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UZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN,

MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
La Palatul Consiliului de Stat 

iu continuat, joi, 21 ianuarie, 
sonvorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Islamice Pakistan, ge
neral Mohammad Zia-ul Ilaq.

Noua rundă de convorbiri a 
fost consacrată examinării în 
continuare a unui cerc larg de 
probleme ale actualității poli
tice internaționale.

în acest cadru, a fost sub
liniat faptul că in viața inter
națională s-a ajuns la o încor
dare deosebită, la o situație 
complexă și contradictorie, pe 
de o parte afirmîndu-se tot 
mai hotărît voința popoarelor 
de a se dezvolta libere și inde
pendente, într-un climat de 
liniște și securitate, iar pe de 
altă parte conlinuînd să se ma
nifeste politica de inegalitate 
și dominație, de amestec în 
treburile altor state, de reîm
părțire a sferelor de influență, 
să se mențină stări conflictua- 
Ic. în diferite regiuni ale glo
bului, să se intensifice cursa 
înarmărilor, să se accentueze 
criza economică mondială și să 
se amplifice decalajele dintre 
țările bogate și sărace, ceea 
ce constituie grave pericole la 
adresa păcii și independenței 
națiunilor, S-a considerat că, 
în aceste împrejurări, se im
pune, mai mult ca oricînd, 
întărirea conlucrării tuturor 
statelor și popoarelor pentru 
opi. agravării situației in
ternaționale, pentru reluarea 
și continuarea politicii de pa
ce, destindere și colaborare, 
pentru așezarea la baza rela
țiilor internaționale a principi
ilor deplinei egalități în drep
turi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului 
în treburile interne și avanta
jului reciproc, nerecurgerii la 
forță sau Ia amenințarea cu 
forța.

in timpul convorbirilor, s-a 
apreciat că înfăptuirea secu
rității și cooperării in Europa
— continent pe care se află 
cea mai mare concentrare de 
armament, în special nuclear
— ar avea o înrîurire pozitivă 
asupra întregii vieți politice 
mondiale și ar corespunde in
tereselor tuturor națiunilor lu
mii.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohammad Zia-ul Haq au 

relevat buna colaborare a 
României și Pakistanului în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și in alte organizații in
ternaționale și au reafirmat 
dorința celor două țări de a 
întări conlucrarea dintre ele pe 
arena mondială, in slujba no
bilelor idealuri ale popoarelor, 
de libertate și independență, 
de pace, securitate și progres.

★
Joi dimineață, general Mo

hammad Zia-ul Haq, președin
tele Republicii Islamice Pakis
tan, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Islamice Pakis
tan, general Mohammad Zia-ul 
Haq, au fost ieri oaspeții co
lectivului de oameni ai țnuncii 
de la întreprinderea de mașini 
grele București.

★
Președintele Republicii Is

lamice Pakistan, general Mo
hammad Zia-ul Ilaq, a primit, 
joi după-amiază, la Palatul 
din Piața Victoriei, pe șefii 
misiunilor diplomatice și pe 
reprezentanții unor organizații 
internaționale acreditați în țara 
noastră, cu care s-a întreținut 
înlr-o atmosferă cordială.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a reintîl- 
nit, joi, in cadrul unui dineu 
cu președintele Republicii Isla
mice Pakistan, general Mo
hammad Zia-ul Haq.

Cu acest prilej, cei doi șefi 
de stat au continuat schimbul 
de păreri in probleme bilate
rale și internaționale de inte
res comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohammad 
Zia-ul Haq și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele 
convorbirilor avute, față de în
țelegerile la care s-a ajuns.

Convorbirea și dineu! au de- 
•curs într-o ambianță de cor
dialitate ' și înțelegere, sub 
semnul prieteniei și stimei în 
care s-a desfășurat dialogul 
româno-pakistanez la nivel 
înalt.
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CUM E LA BAC? BINE, „CALM PLAT“._
care rulează câtre.^ 

lotul consacratelor

• Sanda Toma, in
Lucerna • Un nou

In plin efort la bac...

Snagovul cel însorit o fi pur- 
tînd cojoc de gheață acum. 
Cine-1 mai vizitează? Lumea 
vine la bac, vîslește în bărcile 
acelea mereu nemișcate, oglin
zile par a reda înaintarea, dar 
totul s vis. E vis de primăva
ră, cu nuferi culeși din lune
carea schitului, cu starturi fier
binți și bărci urmăritoare ce 
ară lacul în lung și în lat. Va 
fi oare bogată recolta pe aria 
mereu unduitoare a pistelor 
nautice din *82? Se pare că da.

La bacul complexului „23 
August", canotoarele noastre 
fruntașe răstoarnă brazde . a- 
dinci, Prin sitele rare din vîr- 
ful lopeților, sportivele stre
coară necontenit apa, căutînd 
parcă viitoare medalii, dar au
rul se lasă anevoie cules, chiar

fruntea plutonului
echipaj promovat in

dacă ai deprins meșteșugul cer
nutului. El strălucește numai in 
fața celor extrem de muncitori, 
de insistenți, și fetele știu bi
ne acest lucru. Vîslesc necon
tenit, puternic, spre țărmul 
performanței, și numai zbate

VORBE (din nou) - DA, PERFORMANTE - BA!
Cind, u.. uecut, sezonului atletic de sala i-au fost anulate unele 

concursuri, foarte mulți antrenori au încercat să ne convingă, — deși 
nu era nevoie —, câ este o mare greșeala, etaKnd o sumedenie de 
argumente metodice, tehntâe etc.

Greșeala a fost îndreptată, și actualul sezon cuprinde un număr 
mare de concursuri într-o succesiune neîntreruptă care a început pa 
16 ianuarie și se va încheia la 21 martie, într-un ,,afiș" complet, 
fără sfîrșit de săptămină gol. Calendarul bogat a început cu o 
competiție care ar fi trebuit sâ fie importantă, cane ar fi trebuit sâ 
fie utilă — campionatul municipal al seniorilor și juniorilor mari. N-a 
fost, pentru că... aceiași antrenori care lăudau virtuțile întrecerilor de 
sală, deplîngînd amarnic subțierea sezonului, au uitat — subit I — 
argumentele iernM trecute și n-au înscris atleții în concursuri, ,,Muni
cipalele" transformi nd u-se într-o întrecere anodină în cane, la multe 
probe, numărul arbitrilor a fost mai mare decît al concurenților...

S-a schimbat metodica ? Nu, s-au schimbat doar... argumentele: 
prea devreme, n-am lucrat «specific»* etc.

Niciodată nu vom găsi un antrenor de atletism în criză de argu
mente, de vorbe. Cu performanțele e mai greu...

Vladimir MORARU

In meci de verificare la fotbal

rea cadențată a ramelor mar
chează scurgerea timpului. în 
rest, liniște. în fruntea unui 
echipaj de „4", Sanda Toma 
conduce barca din mijlocul ba
cului. Mișcările îl sînt sigura; 
automate numai în aparență. 
Vîslește lung, cu spor, lăsînd 
în urmă kilometru după kilo
metru... în răstimpuri — ca 
în apropierea unei închipuita 
linii de sosire — întoarce pen
tru o clipă capul: nu. engle
zoaica Berryl Mitchell și sovie
tica Irina Fetisova sînt încă tot 
undeva în urmă. Da, lucrul la 
bac este departe de a fi ceva 
vesel. Monotonia stă în scăune
lul rezervat cîrmaciului. Și nu 
se cheamă slăbiciune atunci 
cind, cu ochii minții, revest 
finala unei probe pe care al 
dominat-o și la ultimul cam
pionat mondial, pe care o do
rești — și te străduiești — să 
o repeți.

„Schimbați!" La cererea an
trenorului emerit Victor Mo- 
ciani. canotoarele schimbă 
tempoul, măresc strocul. Apa 
din bazin începe să se zbată 
în vîrtejuri amețitoare, cursa

Vasile TOFAN

(Continuare în pap. 2-3)

„PATRULATERUL" DE FLORETĂ A DEVENIT... „TRIUNGHIULAR" 
învingătoare, echipa feminină a Ungariei • Sportivele noastre, 
pe locul 3 • Astăzi încep Campionatele internaționale ale României

Așteptatul „patrulater", tradițională confruntare 
anuală între reprezentativele feminine de floretă ale 
Franței, Italiei, României și Ungariei, a devenit la 
ediția ’82, desfășurată la București, „triunghiular"! 
Formația Italiei, așteptată să sosească în tot cursul 
zilei de miercuri (ca și. în cursul dimineții de joi), 
a sosit in Capitală abia ieri după masă, așa incit 
va participa doar la Campionatele internaționale. 
Astfel că, joi dimineață, după programul anunțat. în 
sala Floreasca a început competiția internațională 
care a reunit pe planșe reprezentativele celor trei tari 
prezente. Deschiderea au făcut-o cvartetele Franței 
și României.

