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MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
La invitația președintelui 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
miercuri a sosit în Capitală, 
într-o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră, general 
Mohammad Zia-ul Haq, pre
ședintele Republicii Islamice 
Pakistan, împreună cu doam
na Zia-ul Haq.

Ceremonia
oaspete a avut Ioc 
portul internațional Otopeni.

In intimpinarea 
oaspete pakistahez au venit 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La ora 16,00 aeronava

sosirii înaltului 
pe aero-

înaltului

Cil 
care a călătorit înaltul sol al 
poporului pakistanez a ateri
zat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cordial pe generalul 
Mohammad Zia-ul Haq la cobo- 
rîrea din avion. Cei doi con
ducători și-au strîns călduros 
mîinile, s-au îmbrățișat cu 
prietenie. La rîndul său, to
varășa Elena Ceaușescu a a- 
dresat un călduros bun venit 
președintelui Pakistanului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au urat bun sosit în România 
doamnei Zia-ul Haq.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei aflați pe aeroport, cărora 
li s-a alăturat 
sțudenți 
pregătesc în țara noastră, 

tionat îndelung pe t__
ședințele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammad Zia-ul 

, Haq. dînd expresie satisfac
ției față de noul dialog la ni
vel înalt româno-pakistanez, 
menit să dea noi dimensiuni 
conlucrării rodnice dintre ță
rile noastre, f 
două popoare, 
destinderii și 
lume.

Tn aplauzele și ovațiile ce
lor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaeșescu și generalul Mo
hammad Zia-ul Ilaq au pără
sit aeroportul, indreptindu-se 
spre reședința rezervată înalți- 
Ior oaspeți pakistanezi.

★
Președintele Republicii Isla

mice Pakistan, Mohammad 
Zia-ul Haq, a făcut, miercuri 
după-amiază, o vizită protoco-

de 
se 
au 

îndelung pe pre-

un grup 
pakistanezi care

in folosul celor 
. al cauzei păcii, 

înțelegerii în

Iară președintelui 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat.

întrevederea dintre cei doi 
șefi de stat, premergătoare în
ceperii convorbirilor oficiale, 
s-a desfășurat într-o ambian
ță caldă, prietenească, in spi
ritul bunelor relații dintre ță
rile și popoarele noastre.

★ .
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, miercuri, 20 ia
nuarie, convorbirile oficiale în
tre președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Islamice Pakistan, 
Mohammad Zia-ul Haq. /

S-a subliniat, cu satisfacție, 
că relațiile româno-pakistaneze 
au cunoscut, in ultimii ani, 
importante progrese pe multi
ple planuri. Totodată, s-a con
siderat că sînt create premise 
favorabile pentru dezvoltarea și 
adîncirea, în continuare, a con
lucrării bilaterale. Ambele Părți 
s-au pronunțat pentru o cît 
mai largă valorificare a posi
bilităților existente, în scopul 
amplificării schimburilor co
merciale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohammad Zia-ul Haq au 
avut, de asemenea, un prim 
schimb de păreri în probleme 
actuale ale vieții internaționale.

Convorbirile decurg într-o at
mosferă de prietenie, stimă si 
înțelegere reciprocă.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, 
miercuri, Ia Palatul Consiliu
lui de Stat, un dineu oficial în 
onoarea generalului Mohammad 
Zia-ul Haq, președintele Re
publicii Islamice Pakistan, și a 
doamnei Zia-ul Haq.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Is
lamice Pakistan, general Mo
hammad Zia-ul Haq, au rostit 
toasturi, urmărite cu interes șl 
subliniate cu aplauze.

Republicii 
tovarășul 

Ia Palatul
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Elita floretei feminine la București

ASTAZI, „IPATRULATERUL* 1 FRANȚA-ITALIA-ROMANIA-UNGARIA;
DE VINERI PINA DUMINICA INTERNAȚIONALELE

Pe planșă: campioana europeană Anamarita Sparaciari, campioana
ROMÂNIEI

olimpică Brigitte Latrille-Gaudin, alături de fruntașele noastre
Astăzi, în sălile complexului 

sportiv Floreasca din Capitală, 
se desfășoară patrulaterul fe
minin de floretă care aduce 
pe planșe, la fiecare început 
de an, echipele reprezentative 
ale Franței, Italiei, României 
și Ungariei

La actuala ediție vor parti
cipa — după cum au anunțat 
forurile de specialitate din 
respectivele țări — „florete" cu 
rezonanță în lumea internațio
nală a scrimei, ca de pildă ac-

tuala campioană europeană, 1- 
talianca Anamarita Sparaciari. 
Brigitte Latrille-Gaudin — fos
tă campioană mondială de ti
neret și componentă a echipei 
Franței, campioană olimpică, 
Gertrude Ștefanek, din echipa 
Ungariei, medaliată cu bronz 
la C.M. ’81, precum șl Marcela 
Moldovan, Aurora Dan, Csila 
Ruparcsics, Rozalia Oros și Eli- 
sabeta Guzganu (aceasta din 
urmă, recentă învingătoare în 
concursul internațional de tine

voe 
(<*•  
du-

ret de la Budapesta), din echi
pa României.

Primele două tururi se 
disputa în cursul dimineții 
la ora 9), cel de-al treilea 
pă-amiază, de la ora 17,30.

Vineri, simbătă și duminică, 
pe aceleași planșe, se vor dis
puta Campionatele internațio
nale feminine de floretă ala 
României. în primele două zila 
se va desfășura proba indivi
duală (finala, sîmbătă, de la ora 
11,30), duminică — cea pe echipe.

RULMENTUL BRAȘOV VREA SA AJUNGAIN SEMIFINALELE C.C.E
DAR LA ORDINEA ZILEI ESTE ACUM CAMPIONATUL I

Din nou, mare bucurie in 
rîndurile iubitorilor de handbal 
de la poalele Tîmpei : Rulmen
tul Brașov a reușit — îifipo- 
triva „calculelor hîrtiei" — să 
se califice în sferturile de fi
nală ale Cupei campionilor eu
ropeni ! Episodul este cunos
cut. Agonisind în meciul de 
acasă numai trei goluri avans 
și avînd pentru partida din de
plasare patru jucătoare acci- 

, dentate (Irene Oancea, Maria 
'Furtună, Gabriela Gaboș și Ta
tiana Beschi), Rulmentul a 
reușit, totuși, să depășească pe 
campioana Cehoslovaciei, lskra 
Partizanske, cîștigătoare a Cu- 
j)ei cupelor în 1981.

— Cum a fost posibilă, to
varășe Remus Drăgănescu, a- 
ceastă performanță pentru care 
vă . felicităm, pe dv. antrenorul 
echipei și pe jucătoarele Rul
mentului ?

cclente evoluții a portarului 
Elena Drăgănescu, atît Neică, 
cit și Oacă, Taclie și celelalte 
au luptat cu ardoare, iar în 
atac s-a acționat cu calm, Ro- 
dica Marian — devenită prin

Prin retrospectivă la perspectivă

TIMP VA MAI RĂMÎNE VOLEIUL FEMININ
IN ANTICAMERA ELITEI MONDIALE ?

,,Marea experiență" nu trebuie sâ gonească „avintul tineresc" !
Pentru voleiul 

feminin românesc 
anul 1981 nu a 
fost nici mai bun 
nici mai rău decit 
precedenții... Ca și 
in ceilalți ani, e- 
fqrturile depuse la 

loturilor 
de 

spori competiti- 
internațio- 

a obține 
mai 

au 
bază 

in

nivelul 
reprezentative 
a 
etatea 
na la, de 
performante 
valoroase 
gășit 
de 
masa 
fruntașe, 
urmare, 
le 
s-au 
ruv el 
atit 
ile senioarelor, cît 
și in cele ale ju
nioarelor. Locul 4 
ocupat de echipa 
studențească la 
.^Universiada* 4 de 
la București, locul 
7 al reprezentati
vei de senioare la 
C.E. din Bulgaria 
și locul 6 al echi
pei de junioare la 
„Turneul Prietenia**,  
eliminarea prematură 
lor de club din cupdîe 
ne confirmă oprirea 
tă a voleiului feminin in anti
camera marii performante. Ex
plicațiile acestei limitări valo
rice sînt și ele asemănătoare 
celor _de acum doi, trei sau 
chiar mai mulți ani... Poate 
că situația. în esență, se dato
rează și atenției mai scăzute 
care s-a acordai de-a lungul

nu 
o reală 

susținere 
jucătoarelor

Și. ca 
rezultate- 

iniernaționale 
menținut la 

mediocru, 
in competiți-

Atac dinamovist care depășește apărarea la 
fileu a voleibalistelor constănțene.

a
precum 
echipe- 
europe- 

constan-

anilor voleiului feminin, ținut 
mereu în umbra celui mascu
lin. ,

Repetăm și acum că un efort 
mai real și constant pentru ri
dicarea calității muncii de se
lecție și pregătire în voleiul 
feminin ar putea să aducă 
mari și frumoase satisfacții 
atît in competițiile interne, cît 
și în cele internaționale.

Eventuala pornire pe această 
cale (nu în detrimentul vole-

iului masculin) presupune eli
minarea unor deficiente puse 
în evidență și de activitatea în 
1981. în primul rînd, este ne
voie de rechemarea (și o me
ritată cointeresare) la „bancul 
de lucru", care i-a consacrat cu 

în urmă, a unor valoroși

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pap 2-3)

trage pesteMariana Oacă
Partizanske

„barajul" defensivei formației lskra
Foto : Dragoș NEAGU

— Decisive 
fost disciplina 
ordonat și — 
stanță — dăruirea, abnegația 
și dirzenia din meciul de Ia 
Topolcany.

— în care dintre fazele jo
cului — atac sau apărare — e- 
chipa dv. s-a dovedit a fi su
perioară adversarei ?

— Socot că în ambele faze 
am fost egali în comportare, 
în apărare, pe fondul unei ex-

în calificare 
fetelor, jocul 
nu in ultimă

au 
lor 
in-

forța împrejurărilor conducă
tor de joc — reușind să coor
doneze bine acțiunile, să-șl 
pună in valoare colegele,

— Dacă ar fi să evidențiațt 
pe cineva, la cine v-ați opri ?

