» o altitudine de 1250 de^jnetri, 
are caracteristici naturale menite să satisfacă orice preferințe 
în practicarea sporturilor zăpezii. Au fost amenajate aici trasee 
pentru probe de schi-fond, există o pîrtie pentru probe- de 
schi-alpin, în lungime de 800 de metri și cu e diferență de ni
vel de circa 110 metri. Se poate face schi de performanță, dar 
tn aceeași măsură șl schi de agrement pentru începători și 
avansați. Pîrtia beneficiază de „serviciile" unu schi-llft. In plus, 
amatorii lunecării la vale pe săniuțe au la dispoziție un seg
ment de pirtie Înghețat, ta lungime de aproximativ 300 de me
tri. La pîrtia de la Piatra Fîntînele se poate ajunge din muni
cipiul Bistrița, pe șosea asfaltată, după parcurgerea, pe «•>’"> 
Bîrgăului,. a aproximativ 45 de kilometri.

SCHIAȚI PE HĂȘMAȘUL MARE I
pîrtia de pe porțiunea 
rioară a Hășmașului 
pe un traseu de, aproximativ 
700 de metri, cu o diferență 
de nivel de circa 150 de metri. 
Există un baby-schi-lift. Posi
bilități de cazare : la vilele 
din stațiunea Lacul Roșu. 
Pîrtia se 
de mers

Valea

I
I
I
I
I

I

După cum am fost anunțați, 
la Miercurea Ciuc s-au înche
iat pregătirile în vederea con
cursului internațional de pati
naj viteză programat să se 
desfășoare în localitate, sîmbă- 
tă și duminică, pe pista de 
gheață simțitor modernizată. 
Instalația de iluminare noc
turnă este pusă la punct astfel 
că. în cazul cind vremea — 
atît de schimbătoare în ultimul 
timp — Va încerca să joace o 
festă sportivilor, alergările vor 
putea fi programate și după 
căderea serii. Credem însă că 
disputele se vor putea desfă
șura, așa cum s-a stabilit ini
țial, sîmbătă de la ora 10, iar 
duminică cu începere de la 
ora 9.

La concursul internațional 
din acest an vor participa

sportivi din 5 țări : R.P.D. Co
reeană, R. D. Germană, Unga
ria, U.R.S.S. și România. Din
tre „capetele de afiș" ale com
petiției ținem să-1 menționăm 
pe concurentul Jurgen War- 
nicke, din R. D. Germană, pe 
a cărui carte de vizită sînt 
trecute cîteva cifre deosebite. 
1:58,14 la 1 500 m, 7:15,71 la 
5 000 m și 14:59,78 la 10 000 m 
Așteptăm să-1 vedem alergînd 
în compania sportivilor sovie
tici, a căror valoare este una
nim recunoscută, a campionilor 
R. P. Ungare Emeșe Hunyadi 
și Imre Temeși, a concurenți- 
lor din R.P.D. Coreeană, ca și 
a reprezentanților noștri T. 
Kopacz, I. Opincaru, A. Er- 
deîy, D. Jenei, Eva Șandor. 
Simona Todoruț, Mihaeia Ti
miș și alții.

NORMELE S.U.V.A 1

Faza județeană a campiona- 
■ tulul național de schi «juniori, 

programată inițial să se desfă
șoare la Piatra Neamț, va fi 
organizată, la sfîrșltul acestei 
săptămîni, la LACUL ROȘU. 
Cu această ocazie, anunțăm pe 
eventualii amatori de schi din 
țară., că pot practica discipli
na hivemală preferată pe

PATINOARULUI 
GHEORGHE

PE „AFIȘUL"

supe- 
Mare,

Lacul , .
află la circa o oră 

pe jos.

DIN SFÎNTU

ȚINEM LA MARCA FABRICII Șl CIND SE AFLĂ” 5

PE TRICOURILE
(Urmare din pag. 1)

DE SPORT*

I
I
I

I
I
I

diții, atît numeroa
sele echipe de ho
chei (juniori și se
niori), cit și practi- 
canțli ocazionali al 
patinajului au acces 
pe gheață, conform 
unui orar bine sta
bilit. Pe „afișul"

sfîrșitului acestei 
săptămînl figureaaă 
meciuri oficiale de 
hochei și un turneu 
de speranțe (sîmbă- 
tă și duminică, în
tre orele 8—12). Tn 
restul timpului, pa
tinoarul se află la 
dispoziția publicului.

BAIA MARE

A fost inaugurat 
patinoarul artificial 
din SFtNTU GHEOR
GHE ! Pentru a sa
tisface toate solici
tările, programul de 
funcționare a fost 
fixat între orele 7,30 
și 22. țn aceste con-

SCHIORII... PEDEȘTRI DIN
din Baia 
ore fixe, și să se întoarcă sea
ra după un program la fel de 
ferm.* Semnalăm această 
propunere, mai cu scamă fi
ind vorba de zilele de sfîrșit 
de săptămînă.

Primim din partea cititoru
lui Francisc Csâszâr, din Baia 
Mare, o scrisoare ta care se 
specifică, printre altele : 
„Traseul autobuzului nr. 8, 
cel care ar putea să asigure 
transportul din Bala Mare pi
nă ta Imediata apropiere a 
plrtlel Mogoșa, duce numai 
pînă ta capătul locartățti Ba
la Sprie, adică doar la a- 
proxlmatfv 7—8 km de tele- 
soaunul de Ia Mogoșa. Așa că 
noi, băimărenli, trebuie să 

. parcurgem pe jos această 
’ distanță, pentru a prinde et- 
teva ore de schi. Problema ar 
putea fl rezolvată cu 2—3 au
tobuze nr. 8, care să plece

Mare dim'neafa, la

Rugăm pe cititorii noștri 
să ne semnaleze In conti
nuare aspecte — pozitive 
sau negative — Intflnlte, 
care ar putea constitui 
subiecte ale rubricii noas
tre.
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Pentru iubitorii sporturilor 
de iarnă, am aflat de la In
stitutul de meteorologie și 
hidrologie (Serviciul preve
deri de scurtă durată) grosi
mea stratului de zăpadă in 
principalele zone montane ale 
tării :

Vlădeasa 25 cm ; Stina de

Vale 108 cm ; Bălșoara 45 cm ; 
semenic 110 cm ; Cuntu 86 
cm ; Paring 73 cm ; Păltiniș 
36 cm ; Rarău 97 cm ; Bîlea 
Lac 190 cm ; Babele 95 cm ; 
Vf. Omu 40 cm ; Predeal 23 
cm ; Lăcăuți 56 cm ; Bucin 
102 cm ; Toaca 174 cm ; Iezer 
97 cm.

portantă, dar să știm bine că 
la „Mecanică fină" educația 
sportivilor se face, cu rezul
tate bune, pentru că și condu
cerea întreprinderii, și comite
tul de partid sînt de acord să 
sprijine sportul, chiar pe cel 
de performanță, sînt de acord 
ca echipele și sportivii să 
poarte pe tricouri firma între
prinderii, dar nu acceptă ca 
firma să fie făcută de poves
te. Nu, să nu credem că se 
pune problema victoriei neapă
rat. nu sînt ei cei mai tari 
în sportul nostru, dar în rup
tul capului nu ar fi tolerate 
gesturile nesportive, de orice 
fel ar fi ele, evoluția sub ori
ce critică și tot ce intră în ca
tegoria asta... Pentru a evita 
asemenea situații, pentru a 
avea sportivi și muncitori 
buni, pentru a determina o 
pregătire corespunzătoare, se 
folosesc și mijloace educative, 
prinse și ele în planul de 
muncă al asociației și secțiilor 
sale pe ramură.