LOTUL „A" - UNIVERSITATEA CRAIOVA 3-2 (2-0)

Csila Ruparcsics (România), 
in slinpa, într-un asalt cu 

Isabelle Spennato (Franța). 
Foto : V. BAGEAC

Meciul a înce
put sub bune aus
picii pentru ele
vele antrenorilor 
Ștefan Haukler și 
Ștefan Ardeleanu, 
echipierele Româ
niei conducînd cu

2—0, prin victoriile Csilei Ru
parcsics în fața Gisellei Meygret 
(5—3) și Marcelei Moldovan 
împotriva Isabellei Spennato

BOBUL ȘI GERUL
Din lume ne vin vești despre rigorile iernii. Cad ninsori a- 

bundente, bat viaturi aspre, pătrunde gerul prin pori. în același 
timp, la munte, sînt oameni care imploră zăpada, așteaptă 
cu înfrigurare înghețul. Trebuie să avem înțelegere și pentru 
aceștia, cum avem compasiune pentru cei aflați la grea cum
pănă. La Sinaia, de pildă, care încearcă de mai multă vreme 
să adauge poreclei de „Perlă a Carpaților" și pe aceea de 
centru est-curopean al bobului, oameni de bine se străduiesc 
din răsputeri să închege o pistă conformă cu toate regulile ar
tei. Dar înghețarea pîrtiei. nu se poate face decît la o tem
peratură scăzută. Cind vine gerul, toată lumea — localnicii, 
fericiți — se apucă de amenajarea jgheabului de bob și sanie 
Pînă se termină lucrarea, abia apucă sportivii să-și potrivească 
fiselele sau să-și perle neaua de pe ghete, că iar vine dez
ghețul, ba-tă-l vina, șl iar trebuie s-o luăm d-a capo. Nu-i 
nimic. Așteptind gerul, să ne ajutăm singuri. Curaj, băieți I 
Bobul românesc trebuie să iasă la liman.

Victor BĂNCIULESCU

(5—3). Dar iată că formația 
„cocoșului galic", campioană o- 
limpică (antrenată de fostul 
internațional Bernard Talvard), 
nu numai că remontează han
dicapul, dar se și impune în 
fața adversarelor. Și chiar 
dacă floretistele franțuzoaice 
au cîștigat patru asalturi la 4 
(ceea ce nu le poate consola 
pe sportivele noastre), faptul 
că echipa Franței a ajuns să 
conducă cu 7—2 nu mai com
portă nici o explicație! în ul-

Paul SLÂVESCU

(Continuare in pag a 4-a)

BRAȘOV, 21 (prin telefon). 
Lotul „A" și Universitatea Cra
iova. două echipe aflate în 
preajma unor turnee peste ho
tare. s-au întîlnit. azi. într-un 
meci de verificare, pe stadio
nul Municipal. Tinerii selecțio- 
nabili si-au apropriat o victo
rie meritată, la scorul de 3—2 
(2—0), ^a urmare a unui joc 
mai bine organizat și de o mai 
mare mișcare. Primii la minge 
si mereu demarcați, ei -jU de
ținut o netă inițiativă în re
priza întii, cind, dealtfel, au și 
marcat repede două goluri, prin 
Turcu (min. 2) și ...Purima 
(autogol in min. 15. la un șut 
centrare al lui Andone).

Craiovenii au acționat, 
după reluare. mai energic, 
creînd o serie de faze pericu
loase la poarta apărată acum 
de Cavai. în min. 54, Cîrțu a 
redus scorul, dar în continu
are. în plină dominare a cam
pionilor. Petcu a șutat decisiv, 
în min. 72, din interiorul ca
reului mare: 3—1. Tmed at du
pă acest gol. Universitatea

TREI JUDOKA ROMÂNI
LA „INTERNAȚIONALELE" DE LA PARIS
In binecunoscuta sală parizi

ana „Pierre de Coubertin" vor 
avea loc. simbătă și dumini
că, întrecerile campionatelor 
internaționale de judo ale 
Franței, competiție la care au 
fost invitați cei mai valoroși 
sportivi din întreaga lume. Din

țara noastră va participa cam
pionul european al categoriei 
semiușoară Constantin Niculac, 
ușorul Simion Toplicean și 
mijlociul Mihnlaclie Toma. Ei 
sînt însoțiți de antrenorul Ia- 
cob Codrea.

Craiova ș-a năpustit iarăși in 
ofensivă și a redus din handi
cap în min. 80 printr-un auto
gol al lui Rednic, care a de
viat, din apropiere, in plasă, 
balonul centrat de Țicleanu.

Arbitrul brașovean R. Pe
trescu a condus formațiile: 
LOTUL „A“: Ducadam (min. 
46 Cavai) — M. Marian (min. 
69 Kiss). Iorgulescu (min. 62 
Avădanei). Zare. Rednic — 
Andone (min. 46 Bucur). Bd- 
loni (min. 62 Șt. Popa). Pcicu, 
Klein — Turcu (min. 62 Bo- 
zeșan), Gîngu (min. 62 Văetuș).

UNIVERSITATEA: Boldici
(min. 46 Lung) — Purima. Ti- 
lihoi, Ștefănescu. Ungureanu 
— Donose (min. 60 Bică), Bel- 
deanu (min. 46 Țicleanu), Bă
lăci — Crișan (min. 46 A. Po
pescu). Cămătaru (min. 46 
Cîrțu). Geolgâu.

Gheorghe NICOLAESCU

BOXERII — DIN NOU 
ÎN RING

După o scurtă perioadă de 
odihnă, boxerii iși reia i activi
tatea competițională. Simbătă, 
de la ora 16. in sala URBIS 
din Capitală va avea loc o re
uniune în cadrul ..Cupei Uni
rii". la care participă pugiliști 
juniori și seniori din cluburile 
bucureștene.

• Marți. în sala clubului 
Grivița Roșie din Capitală, de 
la ora 18, este programată pri
ma gală din cadrul „Cupei 18 
Februarie".



Ia Miercurea Ciut CiND VOR ALERGA BINE Șl VOR TRAGE LA FEL DE BINE SPORTIVII NOȘTRI?
CAMPIONATELE
' JUNIORILOR

IA PATINAJ VITEZĂ
Simbătă și duminică, inelul 

de gheață din Miercurea Ciuc 
va găzdui două importante 
competiții ale cadetilor patina
jului de viteză românesc: cam
pionatul republican al juniori
lor I și concursul republican al 
juniorilor II. Pentru ambele 
categorii de sportivi, băieți și 
fete, distantele pe care se va 
alerga sînt aceleași: 500 1000.
1500 și 3 000 m la fete, 500, 
1500. 3000 si 5000 m la băieți.

Dat fiind buna pregătire a 
tinerilor patinatori, confirmată 
în. concursurile preliminare ale 
acestor întîlniri finale este de 
așteptat ca disputele de sîmbă- 
tă și duminică să aducă simți
toare modificări în tabelele re
cordurilor tării la categoriile și 
pe distantele mai sus mențio
nate.

| HIVERNAL Șl... ESTIVAL LA BRAȘOV I

(Complexul de agrement 
Tîmpa din Brasov îmbină util 
si mai ales plăcut anotimpu
rile. In perimetrul său. zilnic

1 Intre orele 9 si 20, amatorii 
de mișcare pot patina, dar în 
aceeași măsură pot și... înota. 
E frit?, mai bine zis continuă 

« să fie frig, deci patinoarul 
L oferă condiții excelente de a- 
,| lunecare, iar la bazinul de 

înot se poate intrâ în serii de 
I’ ’ u cîte două ore. Pentru fiecare 

dintre cele •> două activități, 
"inlrareâ se face contra cost: 
*10 lei. Tot în incintă se mai

Iaflă si o arenă de popice cu 
două niște (25 de lei pe oră), 
o sa.’ă de sah,. alta de tenis 
de masă, precum și o sală.de 
gimnastică de recuperare, do-

I tată cu spaliere, mingi medi-

| HOCHEI SĂTESC

INifmărul patinoarelor rurale 
din județul Covasna a ajuns 
la 16. Deși toate sînt înghe
țate natural, prin munca, cu 

Imic cu mare, a sătenilor, ma
joritatea posedă mantinele, 
marcaje, tabele de scor și 
vestiare. înainte de a ajunge 

11a divizionara „A“ Unirea 
Sfîntu Gheorghe, cei mai ta- 
lentati dintre luniorii covăs- 
neni poposesc și pe la forma
ția de divizie secundă din 

1 Tîrgu Secuiesc, Unirea.

Vă prezentăm: PÎRTIA MUNTELE MIC |

Una dintre cele mai fru
moase stațiuni montane din 
țară este, fără îndoială. Mun
tele Mic. Bază de plecare : 
Caransebeș, pe ruta asfaltată 
Borlova — Valea Craiului (36 
km). De aici, cu cel mai lung 
telescaun din țară, pînă lâ 
1540 m, altitudinea stațiunii. 
De 3 ani de cînd responsabi
lul mijloacelor mecanice de 
urcare de la Muntele Mic este

SFATUL

| SPECIALISTULUI
GHEORGHE GRIDEAN, res- 

Iponsabilul teleschiului „Came
lia" din Poiana Brașov: „E- 
xistența a numeroase instalații 
mecanice facilitează numărul 

Icoborîrilor, reduce efortul 
sportivilor. Evident, însă, a- 
cestea trebuie întrebuințate 
corect pentru a evita unele 

Imici accidente. Pentru că 
printre cei care vin să schie
ze se află multi, copii și ce
tățeni la primul contact cu o 

I instalație de urcare, este bine 
să oferim tuturor cîteva sfa
turi practice. De o deosebită 
importanță este poziția corec- 

Ită, adică cu schiurile paralele 
în direcția de urcare, genun
chii puțin îndoiți, picioarele 
flexibile, să nu se lase pe 

I spate sau intr-o parte pentru
a nu se dezechilibra. Dacă, 
din intîmplare, se pierde bra
țul mecanic și schiorul cade, 

Iei trebuie să-t dea imediat 
drumul și să degajeze pîrtia, 
procedind la o nouă încercare. 
De asemenea, ti sfătuim pe 

I amatorii de urcări fără bilet 
I sd nu încerce agățarea din 
I mers a brațelor libere ori a- 

croșarea colegilor, pentru cd 
I și în acest caz se pot expune 
I la diverse accidente care-i 

transformă apoi in... specta- 
I tori. In rest, pirite liberă..."*

POIANA BRAȘOV, 21 (prin 
telefon). Zăpada din Poiana 
mică a Brașovului a fost luată 
de ... vînt, astfel că organiza
torii concursului international 
de biatlon dotat cu „Cupa Bra
șov" au fost nevoiți să mute 
locul întrecerii pe Valea Riș- 
noavei, de lîhgă Predeal. Aici 
zăpada s-a menținut bine, iar 
poligonul de tragere a oferit 
competitorilor foarte bune con
diții de întrecere. Aflați la pri
ma lor confruntare mai impor
tantă din acest an, biatloniștii 
români s-au întrecut în com
pania a 5 sportivi din U.R.S.S. 
Aceștia, aflați între primii 10 
biatloniști sovietici, au făcut 
încă o dată dovada marilor lor 
posibilități și a excelentei pre
gătiri.