— La ECHIPA, în totalita
tea ei, ,în acest meci n-am a- 
vut vedete, ci o formație care

Hristache NAUM

(Continuare in -pag. a 4-a)

PROFILURI BRAȘOVENE
• Marca tradiție sportiva a Brașovului și durul dc iiiov<i(ic • Sportivii inuiiicliii

multe alte culori

Popas brașovean. în „jude
țul sportului", cum spun cei 
mai mulți. Epitetul nu e cu 
nimic exagerat. Brașovul e ju
dețul non-stop, grație zăpezii, 
ozonului și poienilor sale.

Ce ne oferă Brașovul sportiv 
în ultimele trei decenii ?

TOPUL Brașovului sportiv,

© Mihai Dirâ șl... Popaiighclov ® tiorturi pentru
regăsirea animatorilor

pe care îl prezentăm în c/e- 
narul de mai jos. oferă un in
teresant cîmp de dezbatere. (A- 
cest top a fost realizat „cu a- 
dițiune de puncte", prin cumu
larea „ordinii subiective" a -v:e 
dintre 
coperă, 
decenii

edactorii noștri care a- 
cu condeiul, cele trei 
despre care vorbim).

1. ION ȚIRIAC (tenis)
2. VALERIU BULARCA (lupte)
3. ELENA LEUȘTEAN (gimnastică)
4. RULMENTUL (handbal fete, plus 

Hector, Gerlinde Reipp etc.)
5. MIHAI BÎRĂ (schi, campion mondial universitar)
6. ' ‘
7.
8.
9.

10.

antecedentele Irina

FINESCU + ȘILIMON (planorism)
GH. GÎRNITA (vicecampion mondial la biatlon) 
EVA IONESCU-OLAH (tir, triplu titlu european) 
STEAGUL ROȘU (fotbal, Cupa Balcanică) 
GHEORGHE FERARIU (volei, campion european). ■

Un top interesant, variat, ca 
și profilul sportiv a-1 zonei. 
Lipsește atletismul (Ana Sălă- 
jean are, totuși, un loc 6 la 
Olimpiadă). Lipsește și natuția,. 
dar noul bazin acoperit, animat 
de soții Mitrofan (o excelentă 
achiziție... recentă) anunță un 
start lansat : Brașovul înregis
trează primul record republi
can de copii, care e... actul da 
naștere al natației brașovene.

★
Și, totuși, acest top 

sânt și variat nu pare să reco
mande cum se cuvine 
țialul sportiv al județului, care 
se află pe locul doi — după 
Capitală — în clasamentul in- 
terjudețean pe puncte.

De ce oare ?
loan CHIR1LA

i ntere-

potcn-

(Continuare in pag. 2-3)



FESTIVITATE
A AUTOMOBILIȘ

raza a doua a campionatului feminin de volei

VA AVEA BL ÎNFRUNTAT UN PUTERNIC ASALT
Din larga tematica a creșterii „schimbului de mnne 

sportului nostru de performanța, continuam sâ abordam pro
blema pepinierelor proprii la secțiile de seniori. Astăzi, des
pre scrima și box.

I PUNTE PESTE

I

I

„Craiova sportivă nu vrea 
să-și dezmintă cafitatea de 
pepinieră a mușchetarilor !“ 
Remarca prof. Dumitru Po
pescu nu este lipsită de fond. 
După ce, împreună cu profe
sorii Alexandru Mironov, Mir
cea Alecu și Constantin Duțu, 
s-a aflat ani de zile în elita 
spadasinilor noștri, iar la în
cetarea activității competițio- 
nale a predat ștafeta altor fii 
ai Doljului — Podeanu, Cără
midă, Bunea, Rotaru, Isăilă, 
Bărbosu — trăgători de Divi
zia ,,A“, la „Electroputere" 
sau în alte formații (Farul 
Constanța, de pildă), acum ia
tă-] pe sportivul de ieri mo- 
delînd alte și alte elemente 
dornice să se afirme, elevi la 
clubul sportiv școlar „Olim
pia" din Craiova. O parte din
tre ei, atingînd un anumit 
grad de niaturitate, și-au și 
luat zborul; Nicolae Felix a 
ajuns la Steaua București; cei 
mai mulți au rămas, însă, în 
Craiova, întărind lotul secției 
„Electroputere" (cazul lui Li- 
viu Lupu, Dumitru Stoian și 
Dan Scumpieru) 
indu-se să aducă 
care au descifrat 
del, Olimpia, din 
în primul eșalon „ 
noastre. I-am numi pe* * Mugu
rei Petcușin, Dan Curcă și 
Liviu Constantinescu, pe Da
niel Hondor, Nicolae Ionel, 
Radu Mitrăchescu și Petronius 
Buza tu.

Brașovenii, mindri de tradi
ția lor sportivă, nu par afec
tați. Ei susțin că Brașovul 
•portiv e o trambulină, nu un 
scop in sine. („Pînă și Ion Ti
riac, adică omul care a dus te
nisul românesc, de trei ori, in 
fața Salatierei, și-a luat zborul 
din Brașov, pe la 18 ani").

Pentru iubitorii de sport din 
orașul de la poalele Tîmpei, 
absența altor nume de vază In
tr-un top și așa bogat are 
cauze exterioare potențialului 
sportiv. „Spre deosebire de alte 
orașe, Brașovul nu a avut un 
Institut de educație fizică. Din 
acest motiv, sportivii săi de 
performanță au plecat in alte 
orașe la virsta studenției. Așa 
se face că Daniela Uncrop, 
care e brașoveancă sadea, 
concurează pentru Pitești, că 
«uper-brașoveanul Ion Cimpoia 
este campion „pentru Oradea",
că Dorin Munteanu..., dar nu 
are rost să lungim lista...".

Dumitru Popescu-Colibași, u- 
nui din stîlpii sportului brașo
vean, de numele căruia se lea
gă, în fond, istoria handbalu
lui pe aceste meleaguri, poves
tește : „Eram acum doi ani în 
tribună. Ia meciul de handbal 
România — R. F. Germania, 
care se disputa aici, la noi, la 
Brașov... Ciaeva din conduce
rea orașului se apropie de mi
ne și spune cu un anume re
gret : ,,Cînd o să avem și noi, 
nea Pikule, o bună echipă de 
handbal ?“ L-am privit și i-am 
spus : „Nici că se putea o în
trebare mai potrivită. Ia priviți 
pe teren. Și am inceput să-i

sau strădu- 
formați-a în 
tainele spa- 
Divizia „B" 
al scrimei

CANTITATE-DA; DAR CALITATEA?

I
I

I

I

I

Fără îndoială, sec
ția de box a clubu
lui Rapid București 

i este una dintre uni- 
1 tățile puternice care 

au înscrise în pal- 
| mares titluri de 

campioni naționali 
1 de juniori și seniori, 

unii dintre repre
zentanții el obți- 
nînd, cu ani în ur
mă, chiar succese 
pe plan internațio
nal. Secția dispune 
de o sală proprie, 

1 bine utilată și este 
încadrată cu trei 
antrenori: Tedi Ni- 
culescu (se ocupă 
de pregătirea gru- 
pei de seniori), Lu
ca Romano și Ga
briel Pometcu (gru
pe de juniori).

în aceste condiții, 
firește, era de aștep
tat ca reprezentan
ții clubului din Glu- 

i Iești (cartier munci
toresc, cu numeroa- 

I se unități de învă
ță mînt, frecventate 

■ de mii de elevi) să 
se numere mereu, 

I la seniori, printre 
fruntașii acestei dis- 

, cipline sportive.
Numai că, la ediția 

I trecută a campiona
telor naționale, bo
xerii de la Rapid

o prezență 
SLABA, 

APROAPE FORMA
LA... Acesta este 
motivul care ne-a 
determinat să le tă
cem o vizită antre
norilor rapidiști, să 
vedem care este 
producția acestei
secții, cîți boxeri
proveniți din grupe
le de juniori au de
venit sportivi de 
performanță ?

Grupa de seniori 
cuprinde 15 sportivi,, 
dintre care 13 au 
categoria I de cla
sificare, iar doi au 
categoria a n-a. Cu 
excepția lui T. Cos- 
tache (provenit de 
la F.E.A.) și a lui 
I. Boboc (fost la 
Dinamo). ceilalți 
©omponenți ai sec
ției (I. Gradoe, R. 
Nedelcu, Gh. Bru
mă, V. Stancu, V. 
Moraru, V. Nuțu, N. 
Modrogan, D. Ene, 
I. Buciuleac, T. E- 
nache, Gh. Dicu, C. 
Florea) sînt sportivi 
crescuți în sala de 
lingă podul Grant.

Din punct de ve
dere numeric, pro
ducția acestei secții 
ar putea primi cali- 
ficativul mulțumitor.

au avut 
FOARTE

I.
PROFILURI BRAȘOVENE
(Urmare din pag. 1)

I
GENERAȚII...

Altfel spus, un fel de punte 
peste generații. Copiii de ieri 
au ajuns sportivii de perfor
manță de azi și, în perspecti
vă, titularii de mîine ai lotului 
reprezentativ. Ambițios cum 
n știm, tenace dar și price
put — un excelent organiza
tor —, prof. Dumitru Popes
cu crede cu toată convingerea 
că, acolo, la Craiova, scrima 
(și, în speță, spada) își are 
asigurată o pepinieră puterni
că ; pentru nevoile locale, ale 
divizionarei „A" Electroputere, 
pentru promovarea unei a 
doua echipe ta prima divizie, 
Olimpia, pentru continua îm
prospătare a lotului național.

tn acest efort deloc ușor, 
prof. D. Popescu (solicitat și 
ta acțiunea de coordonare a 
pregătirii lotului reprezentativ 
de spadă) și-a ales colabora
tori de nădejde: pe prof. Mir
cea Alecu, fostul coleg de e- 
chipă, care lucrează cu grupe
le de avansați, pe prof. Ga
briela Tomescu, căreia 1 s-au 
încredințat începătorii. In 
plus, prof. Dan Podeanu, de 
asemenea fost spadasin la „E- 
lectroputere", activează atît la 
„Olimpia" cît și la Școala ge
nerală nr. 13 Bucovăț, unde a 
Inițiat un cerc de scrimă. Iar 
sportivul Ion Bărbosu, munci
tor la întreprinderea „Electro- 
putere", va deveni, cît de au
rind, șl antrenor.