Toți sportivii și antrenorii 
sînt împărțiți în două grupe 
de învățămînt politic, după 
gradul de pregătire. O grupă 
îl are ca propagandist pe vice
președintele sindicatului 
munca politico-educativă, 
laltă pe ing. V. Bolnavu,
asemenea un propagandist 
bine pregătit. Frecvența este 
foarte bună și pentru că este 
socotită ca parte integrantă a

cu 
cea-

de

TUILKFLIT FINALE ALE CUPELOR EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

tea. Miercuri noaptea, la sfîrși- 
tul acestei partide maraton, 
șeful secției jocuri a clu
bului Dinamo, fostul antrenor 
al echipei. George Eremia, ne 
mărturisea : „Băieții au abor
dat calificarea cu toată serio
zitatea, evoluînd chiar 
bine decît la București, 
combinații spectaculoase 
tac, eu atenție încordată i 
randament in linia a 
eu blocaje prompte pe < 
țiiie de atac ale adversarilor... 
Dumănoiu și Oros și-au etalat 
marea măiestrie, iar Girleanu, 
Enescu și Marius Căta-Chițiga
1- au susținut cu bune rezul
tate... După primul set, domi
nat de la un capăt la altul și 
cîștigat categoric, se rezolvase 
problema calificării și, cum se 
Intîmplă frecvent în asemenea 
situații, concentrarea și mobi
lizarea au mai scăzut... După
2— 0 la seturi, pentru dinamo- 
viști, antrenorul Willi Schrei
ber a scos din teren jumătate 
din echipă pentru a da posibi
litate și celorlalți jucători, 
primele rezerve, să Joace. Ceea 
ce a echilibrat disputa, permi- 
țînd lui Wim Koch, Ad 
der Welden . și Peter 
Damme să se remarce. 
In finalul setului 5. cind 
dele luaseră un avantaj 
au fost reintroduși C ... 
Dumănoiu... S-a refăcut handi
capul, dar numai pînă la di
ferența minimă. Oricum, băieții 
noștri sînt mulțumiți, nu de 
■cor, care nu mai prezenta im
portanță după realizarea cali
ficării, ci de capacitatea lor de 
joc și promit să evolueze foarte 
bine în turneul final de Ia Pa
ris. Alături de Dinamo. în 
turneul final au mai obținut 
calificarea ȚJS.K.A. Moscova,

mai 
, cu 
în a- 
și bun 
doua, 

direc-

Van 
van 

Doar 
gaz- 

mare, 
Oros si

i
LA VOLEI MASCULIN

Kobe di Kappa Torino (perfor
mera acestei ediții, în care a în
trecut pe campioana Ceho
slovaciei și deținătoarea Cupei 
cupelor, C.H. Bratislava, cu 
3—1 în ambele întîlniri !) și — 
suprinzător — Olympiakos 
Pireu, care a eliminat la punc- 
taveraj pe campioana finlan
deză NMKY Pieksamaen din 
Pieksamaki.

în Cupa cupelor, steliștii s-au 
aflat la 
ficultate, 
Madrid 
Dar în 
minării (campionii spanioli ar fi 
obtinut-o dacă ar fi cîștigat și 
setul trei sub 13), Pop, Io- 
nescu, Mina, Macavei și cei
lalți jucători folosiți s-au mo
bilizat și au cîștigat clar setul 
calificării. Antrenorul Aurel 
Drăgan, cu care am vorbit 
miercuri noaptea la telefon, nu 
era mulțumit, însă, de pres
tația elevilor săi, dintre care 
doar Spînu nu a fost folosit. 
Oricum, felicitări și steliștilor 
pentru 
tru o 
anului 
Adică,

început in reală di- 
cedînd echipei Real 

primele două seturi, 
fața perspectivei eli-

calificare și urări pen- 
performanță superioară 
trecut în turneul final, 
de la locul doi la...

vacîștigarea trofeului. Steaua 
avea ca adversare în „finale
le" de la Bruxelles pe Avto- 
mobilist Leningrad, Levski 
Spartak Sofia și A.S. Grenoble, 
în ambele competiții principa
lele adversare ale echipelor 
noastre sînt formațiile sovie
tice. Iată rezultatele care ne-au 
parvenit pînă aseară din cele
lalte întîlniri : C.C.E., mascu
lin : Olympiakos Pireu —
NMKY Pieksamaen 3—0. Robe 
di Kappa Torino — C.H. Bra
tislava 3—1 ; feminin : IZZO 
Budapesta — Levski Spartak 
Sofia 3—1 ; Cupa cupelor mas
culin : V.K. Floby (Suedia) — 
A.S. Grenoble 2—3, Avtomobi- 
list Leningrad — Skoda Ceske 
Budejovice 3—0, Levski Spar
tak Sofia — Csepel Budapesta 
3—0 ; feminin : U.C. Paris — 
U.K. Slavia Bratislava 0—3, Di
namo Moscbva — Steaua roșie 
Belgrad 3—0. Starlift Voorburg 
— Russelsheim 3—0.

0 în meciul retur de Ia 
Sverdlovsk, echipa feminină 
Uralocika a învins eu 3—0 pe 
Dinamo București (9, 3, 13), 
califieîndu-se pentru turneul 
final al C.C.E.

procesului 
și pentru că seminariile 
bine organizate, 
denie.

în fiecare an, 
partid analizează 
nume activitatea 
sociației, munca 
sportivii constituind un punct 
aparte. Dealtfel, secretarul co
mitetului, tovarășul Stelian 
Chiru, și secretarul adjunct, 
Ion Negrea, organizează întîl
niri cu sportivii, în care »înt 
discutate comportamentul în 
producție, ca și în pregătire 
și evoluția în competiții. Ulti
ma asemenea discuție a avut 
loc cu fotbaliștii și șahiștii.

Un puternic rol educativ îl 
au, de asemneea, discuțiile de 
la om la om, organizate 
minai, lunea, cind se au 
dere îndeosebi aspectele 
plinare, modul cum au 
pregătirile in săptămîna 
dentă si evoluția în meciul de 
duminică.

Mărturie • preocupării pen
tru munca educativă stă șl 
faptul că atît în consiliul aso
ciației cit și în cadrul secțiilor 
pe ramură funcționează un 
responsabil cu educația și 
popularizarea, despre ale cărui 
sarcini vorbește însăși denu
mirea funcției.

Să adăugăm că un sprijin 
deosebit în educarea sportivi
lor îl dă comitetul sindicatu
lui. între altele, anul trecut 
s-au organizat gale de filme 
care au prezentat, istoricul în
treprinderii, noutățile din me
canica fină, ca și frumusețile 
patriei, așadar teme menite să 
crească dragostea pentru locul 
de muncă, pentru patria socia
listă. în analizele trimestriale 
organizate cu fiecare secție, 
sindicatul (președinte, Emilian 
Pirvu) dezbate și aspectele 
muncii educative și testează 
preferințele sportivilor în a- 
ceastă privință.

Să reținem despre eficiența 
acestei activități că singuvele 
abateri notabile de la _ 
sportivă au fost cîteva carto
nașe galbene și unul 
roșu la fotbal precum și exclu
derea din secție a unui jucă
tor, chiar zilele acestea, pentru 
abateri de la morală.

După cum ne asigura pre
ședintele asociației sportive, în 
acest an se va intensifica mun
ca educativă, pentru ca spor
tivii de la „Mecanică fină" să 
aibă o comportare absolut ire
proșabilă, vrednică de firma 
sub care joacă, a unei între
prinderi din tehnica de vîrf.

instructiv-educativ,
sînt 

discuțiile efi-

Comitetul 
în ședințe 
consiliului 
educativă

de 
a- 
a- 
cu

săptă- 
in ve- 
disci- 

decurs 
prece-

etica

singur

ANUNȚ
I.D.M.S. anunță că Incepînd 

cu trimestrul II 1982 urmează 
să livreze prin magazinele 
sale de desfaeere a autoturis
melor următoarele tipuri de 
remorci pentru bagaje și ru
lote de persoane :

0 semiremorca pentru 
mărfuri, la prețul de 13.959 
lei ;

0 rulota de persoane E <04 
„LITORAL." la prețul de 41.250 
Iei ;

0 rulota de persoane MESA 
2800, la prețul de 37.300 lei.

Pentru procurarea acestora, 
persoanele interesate vor de
pune la C.E.C., in cont cu
rent personal cu destinație 
specială, sunia reprezentînd 
prețul tipului de remorcă sau 
rulotă solicitat și se vor în
scrie la magazinele auto 
I.D.M.S. pentru luare ta evi
dentă in vederea livrării.

Informații 
pot obține 
12.73.87 sau 
179.

suplimentare se 
de telefoanele
11.39.50 interior

AU FOST 
IN

Cu ani în urmă, odată cu 
elaborarea normelor S.U.V.A. 
(Sistemul unic de verificare a 
aptitudinilor) de către Ministe
rul Educației și învățâmîntului, 
foarte multe cadre didactice de 
specialitate au înregistrat eve
nimentul cu mult interes. Apă
rea. în fine, un instrument de 
lucru, la îndemîna acelor pro- 
fesori de educație fizică — cei 
mai multi — dornici să-și i- 
dentifice activitatea cu o mun
că literalmente practică.