S-a disputat o probă de 10 
km care a supus pe toți con- 
curenții unor serioase eforturi, 
mai ales că orice țintă ratată 
în poligon însemna tot atîtca 
ture (de cîte 100 m) în plus... 
Goncurenții sovietici au domi
nat cursa si s-au clasat pe pri
mele 3 locuri, chiar dacă în 
ooligon nu au arătat o precizie 
deosebită.

cinale, haltere mici etc. Or
ganizatorul acestui complex 
de agrement : U.J.C.M. Bra
șov. (Carol GRUIA — coresp.)

CEL MAI, NOU
SPORT REȘIȚEAN:

PATINAJUL ARTISTIC
C.J.E.F.S. Caraș-Severin a 

organizat pe patinoarul din 
Reșița cursuri de inițiere in 
patinaj, cu durata de 12 zile. 
Actualmente urmează cursuri
le 43 de copii, iar numărul 
celor care le-au și absolvit 
se ridică la 94. Dintre ei cei 
mai talentați au fost reținuți 
în cadrul a două grupe care 
au și început să „atace" pa
tinajul artistic de performan
tă, sub conducerea fos'tei per
formere în această disciplină 
Monica Domokos-Droc, în ca
drul asociației sportive Olim
pia din localitate. Consem
năm, deci, un nou sport la 
Reșița : patinajul artistic. Du
pă startul bun, el amenință 
să devină, în scurt timp, dis
ciplină prioritară în Caraș- 
Severin ! (Doru Dinu GLA- 
VAN — coresp.).

Ion Albu, originar din Borlo- I 
va, telescaunul a funcționat 
perfect. Locuri, de cazare : I 
250. Posibilități de a practica 
schiul : 3 trasee cu diferite » 
grade de dificultate, servite de 
un schi-lift și de un baby- î
schi-lift pentru începători. 
Administratorul stațiunii: Ru- j|
dolf Crașovan. Șeful echipei 
salvamont (Muntele Mic nu e i 
chiar așa de . . . ’mic : are 1802 
m și e destul de capricios cu j 
cei care nu-1 respectă !) este 
profesorul Horațiu Adam.

VACANTĂ 
CU FOLOS

în perioada vacanței de iar
nă, elevii schiori din județul I 
Bistrița-Năsăud n-au pierdut 
vremea degeaba. Atît fondiștii i 
cît și alpinii s-au antrenat I 
intens pe pîrtiile și traseele | 
din jurul cabanei Valea Raz
nei. La această acțiune au * 
participat peste 200 de tineri 
care se specializează în alu- j 
necarea pe zăpadă.

BULETINUL 
ZĂPEZII

Prin amabilitatea Serviciului 
de prevederi de scurtă durată I 
ale vremii din cadrul Institu
tului meteorologic și hidrolo
gic șl a meteorologului de | 
serviciu D. Baltă, iată groși- I 
mea stratului de zăpadă din * 1 
diferite regiuni montane ale 
tării : Predeal 20 cm. Vf. Omu | 
42 cm, Sinaia-Cota 1500 39 cm, 
Lăcăuțl 46 cm, Păltinlș-Sibiu 1 
S3 cm, Stina de Vale 103 cm, 
Semenic 110 cm, Ceahlău-Toa- I 
ca 160 cm, Bîlea-Lac 183 cm, I 
Iezeru 43 cm, Babele 45 cm, I 
Fundata 14 cm. Paring 66 cm, 
Voineasa 33 cm. I

Vizitînd întreprinderea de ma
se plastice, una dintre marile 
unități industriale ale Buzăului, 
reporterul este impresionat, mai 
întîi, de căldura și mîndria cu 
care oamenii vorbesc despre 
munca lor, despre produsele care 
„ne fac cinste în lume“, cum 
spune maistrul Cornel Popa ; ne 
impresionează, apoi, modernele 
utilaje care dau fluidului de 
compuși chimici cele mai neaș
teptate forme, și o impresie la 
fel de plăcută ne face interesul 
manifestat aici față de sport. 
Maistrul Cornel Popa este pre
ședintele asociației „Chimia". 
L-am găsit în momente de răgaz, 
așa că : „Despre sport să vor
bim ... Ia el acasă", spune în 
glumă și ne invită să facem cu
noștință cu zestrea sportivă a 
„Chimiei". Aleea spre terenurile 
de întrecere a fost nu de mult 
asfaltată si este foarte curată. 
„Omul își petrece cu plăcere 
timpul liber fă cînd sport, dacă
i se oferă un cadru plăcut, un 
teren bine întreținut, o sală cu
rată, cu căldură . . .“ remarcă în
soțitorul nostru.

Terenul de fotbal a fost gazo- 
nat acum un an și arată foarte 
frumos, deasupra tribunei sînt 
implantate panouri cu îndemnuri 
la folosirea binefacerilor mișcării 
în aer liber, în întrecerile „Da- 
ciadei" ; terenurile de handbal, 
de volei, de tenis de cîmp sînt 
cu grijă împrejmuite si marcate. 
„Se află în plină desfășurare, la 
noi. întrecerile „Daciadei** de

Dintre biatloniștii români, 
bine s-a prezentat tînărul Iosif 
Luțea, care s-a clasat pe locul 
IV, cu doar 2 ture de penali
zare. Vasile Băjenaru a avut 
posibilitatea unui rezultat re
marcabil. El a mers bine la 
fond, s-a aflat mereu printre 
protagoniști, dar imprecizia tra
gerii (a efectuat 4 ture în plus!) 
a făcut ca el să se claseze doar 
pe locul 6. în contrast cu Băje
naru, Gheorghe Duca a avut 
doar o, tură în plus, dar aler
garea sa pe schiuri a lăsat mult

„Cupa Dinamo Brașov“ la schi

0 ÎNVINGĂTOARE NEAȘTEPTATĂ 
LA SLALOM URIAȘ: SIMONA COSTINAȘ!

POIANA BRAȘOV, 21 (prin 
telefon). într-o organizare ire
proșabilă, așa cum au fost o- 
bișnuiți și la edițiile anterioa
re, s-a desfășurat „Cupa Di
namo" rezervată schiorilor al
pini. In ultima zi a avut loc 
cursa de slalom uriaș pentru 
fete. Pe un traseu marcat pe 
Pîrtia Lupului (în prima man
șă de către Gheorghe Vulpe, 
cu 44 de porți, iar în cea de a 
doua de Dan Cristea cu 43), 
fetele și-au disputat cu ardoa
re deosebită trofeul pus în joc. 
După prima coborire conducea 
Daniela Uncrop și puțini erau 
cei care ar fi prevăzut o de
tronare a liderei. Doar Elisabe
ta Stroe, aflată în imediata 
apropiere, nutrea -speranțe pe 
care nu le manifesta însă. în 
manșa a doua, tinerele schioa
re au atacat hotărît pozițiile 
fruntașe. Aflată pe locul IV 
după prima coborire, Simona 
Costinaș, tînăra elevă" a antre- 
naarei Virginia Peterfi din Pe-

'■ f'T' ———

La handbal feminin

RULMENTUL BRAȘOV 
ÎNVINGĂTOARE LA CEUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA, 21 (prin tele
fon). La sala sporturilor din lo
calitate s-a disputat întîinirea res
tanță de handbal din cadrul etapei 
a treia a campionatului național 
feminin dintre echipele Universi
tatea Cluj-Napoca și Rulmentul 
Brașov. Scor final : 19—22 (9—10). 
Jocul a fost dominat de campi
oane, care, cu un lot valoric net 
superior, și-au impus maniera de 
joc. Clujencele și-au apărat, to
tuși, cu mul£ă ambiție șansa reu
șind chiar la un moment dat să 
egaleze : 9—9, în min 29. Au 
marcat : Damian 10, Brehar 3, 
Perșa 2, Morariu 2, Petrescu 1 
Cserei i, pentru gazde, respectiv 
Oacă 11, Demeter 3, Pătruț 2, 
Drăgușei 2, Marian 2, Neică 2. 
Au arbitrat : C. Căpățînă și tîh. 
Mihalaș cu (Buzău).

Mircea RADU — coresp. 