Tiberiu STAMA

I

Dar, judecind prin 
prisma valorii (și, 
mal cu seamă, a re
zultatelor obținute 
anul trecut), activi
tatea acestei secții 
(cum spuneam la 
început; foarte bine 
încadrată și cu con
diții bune de pre
gătire) nu poate sa
tisface.

în momentul de 
față antrenorul Lu
ca Romano are o 
grupă care numără 
aproape 40 de copii 
și juniori. Printre 
ei, Victor Gheorghe, 
Nlcolae Sandu, Con
stantin Ivănușcă, 
Gheorghe Zamfir — 
cei mai talentați — 
au șl susținut pri
mele lor meciuri. 
Dintre elevii lui G. 
Pometcu, I. Gradoe 
s-a clasat pe locul 2 
la campionatele ju
niorilor, tînărul an
trenor avînd și alți 
elevi care... promit.

Deci, semne 
s-au ivit 
vreme, 
este însă 
rea: vor 
la fel și 
ria... seniorilor ?

I

bune 
în ultima 

Problema 
următoa- 

rămîne ele 
la catego- I

Mihai TRANCĂ
I

arăt brașovenii din lot care își 
luaseră zborul. Erau acolo și 
portarul Munteanu, și Kicsid, 
și Durau, și Flangea... o echipă 
întreagă".

Intervine un suporter : „Tot 
din cauza Institutului am pier
dut atiția fotbaliști. Cum alt
fel ar fi ajuns la Timișoara și 
Anghel, și Șerbănoiu, și Nucă, 
făgărășanul, cum ar fi ajuns 
Ghergheli la Oradea și Purcaru 
la Craiova

„Nea Pik" reflectează cu 
glas tare : „Se mai schimbă 
lucrurile. Poate că e și o mo
dificare de fond Ia mijloc. O- 
rașele tinere în sport au un 
entuziasm juvenil care le poar
tă spre performanță. Așa se 
face că patru din jucătoarele 
de volei cu care Penicilina Iași 
a ciștigat campionatul național 
erau brașovence. Brașovenii 
iubesc muntele, turismul, 
besc schiul. Iar acșste 
sporturi nu au nevoie de 
lele tribunei. Aș spune 
că brașoveanul se simte 
bine singur, sus de tot, aproa
pe de cer. Nu-i place forfota 
care ia mult din frumusețile 
tainice ale schiului".

★
în mod Inevitabil discuția a- 

lunecă spre neimplinirile .schiu
lui de performanță brașovean. 
„De ce ?“ Eternul de ce, ali
mentat de nenumăratele sec
vențe TV în care suedezii, el
vețienii, austriecii sau canadie
nii zboară pe pîrtiile de la 
Garmisch sau Innsbruck. Mihai 
Bîră, fost campion mondial 
universitar de schi, nu stă prea 
mult pe gînduri : „Da... Ma
rea performanță ne-a ocolit...

iu- 
două 
ura- 

chiar 
♦are

Astăzi, în trei orașe debutează 
faza a doua a campionatului fe
minin al Diviziei ,A“ de volei, 
care se desfășoară, după cum am 
mai anunțat, sub formă de tur
nee pe grupe de cîte patru e- 
chipe. Desigur, cel mai impor
tant are loc azi, mîine și sîm- 
bătă la Galați, unde se întîlnesc 
echipele plutonului fruntaș : Di
namo București, Farul Constanța, 
C.S.U. Galați și performera ac
tualei ediții, Flacăra roșie Bucu
rești. Va fi. fără îndoială, un 
turneu interesant și ca spectacol 
sportiv, și ca nouă tentativă a 
outsiderelor de a zgudui poziția 
favoritei, Dinamo București, lide
ra detașată a cîștigătoarelor de 
titluri naționale (16 din 31), cam
pioană în ultimele 7 ediții. Cum 
vor suporta dinamovistele acest 
prim asalt al celorlalte 3 frun
tașe ? Care dintre ele își va con
cretiza intențiile încă din prima 
rundă ? Sînt întrebări pe care și 
le pun cu siguranță numeroși 
iubitori de sport din orașul de 
pe Dunăre. Și pentru a le afla 
răspunsul, nu vor pregeta să se 
ducă la Sala sporturilor. Progra
mul de astăzi începe la ora 17: 
Farul Constanța — C.S.U. Galați 
și Flacăra roșie — Dinamo. în 
faza a doua, echipele nu păstrea
ză zestrea din faza I, ci pornesc 
de la zero. Deci, cu șanse egale 
la titlul de campioană.

Concomitent (azi, mîine și sîm- 
bătă), celelalte 8 formații, împăr
țite în grupe de cîte 4 echipe, 
susțin și ele primul din cele 4 
turnee care vor stabili partici
pantele la turneele pentru locu
rile 5—8 și 9—12. Aceste 4 turnee 
de departajare în grupele valo
rice amintite sînt, de asemenea, 
găzduite de fiecare echipă in

volei PRIN RETROSPECTIVA LA PERSPECTIV:,
(Urmare din pag. I)

descoperitori de talele, a ace
lora care, văzîndu-se in bună 
măsură ignorați, au plecat spre 
eșaloanele superioare în căuta
rea unor concrete satisfacții 
profesionale. Și nu-s putini! 
Aceasta este, dealtfel, una din 
explicațiile faptului că eșaloa
nele superioare ale performan
tei primesc tot mai puține ele
mente de perspectivă. Anul 
trecut, de pildă, nu putem ■ 
menționa, ca apariție de valoa
re internațională pe scena per
formantei, decît o singură ju
cătoare: Mirela Popoviciu,
crescută în pepiniera profeso
rului sibian Mareș Gheorghiță, 
alături de care am mai semna
la alte cîteva nume promiță
toare: Georgeta Lungu și Da
niela Drăghici (din pepiniera 
bucureșteană a prof. S. Chiri- 
ță), Carmen Cuejdeanu (de la 
Penicilina Iași), Speranța Gă
inari (venită la Dinamo de la 
C.S.S. Suceava) sau, cu unele 
rezerve (în așteptarea unei 
mai convingătoare confirmări), 
Carmen Bobe, Mirela Pavel

Dar există destule cauze... 
Principala cauză e aceea că 
A.S.A. și Dinamo Brașov, adi
că binomul Steaua — Dinamo, 
care reprezintă principala forță 
de producție în sportul româ
nesc, nu are aceeași pondere 
in sporturile de iarnă... De aici 
și alte cauze. Dar mai e ceva. 
Schiul de performanță mon
dială se supune acelorași 
dure ca și tenisul. După 
vedeți, talentul remarcabil 
lui Florin Segărceanu nu 
suficient. Florin e încă

legi 
cum 

al 
este 

______ __________  _ abia 
pe locul 180—200 in ierarhia te
nisului, pentru că e foarte greu 
să pătrunzi în concursurile care 
te pot propulsa. La fel, dacă 
nu și mai greu, e și in schi. 
Mi se vorbește mereu despre 
Popangheiov. Dar Popangheiov, 
tatăl, care mi-a fost adversar
— am 5—2 în intilnirile directe
— a riscat și și-a trimis băia
tul Ia două trei concursuri in 
care se adună puncte de.., re
comandare, ca in circuitele ita
liene pentru tenis. Așa se fa
ce că băiatul lui Popangheiov 
a reușit să „intre", in timp ce 
al meu, care e în lotul națio
nal, de asemenea, mai așteap
tă. Or. schiul nu se poate în
văța decît pe pîrtiile care frig 
și... căiesc". +

„Și cum rămîne cu atitudi
nea superioară a brașovenilor, 
care se. ridică deasupra... per
formanței ?“

Mihai Bîră nu pare surprins 
de întrebare : „E ceva adevăr 
în cheia găsită dc „nea „Pik“, 
dar nu e singura cheie. Bra
șovul sportiv merge inainte. 
Cu pași destul de repezi, care 
mă tem că ar putea să lase 

parte. în grupa A, prima orga
nizatoare este Maratex Bala Ma
re. Deci, astăzi, în sala maramu
reșeană „Dacia" au loc, de la 
ora 16, meciurile : Rapid Bucu
rești — Penicilina Iași șl Știinta 
Bacău — Maratex Baia Mare. în 
grupa B, prima organizatoare es
te Universitatea Timișoara. Azi, 
de la ora 16, in sala „Olimpia" 
de pe malul Begăi, se întîlnesc : 
Universitatea Craiova — Chimpex 
Constanța șl C.S.M. Libertatea 
Sibiu — Universitatea Timișoara. 
Ca și în cazul fruntașelor, echi
pele din aceste grupe pornesc în 
faza a doua de la zero.

Echipele s-au pregătit pentru 
start cu mai multă grilă, de un
de si anticipația noastră că spec
tatorii care vor lua azi drumul 
celor trei săli vor vedea jocuri 
de o factură superioară (datori
tă mizei) celor oferite de divizio
narele „A" în prima fază a com
petiției. „Amicalele" șl turneele 
de verificare din ultimele zile, 
despre care ne-au informat co
respondenții noștri, constituie ar
gumente edificatoare. De pildă, la 
Bacău. Știința din localitate a 
susținut trei partide cu C.S.U. 
Galați, cîștigîndu-le cu 3—2, 3—1 
și 3—2. La Timișoara, a avut loc 
„Cupa Universitatea", la care au 
fost prezente formațiile Studen
țești din Craiova și Timișoara, 
C.S.M. Sibiu, precum și divizio
narele ,.B“ Olimpia Oradea si 
Explormin Caransebeș. Au cîști- 
gat oltencele, urmate de sibience 
si orădence... Dealtfel, toate e- 
chlpele de „A" și-au făcut veri
ficarea înaintea startului în tur
neu. pe care l-am vrea cît mai 
de calitate . ..

Caradi- 
Răccan 
Anghel
Și cam 

jucătoare tinere 
sînt și în divi

de junioare, și 
de „A44 și „B“,

dar..