Ulterior, opiniile au suferit 
unele diferențieri, în ceea ce 
privește eficienta exercițiilor 
cuprinse în S.U.V.A. Nu s-a 
înțeles — cum dealtfel a 
făcut precizarea ministerul 
de reșort. în diferite oca
zii — că normele nu sînt 
„tabu", ci pasibile de modifi
cări, de îmbunătățiri. în acest 
sens dascălilor de sport li s-a 
sugerat să propună amenda
mentele pe care le consideră 
necesare, cu implicații directe 
în ceea ce .privește dezvoltarea 
motrică a elevilor, în fapt 
element, de referință în ela
borarea normelor. Unii, într- 
adevăr, au propus modificări, 
alții s-au rezumat în a criti
ca S.U.V.A. Era mai simplu !

Adevărul este că S.U.V.A. a 
reușit, in foarte multe cazuri, 
să ordoneze activitatea sporti
vă cu elevii, pornind de la lec
ția de educație fizică, apro
piind tineretul studios de cea 
mai accesibilă dintre ramurile 
de sport, totodată și cca mai 
necesară, cum este atletismul, 
S.U.V.A. identifieîndu-se cu 
probe atletice din grupa aler
gărilor, aruncărilor sau săritu
rilor. Sigur, profesorilor de edu
cație fizică cu specializarea at
letism le-a fost mai lesne să 
se adapteze normelor preconi
zate de inițiatori. Au fost însă 
și alții (și nu putini) care — 
indiferent de specializare — 
înțelegînd valoarea probelor 
atletice pentru formarea de
prinderii de mișcare a unui e- 
lev au făcut 
Sita S.U.V.A. 
„culese" din 
îndeamnă să 
tie utilitatea
telese la nivel de principiu.

Un asemenea exemplu este

totul pentru reu- 
Cîteva exemple 

trimestrul I ne 
aducem In discu- 
acestor norme în-

De azi pină

duminică,
la Satu Mare

FLORETISTELE
IN ÎNTRECERE

Azi, miine și duminică, in 
sala de scrimă din Satu Mare, 
se vor afla în întrecere fiore- 
tistele. Ele își dispută azi pri
ma fază a campionatului na
țional individual, în urma că
reia vor fi cunoscute cele 16 
floretiste calificate pentru faza 
următoare, în care se va deci
de titlul de campioană. Sîm
bătă șl duminică, pe planșele 
sătmărene vor evolua echipele 
divizionare „A" și „B”, în ca
drul primei etape.

Această competiție va con
stitui, totodată, o ultimă și ne
cesară repetiție înaintea „pa
trulaterului" Franța — Italia 
— România — Ungaria și a 
campionaielor internaționale 
ale Românie! care vor reuni, 
săptămîna viitoare, la Bucu-. 
rești, multe floretiste de re
nume mondial.

DECISE Șl ECHIPELE DE SENIORI CALIFICATE 
PRIMA DIVIZIE DE TENIS DE MASĂ 

sporturilor" din Tîr- 
gazdă bună, profi- 
trecute pe tenis de 
desfășurat și cam- 

pentru .
turneul
echipe 

calificat
Stirom 

în 
cu 

Mureș 
Locomotiva

în Sala 
gu Mureș, 
lq,tă zilele 
masă, s-a 
pionatul de calificare 
echipele de seniori. în 
masculin, din 21 de 
participante s-au 
Muntenia Buzău 
București. Prima a 
finale cu 9—6 pe _ .. 
9—8 pe înfrățirea Tg. 
și cu 9—5 pe
București, iar secunda cu 9—7 
pe înfrățirea Tg. Mureș și 9—3 
pe Locomotiva București.

Din cele 12 echipe feminine 
prezente la faza calificărilor, 
au intrat în campionatul divi
ziei „A" FAIMAR Baia Maro 
(5—2 cu MEFMC, 4—5 cu Con-

Și 
învins 
Stirom,

structorul Tg. Mureș și 5—2 cu 
C.S.Ș. Constanța, C.S.Ș. nr. 1 
Buc. și C.S.M. Cluj-Napoca), 
MEFMC București (5—2 cu 
C.S.Ș. Constanța, 5—3 cu Con
structorul Tg. Mureș și C.S.Ș. 
nr. 1 Buc. și 5—1 cu C.S.M. 
Cluj-Napoca) și Constructorul 
Tîrgu Mureș (5—0 
Constanța, 5—4 cu 
Napoca și 5—2 cu 
Buc.).

Echipa FAIMAR 
relansează pe maestra sportu
lui Liana Urzică, în prezent 
profesoară de educație fizică 
în Baia Mare, alături de care 
vor juca Nela Stoinea și Ma
riana Mihuț, o localnică de 
20' de ani.

C. ALBU-coresp.

cu 
C.S.M. 
c.s.ș.

C.S.Ș.
Cluj-
hr. 1
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un temei de muncă ordonată, 
sistematică.

Evicfent. în sprijinul ideii că’ 
normele S.U.V.A reprezintă 
(chiar cu neajunsurile pe care 
le mai evidențiază, în ceea ce 
privește valoarea unor indici) 
un real instrument de lucru 
pentru prdfesorii de educație 
fizică ar mai putea fi aduse și 
alte exemple. Le-am ales pe 
acelea ,,descoperite" în unități 
de învățământ în care, în ge
neral, cadrele didactice nu dis
pun de „condiții speciale". La 
baza muncii lor stau însă dă
ruirea față de meseria aleasă, 
ambiția de a face cît mai 
mult pentru creșterea armo
nioasă a tinerei generații. Cum 
ne-am dat seama, satisfacția, 
bucuria pentru o datorie îm
plinită este mai puternică de
cît tentația de a găsi... nod în 
papură unui sistem, cum 
precizat din capul locului, 
măsură să fie perfectibil.

Ceea ce evident reprezintă o 
altă problemă pe care—ne pro
punem să o punem în dezba
tere în această rubrică. în nu
mere viitoare ale ziarului.

I

I

s-a 
în

PE SCURT •
i

ițea spor- 
îlevii este 
itît de ca- 
ie de spe- 

si de la 
•ii.. Un e- 
e se de
ște cel al 

de limba 
colae BĂ- 
ttorul unui 
i care cu- 
•ape 50 la 
elevii șco-
a prins 

Inel In ju- 
rtța-Năsă- 
!bi de la 
:a profe- 
r la Casa

pionierilor și șoimilor 
patriei din orașul 
Nâsăud a apreciatu
lui specialist Antone! 
Ioan Pop. El este cel 
care l-a descoperit 
pe Silviu Lazăr, azi, 
component al lotului 
olimpic.
• Intre elevele din 

municipiul Tulcea ca
re aspiră la marea 
performantă se află 
și surorile Laura și 
Monica Topolschi. 
Prima, practică teni
sul, cea de a doua, 
baschetul. Ambele 
sint eleve la Liceul 
pedagogic din locali
tate. *

I
I
I
I
I
i
Ii redactată de Tiberiu STAMA

\UR Șl UN CAIAC DE ARGINT
ciști la Nottingham rămine un 
mister cu iz neplăcut. S-a 
stins flacăra talentului lui Va- 
sile Dîba 7 A uitat Alexandru 
Giura că la Moscova a fost 
la cîteva zecimi de medalia da 
argint ? Și-ș pierdut pe drum 
ambițiile Ion Geantă, cel ps 
care îl așezam nu de mult pa 
același plan cu Bîrlădeanu ? 
Pasul log greșit a venit toc
mai cînd îl așteptam mai pu
țin, cind eram înclinați să 
afirmăm că avem. în sfîrșît, 
un grup mai larg de caiaciști 
de valoare... Si canoiștil de 
la simplu au pierdut „plasa" 
fruntașilor. E drept, un Pât- 
zaichin nu se naște în flecara 
an. Dar au mai fost și un 
Leon Rotman, Simion Ismail' 
ciuc, Andrei Tgorov, și 
un Lipat Varabiev... Și, 
totuși, vom avea și un 
Nenciu.