La întreprinderea de mase plastice din Buzău

„CÎND Ăl REALIZAT UN LUCRU FRUMOS,

de dorit, ca să nu mai vorbim 
de Teodor Ilieș, care a fost 
singurul concurent fără nici o 
penalizare, dar „performanța" 
de la fond l-a clasat după lo
cul 10.

Rezultate : 1. S. Penkaciov
(U.R.S.S.) 35,20 (4 ture pen.),
2. O. Ghiorgakov (U.R.S.S.) 
36,05 (3), 3. I. Sidcrov (U.R.S.S.) 
36,40 (1), 4. I. Lulea 37,03 (2), 
5. L. Simitian (U.R.S.S.) 37,09 
(4), 6. V. Băjenaru 37,12 (4).

P. OLTEANU

troșani, a plecat extrem de deci
să (în ciuda vîrstei fragede, 15 
ani) s-a strecurat cu abilitate 
printre fanioane și a înregistrat 
un timp bun, care a propulsat-o 
pe primul loc al clasamentului. 
Pornită după alte două con
curente, Daniela Uncrop a fă
cut o cursă „cuminte” (prea... 
cuminte), fiind convinsă că 
handicapul ipițial îi va fi su
ficient. Dar o alunecare mai 
slabă prin fața cabanei Postă
varul a făcut ca timpul înre
gistrat să o situeze doar pe po
ziția a Il-a. Cînd situația pri
melor cinci părea stabilită de
finitiv a plecat în ' cursă Erica 
Codrescu, care avusese al 6-lea 
timp. Hotărîtă să facă o cobo- 
rîre frumoasă, Erica a realizat 
un timp bun, - după o evoluție 
care vine să confirme talentul 
real de care dispune și acest 
lucru a făcu.t-o că încheie 
cursa pe locul III, Q prestație 
remarcabilă, ca stil și agresivi
tate, a manifestat și tînăra 
Irina Voiculescu (elevă a an- 
trenoarei Maria Cristea) care, 
în manșa a doua, a făcut do
vada realelor ei calități, ce o 
anunță ca o autentică speranță 
a schiului românesc. REZUL
TATE TEHNICE : 1. Simona 
Costinaș (C.S.Ș. Petroșani), 
2:42,72, 2. Daniela Uncrop 
(C.S.U. Pitești) 2:43.16, 3. Erica 
Codrescu (Steagul roșu) 2:43,53, 
4. Maria Balasz (Voința M. 
Ciuc) 2:43,68, 5. Elisabeta Stroe 
(I.E.F.S.) 2:43,76, 6. Irina Voi
culescu (Brașovia) 2:45.15.

Paul IOVAN

.... —

De azi și piuă duminică, la Bușteni

ÎNTRECERILE PRIMEI ETAPE A CONCURSULUI
REPUBLICAN DE

în frumoasa sală a asociației 
sportive „Caraimanul"- din Buș
teni, se vor desfășura vineri, 
sîmbătă și duminică, întrecerile 
primei etape a concursului re
publican de lupte libere pc ca
tegorii de greutate. Aproximativ 
200 de luptători din întreaga țară 
se vor strădui să evolueze cît 

Țl-E DRAG SĂL FOLOSEȘTI"
...spun chimiștii despre baza lor sportivă

iarnă, dar vedeți că timpul este 
frumos, așa că oamenii ies cu 
plăcere să joace și un fotbal, un 
volei". Ne interesăm cum a re
ușit consiliul asociației să ame
najeze o bază atît de atrăgătoa
re. „Meritul este mai intîi al ti
neretului, al iubitorilor de sport 
care au înțeles ideoa noastră oe 
care aminteam adineauri : cînd 
ai realizat un lucru frumos, ți-c 
drag să-l folosești". Și ne con
vingem din evidența acțiunilor 
organizate în ultima vreme că 
oamenii de la „Chimia" folosesc 
acest spațiu din cadrul între
prinderii dedicat refacerii puterii 
de muncă și întreținerii sănătății 
prin mișcare cu continuitate și 
eficiență. S-au încheiat întreceri
le pe secții — cele patru. mari 
secții — ale campionatului aso
ciației, întrecerile „Daciadei" și 
au început disputele pentru de
semnarea campionilor.

în moderna popicărie cu patru 
piste totul strălucește do curățe
nie. Tehnicianul Ion Bănică, o- 
mul care o are în grijă și care 
a întocmit un riguros program 
de folosire, n-a scăpat nici orîn- 
duirea unor ghivece cu plante 
ornamentale, nici perdeluțele de

C.S.U. GALAȚI 
ÎNVINGĂTOARE
în trei orașe — Galați, Baia 

Mare și Timișoara — au în
ceput ieri turneele pe grupe 
ale Diviziei „A“ feminine de 
volei. Iată amănunte de la a- 
ceste turnee.

GALAȚI. îl (prin telefon). 
Aproape 2000 de spectatori au 
fost prezenți în Sala sporturi
lor din localitate. în partida 
inaugurală, echipele C.S.U. 
GALAȚI și FARUL CON
STANȚA au oferit publicului 
spectator un joc disputat și 
spectaculos ca evoluție, dar 
condiționat de marile oscilații 
ale ambelor echipe la prelua
rea din serviciu, element de
terminant în obținerea victo
riei. Finalmente. studentele 
au cîștigat cu 3—2 (13, 6, —11, 
—7, 15). Se părea că studentele 
vor obține victoria în trei se
turi, ele conducînd cu 9—1 în 
setul III, dar Maria Enache și 
compania nu s-au împăcat cu 
gîndul înfrîngerii. în continua
re, după 9—9 în terenul gaz
delor se va instaura nesigu
ranța la preluare și derută în 
acțiunile la fileu și în linia 
a Il-a, ceea ce a dus la egali
tate la seturi : 2—2. Setul de
cisiv a fost cel mai echilibrat 
și cu un final dramatic, în 
care C.S.U., deși a fost handi
capată de absența coordona
toarei Crina Răuță — acciden
tată, a condus cu 14—10, Farul 
a preluat conducerea cu 15-14, 
dar nu a rezistat tensiunii fi
nale. permițînd studentelor o 
victorie pe muchie de eu<jt. 
Arbitrii V. Arhire (BrașovX"-, "S 
O. Drăgan (Timișoara) 
condus bine echipele : C.S.U. — 
Ileana Dobroschi (lulia Moldo- 
veanu), Maria Mititelu, Gabrie
la Cojocarii (Marcela Gîlcă), 
Maria Muscă, Elen Sander, Lia 
Catarig (Elena Piron); FARUL 
ț- Carmen Marinescu (Maria 
Stadnic), Gulniza Gelil (Mar
gareta Lăluț), Maria Enache, 
Elena Caradima (Gina Muntea
nul, Marinela Țurlea, Iuliana 
Enescu.

în cea de-a doua partidă, e- 
chipa campioană DINAMO, ju- 
cînd în sextetul obișnuit (Ma
riana Ionescu, Victoria Banciu, 
Victoria Niculescu, Irina Pet- 
culcț, Doina Moroșan și Mi- 
rela Pavel) a întrecut net pe 
FLACĂRA ROSIE BUCU
REȘTI cu 3—0 (9, 12, 4), de 
la care s-au remarcat doar Da
niela Drăghici și Georgeta Za- 
haria. Arbitraj bun : D. Do-

LUPTE LIBERE
mai bine, atît pentru punctele 
puse în joc cît și pentru a se 
impune atenției selecționerilor.

Pe cele două saltele de con
curs îsi vor încerca șansele și 
sportivii loturilor reprezentative 
(de seniori, juniori și speranțe 
olimpice) care se pregătesc pen
tru întrecerile viitoare.

lâ ferestre. Același decor l-a asi
gurat maistrul Aristide Răileanu 
în sala de tenis de masă, pentru 
sportivii săi, cum la fel stau lu
crurile în sala de șah. Aici, la 
mese, percchi-pcrcchi de ama
tori ai combinațiilor tactice și 
strategice pe eîmpurile albe și 
negre au venit să-și petreacă 
timpul după ieșirea din schimb. 
Tovarășul Cornel Popa ține să 
facem o vizită și la sala de 
sport a grupului școlar al între
prinderii. E o sală nouă, bine do
tată. „Avem mulți iubitori ai te
nisului dc cîmp și afară, acum, 
nu putem juca, așa că am ame
najat aici un teren". Mai aflăm 
că în preocupările consiliului a- 
sociației se află organizarea unor 
excursii în zone montane pentru 
întreceri la sporturile de iarnă. 
„Dacă nu vine zăpada Ia noi, 
mergem noi Ia ea".

Lată, așadar, că acolo unde 
conducerea unității, comitetul de 
partid, cadrele decizionale știu 
să prețuiască valoarea sportului 
pentru viața oamenilor, pot fi 
create condiții pentru ca el să 
fie practicat, de toți cei ce-1 Iu
besc.