(Dinamo), Gina Munteanu, Ga
briela Vulpe și Elena 
ma (Farul), Iuliana 
(C.S.M. Sibiu), Carmen 
(Universitatea Craiova), 
atît... Desigur, 
cu calități mai 
zia națională 
pe la echipele

Aici apare o altă cons
tantă deficiență. De fapt, mai 
multe. Pe de o parte, aceste 
„vîrfuri" sînt reținute — din 
interese legate de realizarea 
unor rezultate care să asigure 
menținerea echipelor în divizia 
de junioare — într-un mediu 
ce nu le mai poate stimula as
censiunea. Iar cînd, în sfîrșit, 
prin forța lucrurilor, părăsesc 
acest mediu, se constată că 
„promovarea* 4 lor a venit prea 
tlrziu. Pe de altă parte, ele
mentelor 
afirmare 
program 
dualizat 
vorizeze 
astfel 
echipele de senioare, să 
mai fie nevoie de o nouă mun
că de învățare. In plus, nu toți 

cu șanse deosebite de 
nu li se asigură un 
de pregătire indivi- 

prin care să li se fa- 
o instruire completă, 

incit, odată ajunse în 
nu

in urmă tradiția unor sporturi 
arhiconsacrate. Stăm destul dc 
bine Ia lupte libere — Gheor
ghe Bircu a fost aplaudat ,1a 
Universiadă — e ' o mișcare 
frumoasă la judo... regretatul 
campion european Vlad ar fi 
putut să fie un șef de școală 
...Am micșorat, insă, pașii, Ia 
tenis, unde, in pofida efortu
rilor fostei noastre campioane 
Iudith Gohn, se simte lipsa 
unui animator de talia lui No
nei Racoviță... Urcăm la hand
bal, prin frumoasa performanță 
de pină acum a Rulmentului 
și chiar prin perspectiva pe 
care ne-o oferă băieții, de Ia 
Dinamo, campioni naționali de 
juniori...
fruntașe pe țară Ia gimnastică 
ritmică și vom produce sur
prize cu băieții la cea spor
tivă... Din păcate, performanța 
Evei Ionescu-OIah e cam izo
lată. Tirul nu prea poate ține 
de C.S.U. E nevoie de sprijinul 
cluburilor care i-au dat pe 
Iosif Sîrbu și pe 
trescu, 
Steaua

Avem multe locuri

care i-au dat 
Ștefan Pe- 

adică de același binom 
— Dinamo".

★
ne-am despărțit, nin- 
fulgi mari la poalele

Cînd 
gea cu 
Tîmpei. Cîțiva tineri pregăteau 
gheața noului patinoar artifi
cial al „Voinței", care e la doi 
pași de telefericul care urcă 
Tîmpa. Trei copii cu crosele 
pe umeri se îndreptau spre 
gheață. Unde o fi Sîngeorzan, 
fostul centru al „Steagului 
roșu" ? Brașovul are astăzi 
două patinoare artificiale, pe 
lingă cel din Poiană. O fi lip
sind animatorul ? Gîndurile te 
poartă tot spre Nonei Raco
viță, cel care schimba crosa cu 
racheta, simbolizînd, parcă, 
multiplele disponibilități ale 
Brașovului sportiv.

• Un eveniment tradițional 
pentru automobiliștii fruntași 
ai țării: în ziua de 30 ianuarie, 
în Capițală, în sala de festivi
tăți a restaurantului „Turist" 
(Piața Scinteii) are loc festi
vitatea de premiere a automo- 
biiiștilor și echipelor clasate pe 
primele trei locuri la campio
natele republicane de automo
bilism ia raliuri, viteză pe cir
cuit și viteză in coastă. Sînt 
invitați sportivii'și familiile lor.

® în atenția tuturor secțiilor 
de automobilism din țară: în- 
cepînd din acest 
mele cu care se 
vor trebui să se 
noile reglementări

an autoturis- 
va concura 
încadreze în 
ale Federa-

*
„Cupa Dinan

DANIELA UNCROP
ÎNVINGĂTORI LA
POIANA BRAȘOV, 20 (prin te

lefon). întrecerile din cadrul 
„Cupei Dinamo “ au continuat în 
Postăvar cu proba de slalom spe
cial pentru seniori și senioare. 
Cursa a avut loc pe traseul de 
sub teleferic în porțiunea dintre 
cabana Cristianul Mare și Poiana 
Ruia. Pe o lungime de 450 de 
metri cu o diferență de nivel de 
170 m au fost montate cîte 52 
de porți în fiecare manșă a dis
putelor. Pe o vreme însorită și 

confirmate sînt ți- 
șir pe... marginea 
joc, cu foarte mâ
ți circumspecție

specialiștii în formarea jucă
toarelor folosesc o metodică u- 
nitară de instruire, ba am pu
tea spune că mulți lucrează 
„după ureche", de unde și nu
meroasele minusuri pe plan 
tehnic și acrobatic. în fine, o 
altă deficiență apare la echipe
le de senioare, unde chiar și 
jucătoarele tinere ceva mai 
bine pregătite tehnic și cu ca
lități native 
nute ani în 
terenului de 
re zgîrcenie 
acondîndu-li-se credit și șanse 
de a-și completa cît mai repe
de experiența competițională. 
Așa se face că și în anul tre
cut am consemnat înclinația 
antrenorilor de „A" spre folo
sirea sportivelor în vîrstă, cu 
mare experiență. Dinamo do
mină de cîtiva ani buni scena 
internă tocmai datorită expe.. 
entei superioare a celor mai 
multe dintre jucătoarele sale 
(Mariana Ionescu, Victoria 
Banciu, Irina Petculeț, Doina 
Moroșan), la care se adaugă o 
pregătite mai riguroasă și. în 
anul trecut, promovării in te
ren a 3 tinere de perspectivă. 
Farul urcă pe poziția secundă 
grație Măriei Enache, Carmen 
Marinescu sau Iulianei Enescu 
etc; alte echipe apelează masiv 
la jucătoare de peste 30 de 
ani pentru a supraviețui. In 
acest context poate că acorda
rea unui mai mare credit ti
nereții trebuie aplaudat la Fla
căra roșie București care, iată, 
la al doilea an în „A", se în
scrie și în lupta pentru titlu, 
și la C.S.M. Libertatea Sibiu. 
Exemple care nu trebuie să ră- 
mină singulare. Apelul la „ex
periență de concurs" nu a dat 
roade nici la lotul național. Și 
totuși în loturile naționale de 
junioare (cum este cazul celui 
care recent a cîștigat turneul 
de la Sofia) au fost și sînt 
jucătoare de reală perspectivă. 
Ele (și altele din divizia juni
oarelor) trebuie promovate cu 
curaj atît pe scena internă (în 
..A"), cit și în lotul național al 
senioarelor pentru a-i ridica in 
cîtiva ani valoarea.

Competitivitatea voleiului 
nostru feminin nu poate fi a- 
tinsă cu perpetuarea deficien
telor arătate (și altele). Si cu 
rabaturi cvasi-generale făcute 
muncii serioase, de bună cali
tate. la , toate eșaloanele din 
sfera performantei.

ADMINISTRAȚIA DI STAI 101
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Pentru concursul Pronosport 
de la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, crainicul sportiv Dan 
Voiciiă recomandă participan- 
tilor următoarele pronosticuri :

I. A scoli — Inter 1, X; II. 
Avellino — Roma 1, X, 2; III.



ICĂUTĂTORI
DE TALENTE?

Actualele concursuri de pati
naj viteză, rezervate celor mai 
mici alergători, au reunit la 
start un număr record de par
ticipant! (peste 200 de fete și 
băieți), gratie eforturilor depu
se de către multe dintre ca
drele tehnice în procesul de 
depistare și formare a viitori
lor performeri.

Apariția pe „inelul de ghea
tă" a noi talente autentice a 
determinat forul de resort să 
admită înscrierea la recentele 
.internaționale" de patinaj vi
teză a cîtorva dintre copiii care 
s-au remarcat în primele între
ceri ale sezonului. Specialiștii 
români și străini prezenti sîm- 
băta și duminica trecută la 
Miercurea Ciuc au fost de pă
rere, în unanimitate, că Miha- 
sla Dascălu (Tractorul Brașov), 
îlevă a cunoscutului antrenor 
Ernest Ulrich, este un talent 
le excepție, ea reușind la 11 
mi să parcurgă 500 m sub 50 s 
ii să realizeze două noi recor
duri de copii II: 1000 m — 
1:41,9 (v.r.l:43,8) și biatlon — 
100.650 p (v.r.102,150 p). De
asemenea, și colegul ei de
.■lub. Daniel Csata, a îmbună- 
ățit cea mai bună performan- 
ă la 1500 m copii I cu aproa- 
re 8 s. înregistrînd pe această 
listanță 2:21,1 (v.r. 2:29,0), Pro- 
’resînd văzînd cu ochii, clu- 
eanca Mihaela Timiș, pregăti- 
ă de tatăl ei prof. Mihai Ti- 
niș, a stabilit un nou record la 
500 m copii I cu 2:28,8 
!:33,1).

Primele întreceri ale 
îului, rezervate micilor 
riști, au demonstrat că patina- 
ul dispune în prezent de im 
nare rezervor de cadre înzes- 
rate cu deosebit talent, prof. 
Adrian Ciobanu (Petrolul Plo- 
ești), Horia 
lluj-Napoca), 
S.C. ‘ 
rivadaru 
mtrenori 
răutători
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sezo- 
vite- I

I
I(C.S.M.