Deocamdată, privind
Ada Ciganlija și Los Angeles, 
ne gîndim tot la Patzaichin, 
Simionov și Bîrlădeanu. Ne 
gîndim cu certitudine la ei și 
cu speranță că alături de ei 
se vor ridica fruntașii gene-

chiat 
poate, 
Dobre

spre

ianuarie 1982

oarăpentru prima acest

Duminică 17

fiecare variantă.
ULTIMA ZI OE PARTICIPARE 
simbătă 16 ianuarie

NU PIERDEȚI PRILEJUL DE A VĂ NUMĂRA PRINTRE PRIMII 
MARI CIȘTIGĂTORI Al ANULUI LA SISTEMUL DE JOC PREFERAT !

O nouă etapă

via|a tricolorilor

POTENȚIALULUI
LA EFICACITATEA DORITĂ,

PRINTR-0 OFENSIVĂ DE CALITATE

I
a 

fapt 
(5),I

I
Ii
I

Nu încape îndoială, carența 
de fond a echipei naționale, a- 
parținînd „perioadei Șt. Covaci 
— V. Stănescu", analizată zi
lele trecute, la această rubrică, 
într-un studiu comparativ, 
fost ineficacitatea. Un 
probat de cifra scăzută 
trecută în dreptul numărului 
de goluri înscrise în cele 720 
de minute ale celor 8 meciuri 
disputate de reprezentativa 
noastră în preliminariile C.M. 
Fiecare dintre celelalte selec
ționate componente ale grupei 
a 4-a europeană înscrisese mai 
multe goluri decît formația 
noastră.

CONCEPȚIA GREȘITA DIN 
FINALUL PRELIMINARIILOR C.M.

I
I
«

I

Și încă n-am spus totul. De- 
rulînd, în memorie, filmul pu
ținelor goluri marcate, ne a- 
mintim cum unul dintre ele a 
fost înscris la capătul unei ac
țiuni individuale (Iordănescu, 
cu Norvegia, la Oslo), un altul 
din penalty (tot Iordănescu, cu 
Anglia, la București) și un al 
treilea — din lovitură liberă 
(Bălăci, cu Elveția, pe stadio
nul „23 August"). Infima cifră 
de goluri marcate din acțiune 
vorbește de la sine despre in
consistența jocului prestat de 
reprezentativa noastră în mo
mentul posesiei mingii_,. de sla
bul ei randament ofensiv, de 
ineficacitate, Ia un moment dat 
exasperantă.

Au fost lipsiți de valoare 
componenții reprezentativei 7 
Au alcătuit ei, oare, o echipă 
modestă, care să-și merite lo
cul ocupat în clasamentul res
pectivei serii 7 Nu, hotărît nu. 
Universitatea Craiova și Steaua 
au furnizat echipei naționale 
jucători bine pregătiți din 
punct de vedere tehnico-tactic 
și care, nu întîmplătpr, la pri
mele tor evoluții oficiale ale 
toamnei anului 1980 au realizat 
jocuri și rezultate remarcabile, 
în compania unor adversari 

la 
de 

4 
medalii (trei de argint), ieșind 
din „pasa neagră" a promoții
lor precedente. Angelin Velea 
și ceilalți premîanți ai gene
rației au fost promovați în 
flotila mare și ne place să 
credem că în viitorul sezon 
vom putea vorbi despre aceas- 

despre o 
a primei

rației de juniori, cei care 
campionatele continentale 
la Pancearevo au cucerit 

tă „ayansare" ca i 
veritabilă întărire 
garnituri.

Și tot cu gîndul 
trebuie să subliniem 
parea federației de 
ta direct vedetele de 
Marea acțiune de selecție în 
tară, din toamnă, de pe urma 
căreia aU fost alese 40 de 
speranțe, tineri și tinere cu 
gabarit, calități și aptitudini, 
nu este decît un prim pas. 
In vacanța de iarnă, în bazi
nul cu apă caldă de la Băile 
Felix, cei orientați .spre ca
noe au învățat să țină pagaia 
în mînă și să lopăteze în bar
ca lui Patzaichin. îndrumați 
de marele campion. E un 
semn bun...

la viitor 
preocu- 

a-și cău- 
mîine.

bine* cotați in fotbalul mon
dial, cum sînt echipele Iugo
slaviei și Angliei, cărora tri
colorii le-au înscris șase go
luri ! In condițiile unui ase
menea start care propulsa e- 
chipa ’ 
planul 
ficarea _____ , ________ .__  _
leasă de conducerea tehnică a 
echipei reprezentative (ne re
ferim la schimbările interve
nite în formație și în ideea de 
joc) a fost pe cît de surprin
zătoare, pe atît de dăunătoare. 
Impunerea unei partituri de
fensive, care i-a determinat pe 
tricolori să înceapă jocul 
Ungaria, în deplasare, cu

noastră — și pe 
moralului — spre cali- 
dorită, continuarea â-

cu 
. . o

crispare rapid amendată de un 
adversar cu nimic superior, 
ne-a reamintit tuturor ade
vărul potrivit căruia, o concep
ție greșită dăunează’, deopotri
vă, și asupra jocului, și asupra 
jucătorilor, indiferent de va
loarea lor individuală. Ca să 
nu mai vorbim de jocurile ur
mătoare de acasă cînd teama 
de ’ a nu scăpa avantajul avut, 
a dus pînă la urmă la elimi
nare.
DE LA

SAU 
Șl

Vom 
M. Rădulescu, cei doi 
peți antrenori ai 
purtătorii ideilor noi 
fotbal în genere și, în special, 

la de 
apro- 
celor 

privind 
posesiei 

la

SISTEM LA DINAMICA, 
GOLUL SE CONCEPE 
DIN ULTIMA LINIE
avea în M. Lucescu ți 

"J proas- 
naționalei, 

despre

la 
ine- 
im-

8e

despre jocul în situația 
atac 7 Scrutînd viitorul 
piat, după mentalitatea 
doi tineri tehnicieni 
jocul în momentul 
mingii (probată'cu succes 
echipele tor de club, Corvinul 
Hunedoara și, respectiv, Spor
tul studențesc) putem intui — 
credem —, și atitudinea pe 
care o va avea echipa noastră 
reprezentativă în formula 
care șe va stabiliza după 
rentele căutări. Pentru că 
portant este, înainte de a 
porni la treabă, ca responsa
bilul tehnic să știe ce vrea, iar 
jucătorul, de asemenea, să știe 
și el ce vrea... antrenorul.

Pentru a se ajunge la țelul 
dorit cu noua echipă națională 
se va opta, așa cum a reieșit 
și dintr-o recentă „expunere 
de motive", pentru joc ofen
siv. O ofensivă lucidă, gîndită, 
cu alte cuvinte de CALITATE, 
prin eliminarea jocului 
zard.

In faza de atac, în 
sistemului 1—4—4—2, se 
ne accentul pe jocul 
combinatîv, pe traversarea 
mai repede cu putință a mijlo
cului terenului, pe' Împletirea 
schemelor specifice cu iniția
tiva creatoare a fiecărui jucă

la ha-

cadrul 
va pu- 
etirsiv, 

cît

Seria a V-a DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI, CURSĂ SOLITARĂ 
tul de onoare al municipiului
București tot cu un avantaj e- 
loevent, de 9 p). Buna comporta
re a echipei se explică prin îmbi
narea elanului tinerilor dornici 
de afirmare cu experiența jucă
torilor mai vîrstnici.

In turul campionatului, Dinamo 
Victoria a obținut L2 victorii și a 
făcut 3 egaluri, cu I.C.S.I.M., Si- 

i\\\\\\\\W

Puține echipe se pot mîndri cu 
o performanță ca aceea a lide
rului seriei „bucureștene44, Dina
mo Victoria, care, surclasîndu-și 
adversarele, conduce la jumăta
tea campionatului cu un avantaj 
substanțial : 10 puncte.

Pei^ormanța echipei antrenată 
de Constantin Frățilă este cu a- 
tlt mai remarcabilă cu cît este 
vorba de o echipă debutantă în 
cel de al .treilea eșalon (Dinamo 
Victoria a promovat în barajul 
pentru Divizia „C* din campions-

0R1CINE JOACĂ POATE
CÎȘTIGA:

• AUTOTURISME „Dacia
1300“

• MARI SUME DE BANI,
variabile și fixe, Intre 
50.000 și 100 lei pe

în care 
apărarea 

cu adresă 
măsură, 

atee, ob- 
de se-

pentru

tor in parte, cu precădere, fi
rește, a celor din linia întii.