Viorel TONCEANU

sal%25c4%2583.de


Pregătirile divizionarelor
In plină desfășurare

IN DRUM SPRE TITLU, DINAMO SE GÎNDEȘTE 
SINE ÎNSASILA CRAIOVENI SI LA

Dinamoviștii la ora clasicei încălziri... Foto : Dragoș NEAGU

La începutul anului, în ca
drul unei fructuoase (cum s-a 
vrut !) consfătuiri de lucru, 
în fața antrenorilor, ziariștilor 
și ' " ” - -
cei 18 președinți de 
sau secții de fotbal din Divi
zia .
o temă importantă: cînd să se 
dispute etapele primei divizii, 
sîmbăta sau duminica ? 
cei 78 (optsprezece !) 
tort din primul e- 
șalon au optat ca 
ETAPELE SA SE 
DISPUTE SÎMBA- 
TA. Unanimitate 
grăitoare, unanimi
tate firească, argumentată 

de tehni- 
în vedere e- 
de turul cam- 
păcate. aflăm 
de specialitate 

pri-

conducă torilor federației,
cluburi

,,A" au fost consultați pe

semenii săi, liberi
Acum, 
nostru 
bit pe 
timpul 
edhaca. 
t Impui 
chiar i

în liniștea albă de la Timișul 
de Sus a iernat Dinamo. Ca. și 
anul trecut. Cu aceleași obiec
tivei campionatul și cupa! Fa
tă de iarna trecută, pregătiri 
mai intense. Din două motive: 
vacanta a fost mai mare, iar 
finalul de stagiune al dinamo
viștilor a reflectat o scădere a 
potențialului fizic. Antrena
mente pe colinele cu zăpadă 
(mai putină ca altă dată, însă 
înghețată, cu * grad de dificul
tate pentru alergare) și în sală. 
Sub supravegherea antrenorilor 
Valent'î Stănescu și Dumitru 
Nieo! Nicușor, a lui Marin 

i, care se ocupă de pre
gătirea portarilor și a doctoru
lui Mircea Cristea se află în 
pregătirile începute la Bucu
rești 21 de jucători: Moraru, 
Eftimescu, Lovaș (de la U.T.A.), 
I. Marin. Dinu, Bumbescn, Stă- 
nescu, Dumitrescu, 
Mărginean, Balaur, 
Auguslin, Dragnca, 
L.

Stredie, 
Custov, 

Multescu, 
Moldovan (de la S.C. Ba

cău), Țălnar, Dudu Georgescu, 
Orac, D. Zamfir, Iordachc. Din 
lotul dinamovist mai face par
te și Văetuș, transferat de la 
Corvinul, dar el se pregătește 
cu selecționabilii. S* pentru 
a încheia situația afectivului 
dinamoviștilor. o veste bună

despre fundașul Nicușor Vlad, 
care a stat trei luni cu piciorul 
drept în ghips pentru o frac
tură transversală de tibie. „Pe 
data de 7 ianuarie i-am scos 
definitiv ghipsul! 
medicul 
Vlad a 
mul de 
forță a 
grijirea 
„tămăduitorul* 
sportivi cu probleme asemănă
toare".

...Miercuri dimineață, după 
trei serii de 1.500 metri, cei doi 
antrenori au cerut „monomu
lui" un finiș de peste trei ki
lometri pe șoseaua națională. 
Clasamentul acelei curse: 1) 
Dinu 2) Mărginean 3) Stănescu. 
Cînd l-am văzut pe Mărginean 
pe locul al doilea, instinctiv 
i-am spus: „Dacă și în meciul 
cu Goteborg ai fi mers așa..." 
La care, fundașul dinamovist 
a replicat: ,,Acolo, mai era și 
mingea!../* Auzindu-1, Valentin 
Stănescu a conchis sugestiv: 
„în perioada asta, toată luhiea 
se pregătește foarte bine. ~ 
alergat, se 
Am văzut 
17 km. pe 
dat! După ______ ..
munte începe marea problemă 
a pregătirii. Pentru că, în

ne 
echipei Mircea 
început acum 
recuperare la 

clubului nostru 
lui Alexandru 

atîtor

spune 
Cristea. 
progra- 
sala de 
sub in- 
Cosma, 

altor

De 
aleargă peste tot. 

echipe care alergau 
zi și au... retrogra- 
înapoierea de Ia

Orac
î 7 DARURI PENTRU ZIUA MEA

la— Costel Orac, te afli 
rimul interviu, nu?
— Exact ! Și tocmai de 

mea ! Pentru că împlinesc 23 
de ani la... 22 ianuarie !

—- Cine ești dumneata, în 
fond ?

— Un gălățean get-beget, 
care a început fotbalul ca 
mijlocaș, la copiii Politehnicii, 
cu Justin Apostol, care a tre
cut apoi la F.C.M., la juniori 
și, la 17 ani, în echipa mare, 
cînd Guță Tănase și Gheor- 
ghe Nuțescu m-au „aruncat" 
în marea arenă a primei di
vizii.

— Primul joc în „A" ?
— La Bacău ! Am pierdut 

cu 5—0 !
— Amar debut !
— Eu eram bucuros că am 

debutat !
— Cum ți se pare... Bucu- 

reștiul ?
— Foarte ffumos l Mai ales 

cînd l-am cunoscut printr-o 
mare echipă ca Dinamo. Ceea 
ce înseamnă o mare șansă. 
Una era să joc la Galați, un 
an in „A", altul în „B", și 
alta e să te gîndești la titlu, 
la cîștigarea cupei, la debutul 
în echipa națională, la tot ce 
se poate obține ca fotbalist. 
De ziua mea îmi doresc ase
menea daruri.

— Mirajul Capitalei a 
jit destule flori rare...

— M-am gîndit mult 
pectul ăsta. înainte de 
la porțile Bucureștilor,
nul mă consider însă un tînăr 
serios, cu picioarele pe pămînt, 
care vreau să fac ceva cu ta
lentul meu. Sînt 
aștept un copil, mă 
să dau admitere la 
așa că nu am cum să rătăcesc 
pe cărările care nu duc spre 
glorie.

— Te cunoști bine ca... fot-

ziua

vește-
ta os- 
a bate
Eu u-

căsătorit, 
gîndesc 
I.E.F.S.,

o pponospori isroniniA
ticurilor se va face astfel : în 
municipiul București începînd 
din 30 ianuarie pînă la 10 apri
lie a.c. inclusiv, iar în celelalte 
localități și prin mandate poștale 
începînd din 3 
10 aprilie a.c. 
gurile tragerii 
xiuarie a.c. se 
ne 23 ianuarie __ _ __
te în această rubrică luni 25 ia
nuarie. Plata cîști gurilor . se va 
face astfel : în municipiul Bucu
rești începînd de la 29 ianuarie 
pînă la 17 martie a.c. inclusiv. 
Iar în celelalte localități șl prin 
mandate poștale începînd de la

februarie pînă la 
inclusiv. • Cîști- 
Loto 2 din 17 ia* 
vor omologa mîi- 
si vor fi publica

energia acumulată 
scurge pe „robi- 
parliculare. Aici, 

s-a comportat e- 
discuțiile noastre

*4

ballst ? Spuneai că ești talen
tat...

— Am șl calități și defecte, 
ca orice om. Am voință, o 
tehnică destul de bună, îmi 
place și golul, că am înscris 
7 și la Dinamo, ca extremă, 
tot atîtea cit Dudu, cu care 
vreau să mă duelez pentru ti
tlul de golgeter. La defecte, 
aș trece demobilizarea care mă 
paște dacă nu încep bine jo
cul.

— Ce întrebare ți-ai pune 
acum, la primul tău interviu.?

— Cînd voi juca la Galați, 
în tricou de campion. împo
triva fostei mele echipe F.C.M., 
prima dragoste care nu se 
uită ? !... (M.M.I.).

1 februarie pînă la 17 martie a.c. 
inclusiv.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 IANUARIE 1982. Cat. 1 : 
4 variante 25"/o (autoturisme „Da
cia 1300“) : cat. 2 : 10,75 a 11.175 
lei : cat. 3 : 32,50 a 3.664 lei ;
cat. 4 : 58,25 a 2.044 lei : cat. 5 : 
210.50 a 566 lei ; cat. 6 : 399.50 a 
298 lei : cat. X : 2.656 a 100 lei. 
Report la cat. tj 418.449 lei. Au
toturismele 
categoria 1, 
jucate 25%,,__________ ____
panților : PAUL PANDEL1CA din 
corn. Stefănești, jud. Argeș, TS- 
PTR GHEORGHE din București, 
DERBEDRASTAN HAMPARȚUN 
și BALANESCU DORU-MARJUS, 
ambii din Timișoara.

wi ,
X : 

. l :
«Dacia 1300" de la 
realizate pe bilete 
au revenit partici-

București, 
aici se poate 
netele" vieții 
întregul lot 
xemplar! Din 
cu băieții, am înțeles că toți 
se gîndesc să cîștigăm titlul. 
Titlul se cîștigă, zic eu, și 
prin... viața particulară a fie
căruia!" ...Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor, cu calmul lui dintotdea- 
una, consideră că „Dinamo va 
ciștiga titlul! Pentru îndeplini
rea acestui obiectiv, însă, tre
buie să tratăm cp toată aten
ția fiecare partidă, mai ales 
cele considerate... cîștigate din 
ofieiu. Plus că randamentul ju
cătorilor trebuie să se mențină 
la cota maximă pe toată dura
ta pregătirilor și jocurilor!"