Totb 
Petre 

și alți 
harnici

Timiș 
Nicolae 

Miercurea Ciuc), 
(Voința Sibiu) 
dovedindu-se 
de talente. I
Traian IOANIȚESCU I

ffltH BUCUREȘTI A CÎȘTIMT j

O'iCIJIlSIJl ȘCOLILOR SPORTIVE j
LA HÂLILRE

Zilele trecute s-a desfășurat 
n Capitală concursul școlilor 
portive la haltere. întrecerile 
au jaucurat de un frumos 
„JS. Locul I și Cupa oferită 

u revenit C.S.Șc. Energia cu 
340 p. Pe pozițiile următoare, 
a diferente apreciabile s-au 
lasat:' C.S.Sc. Constanta — 
715 p, C.S.Sc. 2 Galați — 3410, 
>, C.S.Sc. Unirea Iași, C.S.Sc, 
Mba Iulia — 1858 p.

rENIS DE MASĂ
• Turul campionatului national 

jentru echipe de juniori - se va 
îesfășura la Arad, între 4 si 7 
ebruarie.
• Un lot de juniori, din care 

ac parte, printre alții, Beatrice 
*op, Daniela Păduraru, Paul Hal- 
lan și Coste! Bădoi va participa, 
a zilele de 26 și 27 februarie, 
a un concurs internațional în 
l. D. Germană.
9 Pentru campionatul Diviziei 

A" de tenis de masă seniori, 
iecare club sau asociație are 
bligsția să trimită înscrierile 
tominale.
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ECRAN i
Iți medaliați olimpici, men- 
iali și europeni (regia: Con- . I 
tantin Vaeni, comentariul I
ristian Țopescu).

MIERCURI 27 IANUARIE, I
ra 22,05: „Sport și muzică14 I
- patinaj artistic de la Mo6-
ova.
JOI 28 IANUARIE, ora 17: *

Se reamintește că acest con- , 
. urs beneficiază de un impor- 5 

int report la categoria I: i 
.1125 lei!
UMERFLE EXTRASE LA | 
TRAGEREA PRONOEXPRES | 

DIN 20 IANUARIE 1982
Extragerea I: 20 28 39 3 41 21 £ 
Extragerea a Il-a: 12 45 17 I

1 4 40 1
FOND TOTAL DE ClȘTI . 
URI: 1.103.769 lei din care | 
5.847 lei report la categoria 1- *

Șah" — emisiune prezentată 
e maestra internațională Eli- I
<be(a Polihroniade; ora 17,1$: I
Sport și sănătate" — emisiune •
îalizată de Cornel Pumnea.

Pregătirilp divizionarelor „A"
In plină desfășurare

PENTRU A CREDE ÎN ȘANSA 
SE ANTRENEAZĂ CU

SA, CHIMIA RM VÎLCEA 
CONȘTIINCIOZITATE

Chimia a renunțat anul a- 
cesta la obișnuita „variantă a 
Snagovului" pentru pregătirea 
de iarnă. A optat, în schimb, 
pentru o soluție mai simplă, 
mai economicoasă, mai practi
că, o soluție... vîlceană. stabi- 
lindu-se, pentru două săptă- 
mîni, la Voineasa — stațiune 
în plină dezvoltare — găsind 
aici bune condiții de lucru 
pentru a realiza ce și-a pro
pus pentru importantul examen 
de primăvară: situarea pe un 
lpc cit mai la adăpost de do
goritoarea zonă a... subsolului. 
Și Chimia, în frunte cu antre
norul Petre Gavrilă, ajutat de 
fostul internațional Florin Che- 

Inaintea primului antrenament al zilei, lotul Chimiei execută 
grupat obișnuita încălzire Foto : GH. PLOAIE-Voineasa

ran, a pornit hotărîtă la trea
bă, cum s-ar spune, cu .„mo
toarele ambalate în plin". Ide- 
ea pregătirii a ținut seama, pe 
de o parte, de situația actuală 
a lotului, iar pe de altă parte, 
de lipsurile cu caracter cronic 
ale echipei acutizate In trecu
tul sezon de toamnă.

In ceea ce privește proble
ma lotului (a cărui medie de 
vîrstă, trebuie să precizăm, 
este de 28 de ani și 4 luni, 
poate cea - mai ridicată a cam
pionatului), a început o teme
rară acțiune de împrospătare 
a acestuia, din mers. De fapt.

CIND BILANȚUL LA JUNIORI 
E TOT ETAPA DE CAMPIONAT„

Recent, printr-o frumoasă — 
și simbolică — coincidență, 
doi fotbaliști, unul cu vechi 
state de serviciu în echipa na
țională, Sameș, celălalt încer- 
cînd acum „transferul* 4 de la 
lot la echipa reprezentativă, 
Șt. Popa, n-au uitat să-și a- 
mintească, înaintea noului se
zon competiționâl, de antreno
rii cu care au deprins tainele 
șl frumusețea jocului, de cei 
care i-au ancorat în rada per
formanței, dîndu-le, însă, și 
dorul „aventurii" pe furtunile 
com petition ale. Ambii pornind 
din pepiniera clubului Steaua, 
reprezentanți a două genera
ții, ca și atîția alții în ultimii 
15 ani.

Și' ne-am reamintit cu acest 
prilej o veche și mereu nouă 
problemă a fotbalului nostru: 
SELECȚIA ȘI PREGĂTIREA 
JUNIORILOR PENTRU ÎNAL
TA PERFORMANȚA.

Aparent, totul pare temeinic 
și firesc organizat: centre de 
copii și juniori, o rețea în
treagă, căreia îi corespunde 
un sistem competiționâl. care 
ajunge pînă la vîrf, campio
natul de speranțe, un „club" 
al celor mai buni juniori din 
țară, ..Luceafărul" bucureștean, 
de unde se recrutează, în spe
cial, echipele reprezentative de 
Juniori. în realitate, însă, în 
marea majoritate a centrelor 
de copii și juniori, alcătuirea 
echipelor pentru scopuri ..lu
crative*  imediate (locuri bune 
In clasament) subminează țe
lul primordial — depistarea și 
lansarea tinerelor talente lo
cale, In vederea împrospătării 
și îmbunătățirii valorice a e- 
chipelor divizionare pe lingă 
care ființează respectivele cen
tre. Și astfel, IN LOCUL U- 
NEI MUNCI JALONATE ÎN 
PERSPECTIVA, urmărită în
deaproape atît de tehnicienii 
centrului de copii și juniori, 
eît și de antrenorii echipelor 
de speranțe și al celei divi

o continuare a întineririi e- 
fectivului începută prin promo
varea portarului Pavel și a 
mijlocașului Ciofîcă, ambii de 
21 de ani, încă din prima ju
mătate a acestui campionat. 
Acum se pregătește intrarea în 
rîndurile seniorilor a încă pa
tru aspiranți la promovare — 
Dogarii, Mardare. Anghelache 
și Strîmbeanu — toți în jurul 
vîrstei de 18 ani, „lucrați" cu 
multă pasiune și pricepere de 
antrenorul „speranțelor" Tra
ian Popa. Acestora li se vor 
mai adăuga alti cîtiva jucători, 
care urmează a fi transferați 
de la echipe din categorii in
ferioare. așa cum au fost ca

zurile lui Nica, Diaconeasa și 
Enache — în trecutul sezon de 
toamnă. Grosul plutonului vîl- 
cean îl constituie, evident, ju
cătorii din „vechea gardă" și 
anume: portarul Roșea,* 1 fun
dașii Basno, Preda, Catargiu, 
Cincă și Iordan — mijlocașii 
Alexandru, Savu, Carabageac 
și Nica, înaintașii Teleșpan, 
Stanca și Georgescu. Alături 
de ei, ..decanul de vîrstă" al 
echipei. Florin Cheran care, la 
aproape 35 de ani, constituie 
un admirabil exemplu de con
știinciozitate și pasiune pentru 
fotbal. In pregătire se mai

zionare, SE AJUNGE LA O 
MUNCA RUTINIERA, în care 
totul se reduce la curgerea 
timpului competiționâl, bilan
țul fiind etapa de campionat 
și nu CREȘTEREA TÎNARU- 
LUI JUCĂTOR. Și din cînd în 
cind, conducerile cluburilor di
vizionare mai aruncă cîte o 
nadă în balta vecină, doar, 
doar o pica un transfer...

S.C. Bacău, Corvinul, Uni
versitatea Craiova, iată trei 
pepiniere care au contribuit 
in mare măsură, în ultimii 
ani, la în vigorarea primelor 
formații cu tinere talente lo
cale, Dinamo a 
lansat aproape o 
echipă întreagă 
(învingătoare) de 
pe rampa spe
ranțelor pe or
bita divizionară („C", și 
după toate probabilitățile, 
in ediția următoare în ,,B“), 
dar experiența va putea fi 
considerată pe deplin reușită 
cînd divizionara „A" își va 
integra ca titulari cîțiva jucă
tori din această generație. în 
schimb, Giuleștiul, cîndva © 
recunoscută pepinieră de mici 
fotbaliști, a fost nevoit să 
accepte transferul la Rapid a 
unui tînăr junior crescut în 
Bănie... Iar cei- din Trivale au 
uitat de cînd un puști de la 
ei n-a mai luat-o pe urmele 
lui Dobrin, cel care debuta în 
prima divizie la mai puțin de 
16 ani și în echipa națională 
Ia vîrstă junioratului ! Prove
nind dintr-un centru de copii 
și juniori care ani la rîndul 
se dovedise productiv, dar 
acum trăiește doar din amin
tiri (inclusiv prima echipă a 
Iui F.C. Argeș în Divizia „A"!)

Perfecționarea sistemului de 
selecție Ta copii și juniori, a- 
nunțată în perspectivă de că
tre forurile de resort, trebuie 
să țină cont de aceste - reali
tăți ale fotbalului nostru și să 
Ie găsească rezolvare cit mai 
eficientă.

Paul SLAVESCU 

află, de asemenea. Constantin 
a cărui revenire poate fi pusă 
mai curînd pe seama dorinței 
de a da o mină de ajutor în 
instruirea celorlalți portari.

Referitor la orientarea pro
cesului de pregătire în funcție 
de lipsurile manifestate în se
zonul trecut, antrenorul Petre 
Gavrilă s-a arătat. în princi
pal, preocupat de rezolvarea 
următoarelor aspecte: consoli
darea sistemului defensiv prin 
adoptarea unei mai bune for
mule de dispunere a forțelor 
in teren și de aplicare a mar
cajului; îmbunătățirea tonusu
lui ofensiv al echipei și, mai 
ales, a indicelui de eficacitate; 
creșterea responsabilității ju
cătorilor față de propria lor 
pregătire, față de competiție, 
fată de performanță.