Va îmbrăca, oare, viitoarea 
echipă națională haina pe care 
intenționează să l-o croiască 
noua ei conducere tehnică ? 
Un prim eșantion din stofa 
pe care și-o dorește în -acest 
scop l-am avut, dealtfel, la 
Berna, în meciul retur cu El
veția, cînd, apelîndu-se la Red- 
nic șl Iorgulescu, antrenorii 
(care vor încerca desigur și 
alte formule) au lăsat să se în
țeleagă că vor să-i confere li
niei de fund un plus de teh
nicitate. De modul 
pleacă mingea din 
imediată — oportun,
— depinde, în bună 
reușita acțiunilor de 
ținerea acelei fracțiuni 
cundă în plus față de replica 
adversarului, necesară j---*-- 
a-1 prinde descoperit.
JUCĂTORUL MODERN ISI LĂR

GEȘTE ZONA DE ACȚIUNE...
Venind vorba.de tehnicitatea 

fundașilor, atingem un alt as
pect important al OFENSIVEI 
DE CALITATE. Și anume a- 
cela referitor la jucătorul mo
dern în stare să-și depășească 
atribuțiile postului în care s-a 
specializat : nu numai prin- 
tr-o pregătire fizică fără cusur, 
cu ajutorul căreia să-și lăr
gească zona de acțiune, ci și 
prin acumulări tehnico-tactice 
care să-i încununeze efortul, 
printr-o pasă sau centrare 
partenerul cel mai bine 
sat. ca și prin răspunderea 
tului Ia poartă.

Firește, în scopul unei 
pline sincronizări a cuplurilor, 
a liniilor, a întregului „11 —
totul subordonat ideii de joc, 
cu corolarul ei EFICACITATEA
— noii echipe naționale îi este 
necesară o anume perioadă de 
timp ; care, prin forța lucruri-

' tor, nu va începe cu proiecta
tul turneu latino-american 
(unde scopul principal îl consti
tuie testarea unor jucători de 
perspectivă), ci, puțin mai țîr- 
ziu, în jumătatea a doua a 
lunii martie, după ce și Uni
versitatea Craiova, principala 
furnizoare de jucători pentru 
lotul reprezentativ, își va fi 
disputat cele două manșe cu 
Bayern Munchen. O întîrziere, 
care, datorită programului bo
gat în meciuri internaționale, 
în compania unor adversari de 
prim rang, va fi, se speră, re
cuperată. Desigur și cu condi
ția ca programul de pregătire 
și jocuri Ia echipa reprezen
tativă să fie corelat — și ÎN
DEPLINIT — cu cel de la for
mațiile de club din care fac 
parte selecționabilii.

Gheorghe NiCOLAESCU

la 
pla- 
$u-

de-

Retrospectiva in Divizia

rena și Viitorul Chimogi (toate 
la scorul de 1—1). Cei mai buni 
jucători au fost Radu (golgeter, 
cu 12 goluri), Moldovan, Anuței, 
BădiLaș, Brumaru, Adolf, Popic și 
Frîncti. Media de virstă a echi
pei nu trece de 23 de ani.

De data aceasta, „provincia" 
are o prezență modestă, cel mai 
bine clasată fiind Ș.N. Oltenița 
(locul 4, datorită câștigării a 2 
puncte la masa verde, in dauna

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PR0WSP0RI SWOlWtAZA
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 8 IANUARIE 1982

Categoria 1 : f variantă 25% 
(autoturism Dacia 1300) ; catego
ria 2 : 1 variantă 100% a 50.000 
lei și 10 variante 25% a 12.500 lei ; 
categoria 3 : 25,50 a 3.619 lei ; ca
tegoria 4 : 34,75 a 2.655 lei ; ca
tegoria 5 : 130,75 a 700 lei ; cate
goria 6 : 276,25 a 334 lei ; cate
goria X : 1.705,25 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 500.000
lei.

Report la categoria 2 : 1.051 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 

categoria 1, realizat pe un bilet 
jucat 25%, a revenit participantu
lui TRAIAN BARBULFSCU din 
București, iar ciștigul în valoare 
de 50-000 lei- de la categoria 2, pe

„NIMIC", acela al 
obligatoriu 7 Nu

SI AL CORECTITUDINII
9

Au început pregătirile de 
iarnă ! Cu un scop bine defi
nit : saltul de calitate și — 
prin el — ascensiunea în cla
sament. Toată lumea știe cite 
puncte are, cum stă în „clasa
mentul adevărului", cite me
ciuri va susține în retur acasă 
și cîte în deplasare, s-au per
fectat și unele turnee, și me
ciuri amicale, într-un cuvint 
„planul de asalt" e pus la 
punct. E cazul să ne între
băm oare dacă nu cumva s-a 
uitat un 
baremului __ „
credem 1 Și totuși, reamintim 
NORMA obligatorie a fiecărei 
echipe : 24 de puncte pentru 
divizionarele „A“ și „B“ și 20 
puncte pentru formațiile din 
eșalonul al treilea. Echipele 
care nu vor totaliza respecti
vul puncta j vor începe campio
natul viitor cu un minus de 
puncte egal cu diferența din
tre baremul stabilit de federa
ție și „zestrea" agonisită la 
sfîrșitul campionatului.

Și, dacă la începutul întrece
rii, baremul părea accesibil 
tuturor, acum, la jumătatea 
cursei, cîteva formații sînt pu- 

în mare dificultate, O tre-Șe

terenului pierdut, 
că nu e vorba nu-

cere în revistă a celor mai... 
sărace formații ar arăta ast
fel : Progresul-Vulcan 12
puncte, A.S.A. Tg. Mureș 13, 
Jiul, F. C. Argeș 14. (în Divi
zia ,,A4‘), Relonul Săvinești 8, 
Victoria Tecuci 11, Constructo
rul Iași și C.S.U. Galați cite 
12 (seria I a diviziei secun
de), I.C.I.M. Brașov 10, Car- 
pați Mirșa, Pandurii Tg. Jiu 
și Tractorul Brașov cîte 14 (în 
seria a Il-a), Dacia Orăștie, 
Minerul Ilba Seini și Minerul 
Lupeni cîte 13 (în seria a 
Ill-a), iar în Divizia „C*, Me
talul Huși 7, Integrala Pașcani, 
Rulmentul Bîrlad, Autobuzul 
Făurei .și Paringul Novaci, ci
te 8, Silvana Cehu Sil van iei 9.

Situația aceasta obligă foar
te mult pe cei în cauză. La o 
pregătire susținută, pentru re
facerea * ‘ ’
Pentru 
mai de salvarea de la retro
gradare, dar și de... startul în 
campionatul viitor. Iar, dinco
lo de toate, sensul acestui ba
rem este de ordin moral. El 
invită fiecare echipă (nu nu
mai pe cele deficitare la aceas
tă oră !) la un retur loial, cu 
apărarea corectă a șanselor 
(să nu sptfhem că n-au exis
tat niciodată cazuri de încăl
care flagrantă a eticii sporti
ve !!), CU UN RESPECT AL 
MORALEI CAMPIONATULUI 
și, implicit, al propriei condi
ții.

Acum, cînd se măsoară ki
lometrii traseelor montane, 
cînd se încarcă fizic bateriile, 
să ne reamintim, o clipă, de 
ora scadenței, cînd baremurilc 
anunțate inițial doresc să gă
sească *"
cursă 
tehnic

toți „alergătorii de 
lungă" pregătiți fizic, 
și moral pentru retur.

Mircea M. IONESCI'

formațioi Flacăra roșie, care de 
pe poziția a 3-a în clasament a 
coborît astfel pe locul 8). Dintre 
echipele bucureștene o comporta
re mai bună au avut Danubiana, 
I.C.S.I.M., Abatorul și T.M.B.

In privința sancțiunilor, seria a 
V-a deține nedoritul record al 
cartonașelor galbene : 158 de ju
cători — 224 cartonașe, în frunte 
fiind Danubiana cu 18 cartonașe.