...Problema principală a vi- 
ee-liderului este, deci, cîștiga- 
rea titlului. Dinamoviștii cra
vașează in aceste zile montane 
cu. gîndul la returul fierbinte 
care îi așteaptă. „Dacă cîști
găm meciurile cu echipele 
bucureștene, sîntem campioni 
— .opiniază Moraru. „Trebuie 
să ținem ritmul turului! — 
completează Mulțescu. Adică, 
nici un punct pierdut acasă și 
cît mai multe in deplasare. 
Dacă reușim și în primăvară 
un +9 în „clasamentul adevă
rului" voi îmbrăca primul tri
cou de campion". La o cons
tanță în pregătire se gîndește 
și Augustin, „mulțumit și nu 
prea de tur", și Dragnca, unul 
dintre cei trei golgeteri ai er 
chipei, și Dudu Georgescu, ho- 
tărît să ridice' cît mai sus șta
cheta eficacității absolute din 
fotbalul nostru. Pentru Dina
mo, concurentul principal la 
cununa de campioană este, fi
rește, Universitatea Craiova. 
Dar adversarul nr. 1 al bucu- 
reștenilor îl reprezintă... Dina
mo! Cînd l-am întrebat pe 
Valentin Stănescu care mai 
este climatul echipei, răspun
sul a venit imediat: „îmbună
tățit! Dar e loc și de mai bi
ne!". Credem că în această di
recție trebuie să-și sincronize
ze eforturile toti factorii. Ju
cători, antrenori, conducători 
ai acestui club fanion, care se 
gîndește la al 10-lea titlu, ceea 
ce ar reprezenta un record în 
fotbalul nostru...

Mircea M. IONESCU

3
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AST AZI
PENTRU

ORICINE JOACA
AUTOTURISME

ici și chip 
cieni, avînd 
xemplul oferit 
plouat ului. Din 
de la federația _  __
că returul campionatului r__ 
mei divizii își va disputa run
dele... duminica ! Se invocă 
unele avantaje materiale legate 
de programul Pronosport (de 
parcă agențiile nu ar putea 
închide concursul sîmbătă la 
prînz !). Se uită însă avanta
jele morale și sociale ale dis
putării etapeior sîmbăta ? Fot
balistul este, în primul rî^d, 
om. cu familia sa, cu nevoia 
lui de a sta în sinul căminu
lui, el este un fotbalist-cetă- 
țean, care vrea să se bucure 
de odihnă împreună cu toți

Toți 
conducă-

duminica, 
cînd si în fotbalul 

se pune accent deose- 
» educație să creem 

moral pentru a putea 
Să ne qîndim și la 

liber al fotbalistului, și 
al suporterilor înfocați, 

care nu mai au duminici, care 
au și ei familii, care familii îi 
doresc în mijlocul lor 

atunci cînd pot 
preună soț, 
copii.. Să ne 
după aceea 
faptul că (o 
strează cifrele !) me
ciurile disputate du

minica au înregistrat un număr 
mai mic de spectatori decîi 
cele jucate sîmbăta. Nu-i tîr- 
ziu să (re)analizăm problema, 
fotbalul fiind un fenomen so
cial, iar fotbaliștii de mare 
performanță tineri cu obligații, 
insă și cu drepturi. Iar dacă 
TOTI CEI 18 CONDUCĂTORI 
ȘI-ĂU EXPRIMAT DORINȚA 
PENTRU ZIUA DE SÎMBĂTĂ. 
ÎNSEAMNĂ CA NUMAI PRAC
TICA T-A DUS SPRE O ASE
MENEA OPȚIUNE. Un sondaj 
de opinie efectuat, ieri, in rîn- 
dul unor antrenori și fotbaliști 
divizionari „A" a avut și el 
drept concluzie fără excepții : 
jucătorii au nevoie de duminici. 
cînd pot petrece timpul liber 
în mijlocul familiilor /(M.M.I.).

d urni
ți im- 

soție, 
qîndim 
și la 

demon

„VOM CONSOLIDA 0 LCHIPA CARE SA MERITE
CINSIEA SIDERURGIȘTILOR DIN GALAȚI"

interviu cu Grigorc dumamă, noul președinte ui clubului
Clubul sportiv F.C.M. Slderur- 

gistul din Galati are, de curlnd. 
un nou președinte, Sn persoana 
lui Grigore Buhancă. Faptul li 
face pe Iubitorii sportului In ge
neral și ai fotbalului în special 
să se întrebe cu Interes cum 
privește noua conducere situația 
echipei de fotbal favorite. F.C.M. 
Slderurgistul Galati, intențiile cu 
privire la activitatea viitoare a 
acesteia. Cu aceleași gînduri l-am 
vizitat șl noi pe tovarășul Bu
hancă.

— Echipa clubului dv. a acti
vat în primul eșalon al tării. Am 
dori să aflăm care sînt, în ve
derile dv., perspectivele acestei 
echipe care în ultima vreme nu a 
mai adus bucuriile așteptate de 
suporterii săi ?

— Este necesar, în primul Tind, 
să depunem toate eforturile, in 
colaborare strinsă cu factorii cu 
atribuții in domeniul sportului 
din municipiu și cu sprijinul ma
relui combinat siderurgic gălă- 
tean pentru a instaura in echipă 
un climat de muncă sănătos, în
temeiat pc seriozitate și respon
sabilitate individuală si colectivă, 
pasiune pentru acest sport și 
dragoste pentru culorile clubu
lui. Vom lua măsuri pentru sta
bilizarea conducerii tehnice a e- 
chipei. atit de fluctuantă în ulti
mii zece ani, să închegăm un 
colectiv de oameni competent 
care să știe descoperi și promo
va tiperi talentați, din pepiniera 
noastră, cu care să consolidăm o 
echipă capabilă să promoveze 
din nou, și cit mai repede, în 
primul eșalon al tării și să ră- 
mînă acolo, pentru a merita 
cinstea siderurgiștilor din Galati. 
Acesta este obiectivul nostru ...

— Un obiectiv, fără îndoială, 
frumos. Dar. prin golul produs 
de plecarea unor jucâtori-titulari. 
intre care Orac, Majaru. 
Florea, Constantinescu, se 
întrebarea dacă F.C.M. va 
reveni în Divizia „A“ ?

— pentru a ieși din impas și 
pentru a ajuta tinăra noastl-ă e- 
chipă să urce din nou treptele 
spre Divizia „A“. Vreau să sub
liniez că noi contăm foarte mult 
pe competența și hărnicia talen
tatului nostru antrenor Eeonida 
Antohi. cu care realizăm o foar
te bună colaborare.

Vlad, 
pune 
putea

— Au fost, într-adevăr, printre 
jucătorii noștri cei mai buni din 
vechiul lot. Pierderea lor a dat 
naștere la multe frămîntări, dar 
sîntem convinși că vom depăși 
acest moment greu, că vom găsi 
resurse interne — ca să spun așa

— Să înțelegem că eforturile 
dv. si ale antrenorului Leonida 
Antoni pot da speranțe suporte
rilor echipei gălățene, că forma
ția pe care au iubit-o și, fără 
îndoială, o mai iubesc va nâviga 
cu succes 
lor ?

— Spun 
nu sînt _________ _ ______ —
întregite cu prezenta încurajatoa
re a suporterilor alături de noi, 
Ia bine și Ia greu. Noua condu
cere a clubului, cit și conduce
rea tehnică a echipei se vor stră
dui să asigure condiții bune de 
pregătire, repet, o pregătire fă
cută cu seriozitate, să formeze 
un lot bine închegat, cu care să 
putem atinge obiectivul.

— Aveți greutăți în acest sens?
— Doresc să subliniez că toți 

factorii care pot concura Ia re
alizarea unei echipe de fotbal cu 
evoluții pe măsura prestigiului 
de care se bucură marele combi-; 
nat sînt mobilizați de același 
gînd : asigurarea unei baze mate
riale corespunzătoare, condiții 
bune de muncă și viață pentru 
tinerii noștri jucători, care, ast
fel, vor avea tot ceea ce le este 
necesar pentru a se pregăti cu 
pasiune și încredere în posibilită
țile lor. x

— în sfîrșit, care este /impre
sia dv. despre jucătorii cu care 
începeți returul campiQnatului 
1981—1982’?

— Majoritatea 
care dispunem — ---- —
sînt tineri, cu reale posib’lUă<i de 
a crește în valoare, disciplinați, 
angajați în închegarea unei „e- 
chipe“ în adevăratul înțeles al 
cuvînfului. în teren șî în afara 
Iui, pe care publicul gălățean o 
dorește din toată inima.

spre plutonul fruntașe-

că da ! Dar speranțele 
suficiente. Ele trebuie

campiQnatului

jucătorilor de 
la ora actuală

Dumitru MORARU-SLIVNA

Șl MÎINE ULTIMELE
PROCURAREA

POATE CIȘTIGA

„Dacia 1300“ și ,,Skoda 120 L“

EXCURSII

BANI

cu

în U.R.S.S. sau R.D. Germană

50.000, 10.000, 5.000 lei etc

Se
un

efectuează 7 extrageri
total de 64 de numere I

ZILE
BILETELOR!
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TURNEUL ZONAL DE ȘAH
LA JUMĂTATEA ÎNTRECERII e Mihai Șubă și Florin Gheorghiu avansează in clasament

Tenisul mondial dintr-o privire

In turneul zonal de șah, care 
se disnută în aceste zile la 
Băile Herculane, joja a fost 
rezervată numai jucării parti
delor întrerupte. Cu deosebit 
interes au fost urmărite cele 
două reluări ale întîlnirilor pe 
care le susțineau reprezentan
ții noștri principali in întrece
re. marii maeștri Mihai Șubă 
si Florin Gheorghiu. Primul a 
avut de combătut rezistenta 
deosebit de tenace în final a 
maestrului bulgar Inkiov și. 
deși ne tablă Șubă beneficia 
de un ușor avantaj pozițional, 
acesta n-a putut fi transformat 
într-o victorie cei doi comba
tanți convenind asupra remi
zei. Cu un punct întreg, în 
schimb cucerit de o manieră 
spectaculoasă. și-a terminat 
partida întreruptă Florin Gheor
ghiu. El a folosit toate posibi
litățile tactice și poziționale e- 
xistente. la a doua reluare a 
jocului cu un redutabil adver
sar. cehoslovacul Ambroz, obli
gi ndu-1 pe acesta să cedeze du
pă o luptă frumoasă. Prin a- 
ceasta, Gheorghiu și-a îmbună
tățit sensibil poziția în clasa
ment. intrînd astfel în lupta 
pentru calificare. în celelalte 
două partide rămase netermi
nate, Ftacnik a remizat cu Am-

r

S-A ÎNCHEIAT RALIUL 
PARIS - DAKAR

1 DAKAR, 21 (Agcrpres). — A 
luat sfîrșit cea de-a 4-a edi
ție a Raliului Internațional 
„Paris-Dakar". Proba rezerva
tă automobilelor a fost cîști- 
gată de francezii Claude și 
Bernard Marreu pe „Renault- 
20 Turbo". La clasa motoci
cletelor primul loc în clasa
ment a fost ocupat de france
zul Cyril Neveu pe „Honda" — 
550 cmc. 