Sigur că acum, în această 
primă etapă a instruirii centra
lizate. nu se poate vorbi încă 
de rezolvarea unor sarcini, 
care țin. în primul rînd. de 
joc. Dar tocmai acum, în aces
te zile ale pregătirii la munte, 
zile aspre, de mare efort, Chi
mia — antrenorii și jucătorii 
ei, la unison — tine să adune 
energia necesară pentru a pu
tea înfrunta cu sorti de izbîn- 
dă „bătălia returului". Și. așa 
cum i-am văzut pregătindu-se 
recent, așa cum a reieșit și din 
datele unui test fizic susținut 
la puțin timp de la începerea 
pregătirii si trecut cu rezulta
te foarte bune „în bloc", este 
neîndoielnic faptul că formația 
vîlceană are toate șansele să 
absolve, cu bine, returul. „În
tregul lot este, in condițiile 
unei mari cantități de efort, 
tntr-o bună stare de sănătate", 
menționează si medicul echipei, 
dr. Marius Mărgărit. „Cred în 
forța de mobilizare a jucători
lor noștri în momentele grele", 
afirmă Florin Cheran. hotărît 
să nu nună încă bocancii în 
cui. „Este in putința noastră 
să reușim, spune la rîndul său 
antrenorul Petre Gavrilă. și 
fiecare dintre noi este dator să 
dea totul, pentru ca în vară, 
în finalul campionatului, să cu
legem rodul așteptat al muncii 
noastre, să putem fi mîndri că 
ne-am făcut, cu toții și cu 
adevărat, datoria".

Mihai IONESCU.

EXEMPLUL
...Micul ecran al video- 

magnetoscopului instalat în 
sala de curs capta întreaga 
atenție a celor 126 de viitori 
antrenori, dornici sâ înre
gistreze „pe viu". într-o 
fericită și explicită sinteză, 
ceea ce li se predase, teo
retic, în zilele precedente, 
la importantul capitol PRE
GĂTIREA INDIVIDUALA 
ADAPTATĂ LA JOCUL O- 
FICIAL.

Secvențele unui film cu 
caracter didactic, aflat în 
documentarea federației de 
specialitate, prezentau, rfnd 
ne rînd. antrenamentul lui 

Trevor Broo
king. Gordon 
Hill și Kevin 
Keegan. Trei 
dintre celebri

tățile fotbalului mondial, 
de nuanță diversă în 
angrenajul unei echipe, 
un mijlocaș, o aripă stin
gă și un înaintaș cen
tral. dar avînd ca trăsătură 
comună MAREA DORINȚA 
DE A SE MENȚINE. CÎT 
MAI MULT CU PUTINȚA, 
ACOLO SUS, PE PISCURI
LE ÎNALTE ALE FOT
BALULUI COMPETITIV, 
PRINTR-UN TRAVALIU 
IMENS. EFECTUAT ZI DE 
ZI ÎN AFARA PROGRA
MULUI OBIȘNUIT CU ÎN
TREAGA ECHIPA.

Ce anume ii impresiona,' 
in mod deosebit, chiar și pe 
foștii jucători de prima ca
tegorie, ca Domide, Bădin, 
Arnoțchi, Bacoș, Marcu, 
Harșani. Moldovan, declan- 
șîndu-Ie reacții spontane de 
admirație? Nimic altceva 
deeît modul serios, sobru în 
care fiecare dintre cei trei 
ducea Ia capăt exercițiul cu 
temă — în tovărășia mingii 
și. de regulă. în prezența 
unul adversar. DECI IN

Teleșpan:

„IMI PLACE LUPTA 
IN AVANPOSTURI’

Dumitru Teleșpan are 25 'te 
ani și este unul dintre puțini! 
vîlceni din echipa. Chimia... 
Rîmnicu Vîlcea. Am zice, ex- 
ceptîndu-1 firește, pe Florin 
Cheran, cel mai reprezentativ. 
Chiar și pentru simplul argu
ment al vechimii sale în for
mația de bază.

— Cum explici reculul rela
tiv al Chimiei din toamna lui 
1981 ?, l-am întrebat recent pe 
atacantul vîlcean.

Aș putea spune că pregă
tirea dinaintea campionatului 
e de' vină. Aceasta dacă fac 
o comparație și cu ceea ce lu
crăm acum, și cum lucrăm 
acum. Dar nu „fizic" am ce
dat noi in prima jumătate a 
campionatului, așa cum s-ar 
putea crede, la prima vedere,, 
judecind după finalurlle mai 
slabe de meci. A fost în com
portarea noastră, a jucători
lor, o anumită doză de super
ficialitate, care ne-a costat 
puncte prețioase, în dispute 
pe teren propriu cu adversari 
pe care, în mod normal, tre
buia. să-i depășim.

— Cum vezi returul ?
— Vom fi o altă echipă. 

Trebuie să fim. Mai tare, mai 
unită, mai competitivă. Eu, în 
primul rînd, voi fi mai aproa
pe de ceea ce trebuie să fiu.

— Așteptam să spui aceasta. 
Mai ales dacă mă gîndesc câ, 
nu cu mulți ani în urmă, ai 
făcut parte dintr-un atac al 
„naționalei" de tineret, alături 
de Cămătaru și Chitaru. Nu 
crezi că ai cam rămas- pe 
loc ?

— Sper să recuperez și dis
tanța, și timpul pierdut.

— Tot ca extremă sau, așa 
cum au mai făcut și alții, ca 
fundaș, post pe care dealtfel 
ai mai jucat și încă destul de 
bine ?

— Știu că e mai ușor, acolo 
în spate. Eu însă am să ră- 
mîn mai departe în față, In 
avanposturi, unde lupta e mai 
aspră. Pentru că îmi place 
lupta, pentru că e mai mare 
nevoie de cei care să dea gol, 
dedt de cei care să evite go
lul. Si ca să-mi ajut cu ade
vărat echipa n-am să trăde2 
deloc atacul. Voi fi ceea ce 
așteaptă și Chimia de la mi
ne, un veritabil om de gol.

— Succes, Dumitru Teleșpan! 
(M. L).

VEDETEI
CONDIȚII DE JOC —, re
petat pînă la reușita depli
nă. Apoi, intr-un timp, cind 
operatorul l-a surprins pe 
Brooking lucrînd tenace, Ia 
sală, cu ajutorul unei apa
raturi adecvate, pentru în
tărirea părților slabe ale or
ganismului (mușchii abdo
minali. diafragma) cursanții 
au notat în caietele lor ur
mătoarea remarcă a comen
tatorului: „în jocul de fot
bal, forța și rezistența sint 
la fel de importante ca și 
controlul balonului".

Bine montat și gradat, 
filmul a continuat cu un e- 
xercițiu grăitor in ceea ce 
privește actuala condiție a 
fotbalistului performer. Ke
vin Keegen alerga de la un 
stîlp la altul, aflați la 10—12 
m distanță unul de celălalt. 
O făcea în plină viteză, în- 
trucît. la jumătatea traseu
lui, Keegan trebuia să lo
vească. cu capul, mingea a- 
runeată în tempo rapid de 
antrenorul secund. Exercițiu 
de mare solicitare, la finele 
căruia Keegan a căzut sfir- 
șit de oboseală pe gazonul 
umezit de... propriu-i tri
cou. Sudoare răsplătită în 
secvențele imediat următoa
re. prinse într-o suită de 
meciuri de campionat prin 
cîteva goluri înscrise. la 
maniera engleză, cu capul.

A fost lecția-corolar a în
tregului curs, plină de în
vățăminte. între care și 
acest adevăr al fotbalului 
zilelor noastre: doar o ve
detă aflată în „serviciu 
non-stop" Ia antrenamente 
— adică intr-un dn-te vino 
continuu (citește atac-apă- 
rare) — poate să servească, 
co adevărat. ECHIPA în 
timpul partidei...

Gheorghe NICOLAESCU



LIDERUL -
Aflat intr-o formă excelentă 

și intr-o foarte bună dispoziție 
de joc, marele maestru Zoltan 
Ribli se detașează în turneul 
zcnal de șah de 'a Băile Her- 
culane. Miercuri, în runda a 
10-a, el a oDținut a șasea vic
torie. întrecîndu-1 cu negrele 
pe Gheorghiev, într-o Siciliana 
care a condus la o luptă deo
sebit de tăioasă. întilnirea din
tre marii maeștri Florin Gheor
ghiu și Mihai Șubă s-a înche
iat remiză după 11 mutări. O 
revenire puternică marchează 
campionul polonez Sznapik, 
care a realizat intr-o singură 
zi două puncte : dimineața a 
ciștigat întrerupta cu Meduna, 
iar după-amiază l-a invins pe 
marele maestru Sax, unul din
tre principalii candidați la ca
lificare pe.itru turneele inter
zonale.

Remiza a fost consemnată in 
întilnirile Schmidt — Farago ; 
Radulov — Spiridonov, Inkiov 
— Ghindă, Csoni — Meduna, 
Velikov — Jansa și Lukacs — 
Ciocâltea. S-au întrerupt par
tidele Ftacnik — Ambroz (cu 
un pion în plus pentru condu
cătorul negrelor) și Pinter —

Turneul zonal de șah

RIBLI-SE DISTANȚEAZĂ
Pavlov (într-o poziție egală 
ca material, dar cu mari po
sibilități combinative de ambele 
părți).

Ieri dimineață, la reluarea 
întreruptelor, Inkiov l-a invins 
pe Ambroz, iar Radulov a cîș- 
tigat la Lukacs.

După 10 runde, în clasament 
conduce RIBLI cu 8 p, urmat 
de Șubă 61/, p (1), Sax 6 p, 
Ambroz ă'/j P (2). Schmidt, 
Spiridonov, Farago, Lukacs 5*/i  
p. Ftacnik, Inkiov 5 p (1), 
Csom 5 p. Gheorghiev, Radu
lov. Sznapik 4*/ 2 p. Gheorghiu 
4 p (1), Ghindă, Jansa, Veli
kov 4 p, Pavlov, Pinter 3*/i  P 
(1). Meduna, Ciocâltea 31/, p.