Tonta RABȘAN
Iată clasamentul

1. DINAMO VICT. 15 12 3 0 36- 9 27
2. Danubiano Buc. 15 7 3 5 23-19 17
3. I.C.S.I.M. Buc. 15 5 6 4 23-16 16
4. Ș.N. Oltenița 15 6 4 5 22-16 16
5. Abatorul Buc. 15 6 4 5 25r21 16
8. T.M. Buc. 15 7 2 6 19^-18 16
7. Viit. Chimogi 15 7 2 6 17-25 16
8. Flacăra r. Buc. 15 6 3 6 21-22 15
9. F.C.M. Giurgiu 15 7 1 7 18-20 15

10. Sirena Buc. 15 6 2 7 27-22 14
11. Amonil Slobozia 15 5 4 6 11-17 14
12. Electronica Buc. 15 6 0 9 20-24 12
13. FEROM Urziceni 15 5 2 8 18-22 12
14. Constr. Călărași 15 5 2 8 17-22 12
15. Tehnometa! Buc. 15 4 4 7 19-25 12
14. Petrolul Roata 15 4 2 9 18-36 IO

un bilet jucat 100%, participantu
lui DOBOȘ IBOLYA din Satu 
Mare.
• Tragerea obișnuită Loto 

de astăzi, 15 ianuarie 1982, se 
televizează în direct începînd 
de la ora 18,25.

• Datorită numărullii mare 
de cîștiguri înregistrate la 
gerea extraordinară Loto a 
velionului, operațiunile de 
mologare ce se desfășoară 
tăzi se vor încheia la o
tîrzie, astfel îneît rezultatele 
nu vor putea fi publicate în 
ziarul de mîine ; ele urmează 
a fi publicate în această, ru
brică luni 18 ianuarie a.c.

t.a- 
Ke- 

o- 
»s- 
oră

vorba.de


Turneul zonal de șah înotul mondial in anul 1981 (II)

CURSA PENTRU CALIFICARE CONTINUA
SUB SEMNUL UNEI

Partidele centrale ale rundei 
a 5-a. din cadrul turneului zo
nal de șah care se desfășoară 
în saloanele hotelului Roman 
din Băile Herculane. au fost 
întîlnirile Riali — Sznapik și 
Șubă — Pinter. Liderul clasa
mentului. după patru victorii 
consecutive, a remizat repede 
(în 16 mutări). îngăduindu-ți — 
se pare — o zi de odihnă. în 
cealaltă întîlnire. însă, s-a dat 
o luptă deosebit de încordată. 
Irtr-un Gambit al damei. Șubă 
a cîștigat o calitate, apoi — 
în mari complicații — a resti
tuit adversarului său acest a- 
vantaj. intrînd într-un final de 
dame cu un pion in plus. Par
tid,a s-a întrerupt, Șubă avînd 
șanse de cîștig la reluare. Dar, 
firește, numai analiza de aca- 
-să va pune... diagnosticul în 
această poziție deosebit de 
complicată și interesantă pen
tru teoria finalurilor. Florin 
Gheorghiu a Înregistrat a pa
tra nemiză consecutivă, de data 
aceasta în -fața marelui maes
tru bulgar Ivan Radulov. în- 
tr-o „siciliană", Radulov (cu 
albele) s-a așezat într-o po
ziție ..arici" și multiplul nostru 
campion nu a avut nimic mai 
mult de făcut decît să se mul
țumească cu o egalitate pe care 
o dorea și adversarul său. A- 
celasi rezultat s-a înregistrat

în Cupa cupelor

HANDBALISTELE DE EA TEROM IAȘI AU RATAT 
CALIFICAREA ÎN „SFERTURI"

BUDAPESTA. 14 (prin telex), 
în sala Spartacus s-a disputat 
joi după amiază întîlnirea retur 
dintre echipele Spartacus Bu
dapesta și TEROM Iași, din ca
drul optimilor de finală ale 
Cupei cucelor la handbal fe
minin. învingătoare în primul

^TURNEUL CAMPIONILOR* 
LA TENIS

NEW YORK, 14 (Agerpres). 
La arena „Madison Square 
Garden" din New York a în
ceput „Turneul Campionilor" 
la tenis. Prima surpriză a 
competiției a fost înregistrată 
de argentineanul Guillermo 
Vilas care l-a întrecut cu 6—1, 
7—5 pe compatriotul său Jose 
Luis Clerc. Celelalte rezultate: 
Jimmy Connors — Eliot Tclt- 
scher 7—5. 6—1. Ivan Lendl — 
Vitas Gerulaitis 4—6. 7—5, 6—2, 
John McEnroe — Roscoe 
Tanner 6—3, 6—2.

FERNANDO MAMEDE INDISPONIBIL
LISABONA, 14 (Agerpres). — 

Cunoscutul atlet portughez Fer
nando Mamedrecordman al 
Europei în proba de 10 000 m cu 
timpul do 27:27,7, a declarat că nu 
va participa la „Cupa campionilor 
europeni" de cros care va avea 
loc la 30 ianuarie la' Bergamo. 
Mamede este suferind și se află 
într-un tratament. Atletul portu
ghez a cîștigat această competiție 
a ml trecut la Varese.

MARATONIȘTH se grăbesc din ce în 
ce mai mult I In sprijinul acestei afirmații 
vin șl rezultatele concursului din Japonia, 
de la Fukuoka, unul din „clasicele" acestei 
Ci-rse. In cadrul ediției din toamna anului 
trecut, australianul Robert De Castella a 
fost cronometrat în 2.08:18,0, timp la numai 
5 secunde de cea mai bună performanță 
mondială obținută de americanul Salazar, 
la maratonul de la New York în 1981. Pe 
locurile următoare, doi japonezi : Ito 2:09,37 
și Soh 2:10,19, de asemenea, cu performanțe 
remarcabile • AUSTRIACUL FRANZ 
KLAMMER (28 de ani), campion olimpic de 
coborîre la Innsbruck, în 1976. este considerat, 
și pe bună drept.-te, ca unul dintre cei mal 
de seamă specialiști mondiali ai acestei di
ficile probe a schiului alpin. De-a lungul 
anilor, el a obținut 23 de victorii, la cobo
rîre, în diferite concursuri din cadrul Cupei 
Mondiale. De la ultima sa, victorie, cea de 
la Laax, la 11 martie 1978. a trecut, lată, 
multă vreme. Se părea că steaua lui Kla
mmer a apus, dar chiar în debutul acestui 
sezon, pe pîrtia de la Val-d’Isăre. el a fost 
din nou primul, învingîndu-1 cu 26 de su
timi de secundă pe elvețianul Mflller ! • 
IIENRI COCHET, unul- dintre campionii te
nisului francez de altădată a fost sărbăto
rit recent, cu un fast deosebit, pentru Îm
plinirea a 80 de ani de viață La banchetul 
de aniversare au fost prezent! si vechii să'

adversari și prieteni, Jean Borotra și Rend 
Lacoste ; împreună, cu peste 50 de ani în 
urmă, ei au adus în Franța celebra sala- 
tieră de argint a „Cupei Davis". • ANUL 
TRECUT, la Începutul sezonului de con
cursuri atletice, americanul Ben Plucknett 
a realizat două noi recorduri mondiale la 
arim-'a”». d'scului cu 71.20 m si 72.34 m.

după care însă a... explodat bomba ! Fe
derația internațională l-a suspendat pe viață 
pentru folosirea de steroizl anabolizanți. Re
cent comitetul director al federației atle
tice din S.U.A., reunit la Reno, a confirmat 
sancțiunea, respingînd un memoriu al atle
tului to cauză. • LA MECIUL FIORENTI
NA — GENOA, din campionatul italian, a- 
tacantul florentin Giancarlo Antognonf s-a 
ciocnit cu portarul advers, Martina, acciden- 
ttodu-se grav. El a suferit mai multe frac

turi (între care una și la un os frontal) șl 
o puternică comoție cerebrală. Intervenția 
chirurgicală la care a fost supus a decurs 
bine și se speră că la primăvară Antogno- 
ni să reapară în formația din Florența. • 
IN R. f. GERMANIA au fost amenajate și 
date în folosință trei patinoare artificiale 
într-adevăr... artificiale. La Marburg, Kir- 
chelm și Schonborn-Mingolshelm gheața a 
fost înlocuită cu polietilenă acoperită cu un 
strat de silicon. Patinele alunecă fparte 
bine, întreținerea este foarte simplă Iar 
prețul de cost este mal mic decît in cazul 
producerii și îngrijirii gheții artificiale. Să 
fie oare acesta viitorul patinoarelor artifi
ciale ? • AUTOMOBILISTUL ARGENTINI
AN Carlos Reutemann și-a anunțat retra
gerea din activitatea competițională. astfel 
îneît el nu va mai putea ii văzut în cursele 
bolizilor de Formula I. • POLO-UL 
PE APA FEMININ este un sport 
care se bucură de tot mai multă populari
tate în diferite țări. Aceasta i-a și deter
minat pe organizatorii ecuadorienl al cam
pionatelor mondiale de natație de la Gua
yaquil (29 iulie — 8 august 1982) să-l pro
grameze în... demonstrație, urmînd — se 
pare — ca la C.M. din 198S să devină 
oficia! I

Romeo VILARA

LUPTE ÎNCORDATE
în partidele Ghindă — Ciocâl- 
tea (după o luptă foarte as
pră). Mcduna — Pavlov, Spiri
donov — Inkiov și Schmidt — 
Ftacnik. Gheorghiev a cîștigat 
la Lukacs. Farago la Csom (ul
timul depășind timpul de gîn- 
dire). Ambroz la Velikov și Sax 
la Jansa.