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE FLORETA

broz. iar Pinter l-a învins pe 
Pavlov.

Astfel, cu zece runde rămase 
în urmă, turneul zonal pășește 
în a doua jumătate a desfășu
rării sale. Au apărut și prime
le clarificări în clasament, un
de doi jucători sînt acum dis
tanțați în frunte, Zoltan Ribli 
avînd 8 puncte, iar primul con
curent aflat în urma sa. Mi
hai Șubă. totalizind 7 puncte. 
De menționat că amîndoi sînt 
pînă acum neînvinși. în con
tinuare sînt clasați : Sax și 
Ambroz — 6 p. Schmidt. Spiri
donov, Farago. Inkiov. Lukacs 
și Ftacnik — 5,5 p, Gheorghiu. 
Csom — 5 p. Gheorghiev, Ra
dulov. Sznapik și Pinter — 
4,5 p. Ghindă, Velikov — 4 p, 
Ciocâltea, Pavlov, Jansa și Me- 
duna — 3,5 p. După cum ușor 
se poate vedea, în urma celor 
doi fruntași s-a format un plu
ton compact de concurenți. ca
re fiecare poate spera la ame
liorarea punctajului în partea 
a doua a întrecerii, ca-e va fi 
decisivă.

Astăzi, runda a 11-a.

ARMIN KOGLER ÎNVINGĂTOR 
LA SAPPORO

TOKIO. 21 (Agerpres). — 
Sportivul austriac Armin 
Kogler. clasat pe primul loc 
anul trecut în „Cupa Mondi
ală". a cîștigat la Sapporo cel 
de-al 7-lea concurs de sări
turi cu schiurile de la trambu
lină din cadrul noii ediții a a- 
cestei competiții. Armin Kogler 
a totalizat 245,3 puncte, cea mai 
lungă săritură a sa măsurînd 
110,00 m. Pe locurile următoa
re s-au clasat Horst Bulau 
(Canada) 244,3 puncte și Ma
thias Busse (R.D. Germană) — 
243,2 puncte.

...URDĂ LENDL
4 iulie 1981 ... In această zi 

importantă pentru tenis, pe „cen
tralul" de la Wimbledon era 
spulberat un mit, acela al invin
cibilității Lui Bjorn Borg. Cei 
mai naivi începuseră poate sa 
creadă sincer într-o asemenea 
invincibilitate, susținută prin a- 
cea suită „plină" de 41 meciuri 
cîștigate ale suedezului, in cel 
mai prestigios dintre turnee, în- 
cepînd cu ediția din 1976, ci nd 
înscria primul său triumf din 
cele 5 consecutive. Nu credea în 
ea. desigur, John McEnroe. Cu 
siguranță de adevărat mare ma
estru, trecînd peste toate momen
tele grele ale finalei (un prim 
set pierdut și apoi două tie- 
break-uri pe muche de cuțit) tâ
nărul succesor al numărului 1 
absolut de pînă acum al tenisu
lui l-a făcut pe acesta să cu
noască prima înfrîngere. după 
cinci ani de dominație neîntre
ruptă.

A fost întoarsă, atunci, o filă 
din istoria „sportului alb“. Re
gretele n-au lipsit din tribunele 
templului wimbledonian. deși 
Borg nu le-a îneîntat prea des 
cu un joc de spectaculozitate, 
dar a impus întotdeauna respect 
prin exemplul său inconfundabil 
de concentrare si voință. Mc
Enroe, în schimb, vine cu fante
zia și impetuozitatea proprie ta
lentului autentic, arme care fac 
lupta cu racheta într-adevăr fru
moasă. A continuat în același 
stil și la următorul act al repre
zentațiilor de gală ale tenisului, 
la Flushing Meadow, sediul de- 
acum consacrat al „internaționa
lelor" S.U.A. Aici Borg ar fi do
rit nu numai o revanșă, ci și 
completarea palmaresului său din 
care lipsește pînă acum numai 
trofeul american. N-a reușit a- 
ceastă dublă satisfacție. Ca și la 
Wimbledon, numai primul set a 
trecut în avantajul suedezului — 
și la același scor 6—4 — pentru 
ca în următoarele trei tînărul 
său adversar să se impună și 
mai categoric. Cu cele două gre
le cununi de lauri cîștigate, la 
care se adaugă și o a treia, cea 
a circuitului internațional de iar
nă W.C.T.. John McEnroe pășeș
te cu siguranță pe prima treaptă 
a podiumului unui întreg sezon.

Nici un dubiu în această pri
vință, dar pentru locul al doi
lea în clasamentul nostru mon
dial s-ar putea ivi discuții. Borg 
sau Lendl ? Pentru primul ple
dează încă titlul de campion

Șl McENROE
mondial al terenurilor cu zgură, 
confirmat pentru a 6-a oară (!) 
la Roland Garros, ca și cele două 
mari finale pierdute. Cel de al 
doilea. într-o impresionantă as
censiune, a avut un finiș excep
țional, cu 35 partide cîștigate 
consecutiv în turneele Marelui 
Premiu, pe care îl încheie vic
torios la mare distanță de punc
te (1. Lendl 2413 p, 2. McEnroe 
2095 p, 3. Connors 1717 p). Nu 
numai atît. Ivan Lendl realizea
ză și „eventul" Marele Premiu 
FILT — Turneul campionilor, 
triumfînd la Madison Square 
Garden, cu ultimele două me
ciuri cîștigate în fața localnicilor 
McEnroe și Gerulaitis. O reedi
tare parțială a acelei performan-

TOP-TENIS ’81
1. John McEnroe
2. Bjorn Borg
3. Ivan Lendl
4. Jimmy Connors
5. Jose-Luis Clerc
6. Vitas Gerulaitis
7. Roscoe Tanner
8. Johan Kriek
9. Guillermo Vilas

10. Elliot Teltscher

1980: 1. Borg, 2. McEnroe,
3. Connors, 4. Lendl, 5. 'Vi
las, 6. Gerulaitis, 7. Got
tfried, 8. G. Mayer, 9. So
lomon, 10. Fibak.

1979: 1. Borg, 2. McEnroe, 
3. Connors, 4. Gerulaitis, 5. 
Tanner, 6. Vilas, 7. Solo
mon, 8. Dibbs, 9. Dupr6, 
10. Pecci.

1978: 1. Borg, 2. Connors, 3. 
McEnroe, 4. Gerulaitis, 5. 
Vilas, 6. Solomon, 7. Got
tfried, 8. Năstase, 9. Ashe, 
10. Dibbs

te rare, pe care doar Ilie Năstase 
a mai obținut-o de două ori, 
în 1972 șl 1973. Să nu ne lăsăm 
înșelați, însă, de aplauzele de la 
căderea cortinei. Rezultatele Iul 
Borg rămîn ferme pe tabelul ce
lor mai mari turnee, devansînd 
pe cele ale juvenilului campion 
cehoslovac, care va mai trebui

John McEnroe (S.U.A.) lau
reatul sezonului internațional 

de tenis '81
să confirme și în viitor pentru 
a urca penultima treaptă spre 
consacrarea definitivă.

Dintr-o singură privire ne pu
tem convinge și de justețea ce
lorlalte opțiuni pentru locurile 
din clasament. Adăugind că în 
favoarea lui Clcrc — marea re
velație a sezonului — acționează 
ansamblul de rezultate, în rin- 
dul cărora și o victorie în tur
neul de la Roma (finală : Clerc 
— Pecci 7—6. 6—4, 7—6 ; în semi
finale : Clerc — Lendl 3—6. 7—5, 

6—0, 6—0). iar pentru Viias, co
echipierul său mai vîrstnic, am 
luat ca argument prezența for
mației argentiniene în ultima fi
nală a Cupei Davis. Acolo unde 
americanii lui McEnroe cîștigau 
pentru a 27-a oară prețioasa „Sa- 
latieră". Permutații sînt pe a- 
proape toate treptele Topului de 
10. Așa cum poate fi văzut în 
subsolul listei unde reproducem 
clasamentele celor trei ani prece
dent!. Un singur jucător a rămas 
pe loc, eternul tenisman-surpriză 
Vitas Gerulaitis. si o ultimă pre
cizare : pentru locul al 10-lea, 
acordat lui Elliot Teltscher, au 
mai candidat cu sanse apropiate 
Victor Pecci, Peter McN^.^ara, 
Balasz Taroczy sau Rod ’ ' itey, 
ultimul nereușind totuși în
vingă, deși este nu mai put .i- 
cît semifinalist la Wimbledon.