Ziua de joi este rezervată

reluării partidelor nețerminate. 
Foarte important pentru confi
gurația clasamentului este 
rezultatul întilnirilor Ambroz 
— Gheorghiu și Șubă — Inkiov 
(din runda a 9-a), în care, 
după părerea analiștilor, marii 
maeștri români dețin șanse 
apreciabile de victorie. Șubă 
are o piesă ușoară pentru trei 
pioni, iar Gheorghiu — într-o 
poziție cu material egal — de
ține posibilități mai mari de 
manevră.

Turneul continuă vineri cu 
runda a 11-a dominată de 
partidele Ribli — Schmîdt. 
Șubă — Ftacnik, Ghindă — 
Gheorghiu, Ambroz — Gheor
ghiev.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
■» 1

PREGĂTIRI PENTRU
DELHI, 20 (Agerpres). — 

In vederea Jocurilor sportive 
asiatice, ce vor avea 1<jc în lu
na noiembrie a acestui an la 
Delhi, în capitala Indiei, se 
construiește o sală cu o capa
citate de 8 000 de locuri, unde

JOCURILE ASIATICE
se va disputa turneul de hand
bal, care își face debutul la a- 
ceastă competiție.

PREGĂTIRI PENTRU OLIMPIADA 
DE LA SARAJEVO

BELGRAD, 20 (Agerpres). — 
După cum relatează corespon
dentul sportiv al agenției Ta- 
niug, Comitetul de organizare 
a Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Sarajevo — 1984 a anun
țat că principalele construcții 
ale viitoarei „Olimpiade albe" 
vor fi terminate chiar în 
cursul acestui an. Nu peste 
mult timp va fi dat în folo
sință Palatul de gheață „Ze- 
tra“, care va putea fi testat in 
luna decembrie 1982. cînd vor 
avea loc aici Campionatele 
mondiale de patinaj artistic 
pentru juniori. Intr-un stadiu 
avansat se află construcția 
complexului „Skenderia", ce va 
adăposti centrul de presă. Pe 
Muntele Trebevici se lucrează 
intens la trasarea pîrtiilor de 
bob și săniuțe, obiectiv la rea
lizarea căruia au contribuit 
prin muncă patriotică mii de 
tineri din diferite localități ale 
Iugoslaviei.

ȘTIRI, REZULTATE
• Cu o săptămînă înainte: 

C.M. de schi de la Schlad 
ming, absența uneia dintre fa 
voritele competiției feminini 
Hanni Wenzel (Liechtenstein^ 
a devenit sigură. Accidentat 
în luna decembrie, Wenzel 
suferit o operație de menise 
iar în anturajul campioanei s 
apreciază că întreaga sa carier 
se află sub semnul întrebări 
Hanni Wenzel, în vîrstă d 
25 de ani, estă una dintre cel 
mai valoroase schioare în pro 
bele de slalom din istoria a 
cestui sport. Campioană olimpi 
că, Wenzel a cîștigat primi 
său titlu mondial încă în 197' 
cînd avea numai 17 ani.

• Recentul • cîștigător t 
„Turneului celor 4 trambul 
ne“, Manfred Dcckert (R. I 
Germană), s-a accidentat î 
cursul unui antrenament desft 
șurat pe trambulina de la OsL
• In meci, amical de hochi 

la Paris : Franța — Ungari 
11—2 (5—1, 2—1, 4—0)1

FOTBALUL MONDIAL ÎN 1981 <1)
• De la ,,EI Mundialito“ la... Romulus Gabor • Tur de orizon!

TINERI BOBERI ROMANI PARTICIPA 
LA CAMPIONATELE MONDIALE Șl EUROPENE

in competițiile internaționale ale reprezentativelor

în vreme ce pe pista de bob 
și sanie din Sinaia se fac ul
timele retușuri pentru darea ei 
în folosință în Italia, la Cor
tina d’Ampezzo. boberi din 
Austria. Cehoslovacia, Elveția,
R. D. Germană. R.F. Germania, 
Italia. Iugoslavia. Marea Brita- 
nie. România. U.R.S.S. (precum 
și din Canada. Japonia și
S. U.A.. aceștia însă, in afară 
de concurs) se pregătesc (prin 
coborîri de antrenament) pen
tru a lua parte la prima com
petiție ofjcială a sezonului: 
campionatele europene. Acestea 
se vor desfășura 1. 23 și 24 ia
nuarie pentru echipajele de 2 
pe-soane și la 29 și 30 ianuarie 
pentru cele de 4 pers ane. Du
pă numai o săptămînă. în El
veția, 1? Saint-Moritz. se vor 
disputa campionatele mondi

ale: la 6—7 februarie pentru 
bob-2, la 13—14 februarie pen
tru bob-4. în sfîrșit, să • mai 
amintim că echipajele de tine
ret vor lupta pentru titlurile 
de campioni ai Europei în 
R.F. Germania, la Winterberg, 
la 30 și 31 ianuarie (bob-2), 
apoi la 6 și 7 februarie (bob-4).

La întrecerile de seniori. 
România va fi reprezentată de 
echipajele Ion Duminicel — 
Doru Francu și Gheorghe Li- 
xandru — Gheorghe Pelrariu 
(antrenor: Dragoș Panaitescu); 
la tineret, lotul este alcătuit 
din: Ion Batista — Gheorghe 
Peptea și Dorin Degan — Cor
nel Popescu (la echipajul de 4 
va fi folosit și Constantin Hali- 
chias); antrenor: Dumitru Foc- 
șeneanu.

RULMENTUL BRAȘOV VREA SA AJUNGĂ 
iN SEMIFINALELE C. C. E.

fTlrmare din nao li

a acționat pentru împlinirea 
scopului colectiv.

— Aveți acum un alt adver
sar dificil, Hypobank St. Poel- 
ten (Austria). Cum vă pregătiți 
pentru... a ajunge in semi
finale ?

— Sper ca pînă la 14 și 21 
februarie — date pe care noi 
le-am propus pentru- meciul 
tur, din deplasare, și pentru 
cel retur, de acasă — Oancea. 
Beschi și Gaboș să se refacă. 
Ne pregătim, o facem în rit
mul sufocant pe care ni-1 im
pune campionatul. După cum 
știți, noi am aminat două par
tide, pentru că in zilele res
pective am evoluat în C.C.E. 
Acum. în 11 zile avem de sus
ținut 4 meciuri : joi, 21 ianua
rie (n.n. astăzi), evoluăm la 
Cluj-Napoca în compania Uni
versității, duminică 24 ianua
rie, jucăm la Tg Mureș cu

Mureșul, joi 28 ianuarie pri
mim la Brașov vizita formației 
Hidrotehnica Constanța, iar du
minică 31 ianuarie susținem a- 
casă partida cu Universitatea 
Timișoara. Deși în cîteva din
tre aceste partide sau poate 
chiar în toate nu vom benefi
cia de aportul celor patru ju
cătoare aflate în curs de refa
cere după accidentare, dorim, 
lotuși, să realizăm cit mai 
multe puncte pentru că — este 
evident — campionatul Diviziei 
„A" rămine unul dintre obiec
tivele noastre importante, în 
ceea ce privește formația Hy- 
pobank St. Poelten știm des
pre ea că are o bună valoare, 
conferită de Foltynova și de 
încă -vreo 2—3 handbaliste cu 
experiență, că — mai ales pe 
teren propriu — este reduta
bilă. Dar noi vrem să ajungem 
in semifinale, așa incit nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
a ne îndeplini acest vis.

— Vă dorim mult succes.

în 1981 interesul amatorilor de 
fotbal s-a îndreptat în special 
spre preliminariile C.M. de se
niori al cărui turneu final are 
loc anul acesta în Spania. Dar 
anul trecut s-au disputat și alte 
competiții și turnee internaționa
le, care au ridicat numărul par
tidelor interțărl la 365. Despre u- 
nele ^dintre aceste competiții, mal 
puțin cunoscute, ne vom ocupa 
în rîndurile noastre. Ca de pildă 
„El Mundialito", competiție come
morativă care a vrut să aminteas
că lumii că acum mai bine de ® 
fumătate de veac selecționata U- 
ruguayului era încoronată drept 
prima campioană mondială. Com
petiția din 1981 s-a încheiat cu 
triumful reprezentativei ,,celeste". 
Probabil că euforia a durat mai 
mult decît trebuia, pentru că în 
preliminariile pentru faza finală 
din Spania, fosta dublă campioa
nă a lumii s-a văzut eliminată 
de mai slab cotata echipă a Pe
rului.

A produs multă nedumerire și 
calificarea Kuweitului în rîndul 
celorlalte 24 de competitoare la 
titlul mondial. Dar după cum re
iese din alăturatul tabel, perfor
manța noii venite — care s-a bu
curat de asistența tehnică a doi 
binecunoscuți antrenori din Brazi
lia, Mario Zagalo, urmat de Car
los Alberto, actualul responsabil 
al echipei, nu este singulară, se
lecționata Kuweitului cucerind a- 
nul tfecut și titlul de campioană 
a Asiei.

Tot în Asia, 11 reprezentative 
s-au aliniat la tradiționalul Tur
neu Merdeka. Noua Zeelandă s-a 
clasat pe locul... IIT în grupa A, 
după Japonia și India! Cam slab 
pentru o viitoare participantă la 
turneul final al C.M.

Cu mult interes a fost așteptat 
campionatul mondial al juniorilor, 
aflat la prima ediție (cele două 
competiții disputate pînă acum 
s-au jucat sub titulatura ,.turneul 
mondial" de juniori, întrecerea

SENIORI
• „El Mundialito" (In Uru

guay) : Uruguay — Brazilia
2—1
• Cupa Asiei (ed. VII): Ku

weit — Coreea de Sud 3—0
• Cupa Africii Centrale șl 

de Est (ed. VIII): Sudan — 
Tanzania 1—0
• Jocurile Africii Centrale 

(ed. II): Zair
• Jocurile Pacificului de Sud 

(ed. 1 în Insulele Solomon) : 
Tahiti — Noua Caledonie 1—0

0 Turneul Merdeka (ed. 
XXV, in Malaysia): Irak — 
Selecționata Sao Paulo 1—0

TINERET
O Turneul Viareggio (ed. 