Situația în clasament conti
nuă să se mențină foarte “trîn- 
să. 18 jucători aspirînd — 
practic — la cele cinci locuri 
care aduc calificarea în tur
neele interzonale. Pe locul I se 
află. în continuare. RIBLI cu 
4*/2 p, urmat de Ambroz 4 p, 
Subă 3 p (1). Ftacnik, Spirido
nov, Gheorghiev, Sax, Lukacs 
3 p, Schmidt, Radulov, Farago, 
Inkiov 2V2 p, Gheorghiu, Ghindă, 
Ciocâltea, Sznapik, Csom, Me- 
duna 2 p, Pinter IV2 (1) p, Jan
sa. Pavlov l'/z p, Velikov 1 p.

Astăzi dimineață se reia sin
gura partidă întreruptă din 
runda a 5-a. Șubă — Pinter. 
După amiază se dispută runda 
a 6-a. care programează întîl
nirile : Gheorghiu — Spirido
nov, Ftacnik — Radulov, Gheor
ghiev — Schmidt, Inkiov — Fa
rago, Csom — Ribli, Sznapik — 
Ambroz, Velikov — Șubă, Pin
ter — Ghindă, Ciocâltea — Me- 
duna. Pavlov — Sax și Lu
kacs — Jansa.

meci la 6 goluri diferență 
(25—19), echipa română a fost 
de această dată învinsă cu 
24—15 (10—9). astfel că hand
balistele budapestane s-au ca
lificat pentru sferturile de fi
nală ale competiției, cu scorul 
general de 43—40.

Jucătoarele românce au reu
șit să tină în șah doar în pri
ma repriză mai experimentata 
formație gazdă. După pauză, 
însă, acțiunile formației Spar
tacus au fost din ce în ce mai 
insistente și mai rapide și, în 
ultimele 10 minute de joc, cînd 
calificarea nu era încă decisă, 
formația TEROM a -cedat, pri
mind cu ușurință cîteva goluri.

Punctele au fost marcate de 
Ttirbatu 6, Avădanci 5, Mari- 
neac 3 și Covaliuc — TEROM, 
Czeglcdi 7, Nyari 6, Oszvald 6. 
Galhidi 2, Tnsjak, Elekes, 
Toth. Au condus V. Gurman și 
J. Maljauskas. ambii din Uniu
nea Sovietică.

CONCURSURI DE SCHI
• La "Grindewald (Elveția) 

în cadrul „Cupei Mondiale", 
proba feminină de coborîre a 
revenit canadiencei Gerry So
rensen, urmată de Marie Cecile 
Gaudenier (Franța) în clasa
ment conduce Erika Hess (El
veția) — 215 p urmată de 
Irene Epple (R.F.G.) 197 p și 
Christine Cooper (S U.A.) 99 p.
• Trofeul „Schiul de aur" 

de la Nove Mesto (Ceho
slovacia) și-a desemnat primii 
cîștigători în probele de fond.

0 PASIONANTĂ CONFRUNTARE ÎNTRE DOUĂ GENERAȚII
Vladimir' Salnikov continuă •© Rowdy Gaines (S.U.A.) se retrage în plină glorii 

|jp O nouă ierarhie a celor mai rapizi brasiști @ Un brazilian de 16 ani, Ricard 
Prado, impresionează pe specialiștii tetra Honului

Panorama înotului masculin In 
anul care a trecut ne oferă cî* 
teva interesante concluzii privind 
Intreceiea continuă dintre marii 
campioni, recordmani absolut! ai 
diferitelor procedee tehnice, și 
tinerii talentat! care aspiră la su
premație. In tot cursul sezonului 
au fost corectate 5 recorduri ale 
lumii. Dintre acestea, . cel mai 
important ni se pare cel realizat 
de americanul Rowdy Gaines. 
După ce în 1980 el și-a înscris 
numele pe tabelă, în dreptul pro
bei de 200 m liber (1:49,16), în 
primăvara lui ’81 a devenit re
cordman și la 100 m liber (49,36), 
anunțind apoi, spre surprinde
rea tuturor, retragerea definitivă 
din activitatea competitională, la 
vîrsta de 22 de ani. Lui Gaines 
însă i-a scăpat titlul de cel mai 
rapid sprinter al lumii ; acesta 
a revenit lui Robin Leaniy (cu 
un an mai tînâr), al 30-lea per
former al anului 1980, care a 
reușit să parcurgă distanta de 50 
m în 22,54 ! ■ ,

Din rîndul sportivilor consa- 
crați oare au încheiat sezonul 
în fruntea topurilor, la probele 
favorite, se- m’al desprind sovie
ticii Robertas Julpa (2:16,15 la
200 m bras), Viktor Kuznețov
(56,42 la 100 m spate) șl Vladi
mir Salnikov. Acesta din urmă,
deși Întrecut în finala campiona-
telor europene de la Split de că
tre Borul Petrici, pe distanța de 
400 m liber, a reușit totuși să-1 
devanseze pe înotătorul iugoslav 
cu 6 sutimi*de secundă (3:51,57 
fată de 3:51.63) în clasamentul 
primilor 10 din lume și să con-

ALERGĂTORI ROMÂNI 
LA „CROSUL IVAILO"

Un grup de atleti români va 
fi prezent duminică la Sliven 
(Bulgaria) la startul tradiționa
lului concurs internațional de 
cros „Premiul Ivailo". Este 
vorba de alergătorii bucureșteni 
Dumitru Nicolae (campionul 
țării lâ maraton), Gheorghe 
Buruiană, Constantin Bebe- 
reche, Alexandru Chiran și 
Florea Sandru, însoțiți de an
trenorul Gheorghe Boghean.

13 ECHIPE EA C.M.
DE BASCHET MASCULIN

CĂLI, 14 (Agerpres). — între 
15 și 28 august se vor desfă
șura în mai multe orașe din 
Columbia întrecerile campiona
tului w mondial masculin de 
baschet. Tragerea la sorți pen
tru stabilirea celor trei grupe 
preliminarii va avea loc la 11 
februarie Ia Caii. La campio
nat vor participa 13 echipe : 
Iugoslavia, U.B.S.S., Spania, 
Brazilia, Cehoslovacia, S.U.A., 
Uruguay, Australia, Panama, 
R.P. Chineză, Canada, Colum
bia și o reprezentantă a 
Africii.

Pe 30 km a cîștigat finlan
dezii Antti Vaisanen cu 
lh 29:55, iar proba feminină a 
senioarelor pe 10 km a revenit 
Kerstinci Seidl (R.D.G.) cu 
34:41,50. Sportiva româncă Lîvia 
Jteit s-a clasat pe locul 10 cu 
35:44,70.
• în Cupa Europei (f) proba 

de coborîre de la Arnoldstein 
(Austria) a fost cîștigată. de 
austriaca Zieglinde Winkler, 
care conduce și în clasamentul 
general. 

firme superioritatea absolută la 
1 500 m (15:09,17). Ungurul San
dor Vladar, campion olimpic în 
1980, s-a dovedit și în acest an 
cel mai rapid pe distanța de 200 
m spate (2:00,80), iar americanul 
(de origine portoricană) Jesse 
Vassallo a rămas în fruntea spe
cialiștilor tetratlonului (400 m 
mixt) cu 4:20,33, la 28 de sutimi 
de recordul lumii. în fine, su
perioritate absolută a ..delfinilor**

VLADIMIR SALNIKOV 
din S.U.A. : Bill Paulus, campion 
mondial universitar la Bueureșil 
cu 53,81 pe distanta de 100 m 
și Craig Beardsley cu 1:58,01 la 
200 m, ambele performanțe re- 
prezentînd noi recorduri mon
diale.