XXXIII) : A.S. Roma
JUNIORI

© Camp, mondial (ed. I, în 
Australia): R.F. Germania — 
Qatar 4—0; pentru locul 3—4: 
România — Anglia 1—0

O Camp, european de juniori 
I (ed. I) : R.F. Germania — 
Polonia 1—0

9 Trofeul Joao Havelange 
(în Mexic) : Mexic — Argenti
na 2—1

O „Football Juniors Coup" 
(ed. II, în R.P. Chineză) : Ro
mânia — Italia 5—4, după e- 
xecutarea loviturilor de la LI 
m

® Trofeul Juventud de Ame
rica (ed. X, în Ecuador): U- 
ruguay — Argentina 5—1

0 Camp. Asiei (ed. XXII, în

Thailanda): Coreea de Sud — 
Japonia 3—1
• Camp. Americii de Nord, 

Centrale și Bazinului Caraibi
lor (ied. VIII): Mexic

® Turneul Oceaniei (ed. I, 
în Fiji): Noua Zeelandă —- 
Australia 2—0
• Campionatul Africii (ed. 

II): Egipt — Camerun 2—0,

O Turneul Intercontin... . .<J 
(ed. I, în Argentina): Argen
tina

O Turneul de Iarnă (ed. VII, 
în Israel)-: Suedia.

© Trofeul Prietenia (ed. XV, 
în Cehoslovacia) : R.P.D. Core
eană

@ Camp, balcanic (ed. VII, 
în Grecia): Albania — Bulga
ria 2—1

★
O „Balonul de aur" (ed. 

XXVI, Europa): K.H. Rum- 
menigge (Bayern- Miinchen)

® Cel mai. bun jucător din 
America de Sud (ed. XI): D. 
Maradona (Boca Juniors Bue
nos Aires)

O „Gheata de aur“ (ed. 
XIV): G. Slavkov (Trakia
Plovdiv) 31 goluri

0 „Premiul Bravo" (cel mai 
bun jucător european sub 24 
de ani): John Wark (Scoția, 
Ipswich Town)

© Cel mai bun jucător al 
C.M. de juniori: Romulus Ga
bor (România).

din Australia fiind prima sub de
numirea de „campionat mondial"). 
Tinerii noștri reprezentanți au 
trebuit să ajungă la mii de ki
lometri de casă pentru a arăta 
ce pot, întrucît în Europa, la pri
mul campionat european de ju
niori, riu au trecut de întrecerile 
grupelor finale. Și, astfel, de, la 
Antipozi s-au înapoiat cu meda
lia de bronz a C.M., iar de la 
Beijing — cu trofeul ce răsplă-

tea pe câștigătoarea turnĂ^- "» 
temațional de juniori.

Prezentăm în chenar înșir 
rea finalelor sau cîștigătoarel 
competițiilor pentru echipele i 
prezentative disputate de-a lun£ 
anului 1981 și laureații trofee! 
oferite celor mal buni jucătc 
în rîndul acestora, făcînd cin: 
fotbalului nostru, Romulus Gab 
cotat drept cel mai bun jucă 
al C.M. de juniori.

Mircea TUDORAN

In preliminariile C. E. de juniori la fotbal

ECHIPA ROMÂNIEI VA SUSȚINE 
0 DIMĂ ÎNTÎLNIRE CU BULGARIA

ZURICH, 20 (Agerpres). — 
Turneul final al Campionatului 
european de fotbal pentru ju
niori va avea loc între 21 și 30 
mai în Finlanda. Echipa Româ
niei va disputa o dublă întîl- 
nire cu selecționata Bulgariei,

partidele urmind a se desfă
șura Ia 23 martie (în România) 
și 7 aprilie, in Bulgaria.

Au obținut pînă în prezent 
calificarea selecționatele Bel
giei, Cehoslovaciei și U.R.S.S. ca 
și Finlanda, ca țară gazda.

LA KARACHI, AZAM NE ÎNVAȚĂ SQUASH
Lg clubul dt iip britanic, unde accesul era 

permis numai în ținuta vestimentară ferma, sub 
paharul cu bere blonda chelnerul a așezat un 
suport de jcarton pe care cele doua vîsle în
crucișate spuneau totul: eram la a șa-numitul 
Karachi Boat Club, dtitind din 1881. Lunga do
rn ncția cozonac c lăsat urme Dar în stradă, 
poporul s-a eliberat de snobisme și duoe viața 
celor ce-și caut^ drumui spre bunăstare.

Strada e probabil tablou' cel mai viu ce-ți 
râmin-e după un seju la Karachi, Fără acosta
mente, caiea îndeobște deschisă tuturor ve
hiculelor și tuturor vietăților. Trec concomitent 
pe bulevarde — și se evită de justețe, cu o 
dexteritate de invidia - cămile și autocamioa
ne pictate in culor studente, asini inhămați, 
ricșe, ponei, taxiuri desen se și pietoni de-a val-

Exotismu flore și faune*  es*e  izbitor. In gră
dina lui Beach Hotel, pe malul oceanului, pa-

pagali galbeni se zbengjie printre arbuștii de 
magnolie cu miresme îmbătătoare. Pe pereții 
camerei se desenează sibuetele-zvîrlugă ale sa
la ma nd retor.

In noiembrie, sezonul se numește ,,de iarnă", 
dar atmosfera e toridă. Te trece o căldură u- 
medă, pe care n-o risipește nici briza din ,,Go.- 
ful șoimilor", nici plimbarea cu vaporașul pe 
mare Sîntem aproape de delta prin care Indu- 
sul se varsă în Marea Arabică din Oceanul In
dian. Portul activ Karachi — principalul centru 
economic, comercial și industrial al Pakistanu
lui — se află ceva mai sus de Tropicul de 
Nord, cam la nive.ul Saharei africane sau al 
Floridei americane. Fostă capitală, urbea, îi 
tinsă pe o imensă suprafață, a stat acum 4500 
de ani la răscrucea 
Pentru convingere, e 
Muzeului nahonal sau 
ban de astăzi (mult 
țimea mausoleului lui 
Aii Jinnah. .părintele

in-

civilizații milenare, 
treci • poarta 
orizontul ur- 
de la inăl-

unor
suf’cient ă 

să scrutezi 
modernizat) 
Quaid-i-Azom Mohammed 
națiunii". Cuvintele aces-

tuia stau ghid în viața- sportivă a țării: „Vic
toria nu-i totul. Ceea ce contează este efortul 
și spiritul care a fost depus".

Locuitorii din Karachi — și pakistanezii în 
general — sînt legați de sporturi tradiționale ca 
luptele sau halterofil'ia, fie de disciplinele mo
derne, adoptate. Pahmaresele olimpice vorbesc 
in două rinduri de campionii hocheiului pe iar
bă (I960 și 1968). Se spune că aici copiii mî- 
nuiesc crasa curbată pe orice petec de iarbă, 
cu aceeași frenezie cu care joacă fotbal copiii 
pe plaja de la Copacabana. Am văzut și ti
neri în parcuri încingînd o miuță cu balonui 
rotund. Am cunoscuț pe valorosul tenismon 
Haroon Rahim, Am văzut piscina populată și 
mulțimea afluînd . în arena de box sub cerul 
liber. Am văzut terenuri de cricket îngrijite și 
antrenamente de tenis de masă cu antrenori 
străini. Dar amintirea cea mai' vie rămine să- 
I i ța de squash, cu intrarea ca o hrubă, un 
spațiu închis dreptunghiular de beton (10X6,5 
m), marcat cu linii, și podea de parchet, unde 
Azam, unul din celebrii frați Khan, specialiști 
mondiali ai jocului, s-a străduit să ne învețe 
mînuirea unei rachete asemănătoare cu cea de 
badminton, repezind spre pereți o minge grea 
de gumă plină care revenea cu ricoșeu de bi
liard. La plecare, cu bunătate în glas și aerul 
blajin atît de tipic aici, ne-a urat în limbo 
urdu: ,,Pakistan-Romania doosti zindabad", ceea 
ce în traducere înseamnă „Trăiască prietenia ro
mă no-paki sta neză".

Victor BÂNCIULESCU

TELEX» TELEX
AUTO • în raliul Monte Ca 

pe primul loc continuă feă se 
fie echipajul Walter Rohrl 
Christian Geistdorfer (R.F. G 
mania) pe' Opel Ascona, urn 
de un alt echipaj vest-germ 
Jochi Kleint — Ghunter Wang 

BASCHET © Rezultate înres 
trate în sferturile de finală 
„Cupei cupelor" la mascul 
Real Madrid — Inter Bratisl? 
110—89 (52—41), stroitel Kiev 
Parker Leyda (Olanda) 74- 
(35—331), Hapoel Ramat Gan 
Sinudyne Bologna 83—72 (40—

CICLISM • Turul Venezu< 
(ajuns la a 18-a ediție) a f 
cîștigat de rutierul sovietic l 
mazan Galetdinov, urmat 
clasamentul general individual 
columbianul Jorge Orozco, 
clasamentul cățărătorilor prir 
s-a situat Arsenio Nava (Ve 
zuela),iar cubanezul Antonio H 
nandez a cîștigat trofeul sprir 
rilor.

FOTBAL © în sferturile de 
nală ale „Cupei Ligii engle? 
s-au întîlnit, în meci de ba 
F.C. Liverpool și Barnsley, 
verpool a cîștigat cu 3—1 și 
juca în semifinale cu Tpsw 
Town. © în meci restanță 
campionatul englez, Everton 
Southampton au terminat la e 
litate, 1—1.

SCHI © Proba feminină de s 
lom din cadrul „Cupei Mondi? 
disputată miercuri la Badgasi 
(Austria) a revenit elvețiehei 
rika Hess care a realizat în ( 
două manșe timpul total de 1:3( 
Pe locurile următoare U,rs 
Konzett (Liechtenstein) ■—1:31.1*  
Fablenne Serrat (Franța) — 1:3î 
în clasamentul ..Cupei Mondi: 
se menține lideră Er.ka Hess 
126 p. urmată de Mara R
Quario (Italia) 57 p și 
sula Konzett 50 p.
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