Așa cum ' aminteam mai sus, 
în disputa cu acești „monștri sa
cri “ ai piscinelor, o serie de ti
neri înotători au impresionat re
almente, realizînd salturi specta
culoase direct în vîrful ierarhii
lor. Vest-germanul Michael Gross

MÎINE SEARĂ LA MADRID VOR FI CUNOSCUT! 
GRUPELE TURNEULUI FINAL AL’C.M. •

Mult așteptata tragere .la sorți 
pentru alcătuirea celor 6 grupe 
ale turneului final al C.M. din 
Spania va avea loc mîine seară, 
la Madrid, capitala țării care va 
găzdui marele eveniment fotba
listic al anului. Pentru prima oa
ră în istoria soccerului, turneul 
final reunește 24 de echipe, dar 
așa cum afirma președintele 
F.I.F.A., Joao Havelange, la o 
conferință de presă la Moscova 
„această formulă se va menține 
cel puțin o jumătate de secol de 
acum înainte deoarece ea avan
tajează dezvoltarea fotbalului pe 
multiple planuri".

Tot cu această ocazie, Joao Ha
velange a arătat că tragerea la 
sorți pentru alcătuirea celor 6 
grupe se va face pe criterii va
lorice. Această metodă a devenit 
uzuală la marile competiții și se 
dovedește a fi și eficientă pen
tru a nu se alcătui unele grupe 
prea „tari" și altele prea „sla
be". Președintele F.I.F.A. a pro
pus următoarele 4 urne, din care 
se vor alcătui cele 6 grupe :

URNA I : Spania, Argentina, 
Brazilia, Italia, R. F. Germania, 
Anglia.

URNA A Ii-a : U.R.S.S., Ceho
slovacia, iugoslavia, Polonia, Un
garia, Austria.

URNA A IlI-a : Scoția, Irlanda 
de Nord, Franța, Belgia, Peru, 
Chile.

URNA A IV-a î Camerun, Al
geria, Honduras, Salvador, Ku
weit, Noua Zeelandă.

Nu este însă exclus ca înaintea 
tragerii la sorți să fie făcute 
unele, mici modificări, în urnele 
II și III, în care valorile sînt 
foarte echilibrate.

Aproximativ 20 de arbitri, care 
vor conduce meciurile din Spa- 

(17 ani) a fost în 1980 doar 
61-lea performer pa distanța c 
200 m liber (1:53,47), iar acum 
devenit lider (cu 1:50,64), iar S' 
condantul lui Beardsley la 200: 
fluture (1:59,19). Canadianul Alt 
Bauman (17 ani) a devenit în s< 
zonul trecut recordman mondi 
pe distanța de 200 m mixt (2:02,78 
devansîndu-1 pe Bill Bam 
(S.U.A.), cu 2:03,26, liderul c 
anul trecut. Și tot pe continei 
tul american, dar la sud de Eci 
ator, în Brazilia, un tînăr de 
ani, Ricardo Prado (în 1980 
fost al 32-lea în lume, cu 4:30,97 
a ajuns al doilea tetratlonist ; 
lumii (100 m mixt), parcurgîn 
distanța în 4:22,06.

Cea mai spectaculoasă schin 
bare de ierarhie ne-a oferit-o îi 
să proba de 100 m bras, unc 
conducerea plutonului a fost pr< 
luată de americanul (17 ani) R 
ckie Gill cu 63,20 (în 1980 a, fo: 
al 75-lea performer al lumii c 
66,41), urmat de australianul (: 
ani) Peter Evans cu 63,26 (a fd. 
al 12-lea în 1980 cu 63,9G) și noi 
campion european, sovieticul Iu 
Kiss (locul 53 cu 65,85, în 1980 
creditat acum cu 63,44. Fostul 1 
der — Steve Lundquist (S.U.A 
ocupă abia poziția a 4-a cu 63,5 

în cele trei ștafete — egalitai 
deplină între reprezentant 
U.R.S.S. și S.U.A. Sovieticii oct 
pă primul loc la 4X100 m mb 
cu 3:44,23, iar nord-americanii, I 
4X200 m liber, cu 7:22,23. Ș 
foarte interesant, cele două cvai 
tete ale crauliștilor (4X100 n 
din S.U.A. și U.R.S.S. au foi 
cronometrate — în concursuri d 
ferite — exact în 3:21,48...

Ca o caracteristică : spre dec 
sebire de înotul feminin, în pre 
bele masculine, supremația și- 
dispută sportivi dintr-un numă 
incomparabil mai mare de țăr 
fapt care sporește interesul fat 
de întrecerile viitorului câmpie 
nat mondial, programat în . 
lie, la Guayaquil (Ecuador).

Adrian VASILU

nia, aparțin unor țâri necallfi 
cate.

REZULTATE
• Jucînd pe teren propriu, se 

lectionala Algeriei a dispus c 
1—0 de echipa braziliană Atletic 
Mineiras, prin punctul marcs 
de Asad (min. 54).
• Lotul Poloniei pentru tur 

neul anal al C.M. cuprinde 26 d 
jucători. El va întreprinde din 
februarie un turneu în Spania.
• Meci restant in campionat.1 

Italiei : Catanzaro — lioma 1—1 
In Cupa Italiei, în semifinale vo 
juca Sampdoria (divizia ,,B“) 
Inter, Torino șl Catanzaro.

TELEX • TELEX
AUTO 0 La Dao (Mali) în ra 

liul Paris — Dakar conduce echi 
pajul Jacky Ickx (Belgia) —Clau 
de Brasseur (Franța) pe Merce 
des, urmat de francezii Marty - 
Chazalot (Peugeot) și Briavoin
— Deliaire (Lada).

BASCHET • Rezultate din cu 
pele europene : „'Cupa campioni 
lor", masculin : Den Bosch - 
C.F. Barcelona 83—80, Cantu - 
Panathinaikos 105—78, feminin 
Sparta Praga — TTT Daugav; 
Riga 59—81, Steaua Roșie Belgrat
— Minior Pernik 76—70 ; „Cup: 
Liliana Ronchetti" : Tungsran 
Budapesta — Slavia Praga 83—8C 
Spartakus Budapesta — Akade 
mik Sofia 80—81, Kralovopolsk< 
Brno — ATV Linz 83—38, Loko
motiv Sofia — Spartak Moscov; 
73—72 ; „Cupa Koraci" ; AS To 
urs — Efes Istanbul 94—75, Zada
— Orthez (Franța) 112—91, Siben 
ka (Iugoslavia) — Sebastianl Riet 
95—95, Limoges — CB Veneții 
105—101, Steaua Roșie Belgrad - 
Latte Sole Bologna 82—84, Valla 
dolid — Vasas Budapesta 84—77 
Coțonificio (Spania) — S partal 
Leningrad 84—76.

CICLISM • Cursa de 6 zile di 
la Bremen a revenit perechii Pij 
nen (Olanda) — Fritz (R.F.G.) ci 
357 p, urmată de Sercu (Belgia;
— Frank (Danemarca) 308 p.

RUGBY • Partida dintre Irlan
da și Tara Galilor din cadru 
„Turneului celor 5 națiuni", car< 
urma să aibă loc sîmbătă la Du 
blin, a fost amînată din cauzi 
timpului nefavorabil la o datî 
care va fi stabilită ulterior.

SCHI e La Grindewald (Elvdția] 
s-a disputat a doua probă femi
nină de coborîre din cadrul „Cu 
pel Mondiale" victoria reveninc 
ca și cu o zi înainte, sportive; 
canadiene Gerry Sorensen, ci 
timpul de 2:00,14, urmată de Ire 
ne Epple (R.F.G.) — 2:00,59 s 
Cindy Nelson (S.U.A.) — 2:00.72

TENIS DE MASA • în „Cudî 
Ligii europene**. Suedia, cu tre 
debutant!, a învins Ungaria ci 
5—2 la Budapesta ! La Ljubljana 
echipa Iugoslaviei a întrecut ct 
4—3 formația Cehoslovaciei, iai 
la Waiblingen (R.F.G.), Frânta 
.(fără Secretin) a cîsHffnt cu 4—3
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