Pronosticuri pentru 1982 ? Nu 
ne luăm asemenea risc, dar n-ar 
surprinde pe nimeni ca actuala 
dispută „în 3" a ocupantilor locu
rilor pe podium să se transforme 
într-un duel liniar McEnroe — 
Lendl, între cei doi primi repre
zentanți ai noii generații de 
campioni. Dacă, bineînțeles. Borg 
va fi de acord să mat coboare 
o treaptă. Vom vedea, la vară.

Radu VOIA
(Urmare din vag. I)

tima manșă s-a intrat cu sco
rul de 8—4 în favoarea echipei 
campioane olimpice. Floretiste- 
le românce și-au adunat for
țele (de ce așa de tîrziu?) și, 
prin victoriile Aurorei Dai] 
(5—1 cu Gaudin), Marcelei 
Moldovan (5—1 cu Modaine), 
Elisabetei Guzganu (5—2 cu A. 
Meygret) au ajuns la scorul 
general de 7—8. Pe planșă, în 
asaltul decisiv Csila Ruparcsics 
și Isabelle Spennato. Dacă flo- 
retista noastră cîștiga, la sco
rul general de 8—8 victoria ar 
fi revenit formației României 
la tușaveraj. Dar Ruparcsics a 
greșit mult și a încercat puțin, 
pierzînd cu 5—2. Astfel. Fran
ța întrece România cu 9—7, 
punctele fiind marcate de Bri
gitte Gaudin și Laurence Mo
daine — cîte 3. Giselle Mey
gret 1 și Isabelle Spennato 2, 
respectiv Aurora Dan, Marcela 
Moldovan și Elisabela Guzga
nu — cîte 2. Csila Ruparcsics 1.

în partida următoare, însă, 
echipa Franței n-a mai putut 
să-și reediteze succesul, for
mația UngaTiei. mult mai 
proaspătă și mai decisă, cîști-

gind cu 9—5, după ce adversa
rele i-au creat probleme doar 
pînă la jumătatea meciului 
(scorul era 4—4, rutinată Bri
gitte Gaudin a pierdut la Edith 
Kovacs și Judith Hajzer cu 
5—0 și, respectiv. 5—3, în timp 
ce junioara Laurence Modaine 
le-a învins pe Edith Kovacs, 
5—2, și Gertrud Ștefanek, 5—3). 
Au punctat : Gertrud Ștefanek 
și Katalin Gyorfy — cite 3, 
Edith Kovacs 2. Judith Hajzer 
1 și, respectiv, Modaine 3, G. 
Meygret și A. Meygret — cite 1.

în ultimul meci, speranțele 
intr-o redresare de ultimă oră 
a echipei României s-au risipit 
curînd. reprezentativa Ungariei 
luînd conducerea după primul 
tur cu 4—0. avantaj consistent 
care s-a redus la minim o 
singură dată (6—5), in final 
scorul fiind 9—5 pentru echipa 
Ungariei. Astfel, aceasta înche
ie competiția pe primul loc, 
neînvinsă. Au punctat : Ștefa
nek 3. Kovacs și Hajzer cîte 2, 
Gyorfy și Janossy cîte 1. pen
tru Ungaria, iar Moldovan și 
Guzganu cîte 2. Dan 1 pentru 
România.

Clasament : 1. Ungaria 2v. 2. 
Franța lv. 3. România Ov,

W.C.T. ROLAND 
GARROS

WIMBLEDON FLUSHING 
MEADOW

„MASTERS*

McENROE BORG McENROE McENROE LENDL

6-1 6-2 6-4 6-1 4-6 6-2
3-6 6-1

4-6 7-6 7-6
6-4

4-6 6-2 6-4
6-3

6-7 2-6 7-6
6-2 6-4

Kriek Lendl Borg Borg Gerulaitis
Gottfried Pecci Frawley Gerutaitto McEnroe
Tanner Clerc Connors Connors Teltscher

S. Mayer Taroczy Kriek Krishnan Tanner
Fibak McEnroe McNamara Tanner Connors
Giammalva Noah Mayotte Man-son Vilas
V. Amritraj Connors V. Arnritrai Teltscher Clerc

Cupa Liliana Ronchetti" la baschet
S.C. TUNGSRAM BUDAPESTA - VOINȚA BUCUREȘTI 80-64

întilnirea de baschet feminin 
dintre echipele S.C. Tungsram 
și Voința București, desfășura
tă, la Budapesta, în cadrul 
grupei „A“ a sferturilor de fL- 
nală ale Cupei „Liliana Ron
chetti", a fost cîștigată de for
mația gazdă cu scorul de 80— 
64 (43—33). Punctele au fost
înscrise de: Borș 31, Strugaru 
10. Slavei 7, Fopescu 5. Grecu

5, Tomescu 6 pentru Voința, 
respectiv Kiss 31, Szuchy 10, 
Boksa 18, Vaczi 8, Vcrtecsics
6, Pataki 3, Ratkai 4. Au arbi
trat Tsolakidis (Grecia) și Za- 
wislak (Polonia).

Voința va susține ultimul 
meci, din cadrul competiției,’ 
miercuri 27 .ianuarie, la Bucu
rești, în compania echipei Sla
via Praga .
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CALEIDOSCOP lovitura de la 11 metri!
în fotbal, nici unul dintre cele 17 articole 

ale regulamentului nu suscită atîtea dis
cuții aprinse, atîtea nemulțumiri și... mul
țumiri ca cel cu numărul 12 (greșeli și 
incorectitudini) și sancționat cu lovitura de 
pedeapsă sau de la 11 metri.

Lovitura de la 11 m înseamnă, teoretic, 
gol, practic însă se mai și ratează. Isto
ria fotbalului, paradoxal, arată mai mult 
interes pentru ratări decît pentru golurile 
înscrise din penalty...

ir Finala celei de a V-a ediții’ a cam
pionatului european din 1976, de la Bel
grad, a opus echipei R.F. Germania, de
ținătoarea trofeului, reprezentativa Ceho
slovaciei. Cum scorul s-a menținut egal și 
după prelungim (2—2) s-a apelat la lovi-

f f
f _ .... ......... ... „ _

turi de la 11 m pentru departajare și sta- 
bilirea noii campioane. (Cehoslovacii con- 
duseseră cu 2—0. după primele 23 de mi- 
nute de joc, prin golurile lui Svehlih și 
Dobias. vest-germanii reduseseră din han- 
dicap prin Dieter Miiller și au egalat chiar 
în min 90. la un corner, prin Hblzenbein). 
Deci de la 2—2 a început seria penalty- 
urilor, deschisa de fotbaliștii cehoslovaci: 
3—2 Masny, 3—3 Bonhof. “ 
Flohe, 5—4 Ondru.s. 5—5 
Juremik, ratează Honess, 
acest scor RF.G. renunță 
care n-ar mai fi putut 
tul !...

TELEX «TELEX
BASCHET • Rezultate din sfer

turile de finală ale Cupei Ko- 
racl (m) : Carrera Veneția — Co- 
tonificio Badalona 111—88, EB 
Orthez — Caviga Varese 102—77, 
Sebastian Rieti — Vasas Budapes
ta 90—75, Juventud Badalona — 
Zadar 84—88, Valiadoiid — Sibe- 
mk 108—90, Tours — LS Bologna 
93—91 • In Cupa Liliana Ron
chetti (f) : KS Brno — Vdzdovac 
Belgrad 83—60, Spartakus Buda
pesta — Montferrand 80—57.

CICLISM 0 Cursa de 6 zile de 
la Rotterdam a fost cîștigată de 
perechea Sercu (Belgia) — Pij- 
nen (Olanda).

HANDBAL © La Odense, in 
meciuri amicale de handbal : 
R. D. Germană — Danemarca 
25—19 și 24—16

HOCHEI 0 La Bordeaux, în al 
doilea meci, Franța — Ungaria 
7—6 0 In prima zi a turneului 
de la Battle Creek (Michigan). 
R. P. Chineză a tei minat la ega
litate cu S.U.A. 3—3 (2—0, 1—2,
0—1) !

FOTBAL 0 La Atena, în meci 
amical, Portugalia a învins Gre
cia cu 2—1 (1—1). Au 'marcat :
Oliveira (min. 45 și 75), respectiv 
Anastopoulos (min. 24). 0 In
sferturile de finală ale Cupei 
Ligii engleze : West Bromwich- 
Aston Villa 1—0. în restantă de 
campionat, Arsenal — Stoke Ci
ty 1—0.

SCHI 0 Slalomul uriaș din 
cadrul „Cupei Europei", la Ses- 
trieres (Italia) a fost cîștigat de 
\yalter Godele (Austria) cu 
2:19,42 0 La Odnovaly (Ceho
slovacia), în trofeul Bezrouka la 
sclil fond, proba masculină de 
schi fond a revenit suedezului 
Harry Poromaa cu 42:21,90, iar 
cea feminină de 5 km ceho
slovacei Dagmar Svubova, cu 
timpul de 17:06,9. 0 La campio
natele mondiale de schi alpin ca
re vor avea Ioc la Schladming 
(Austria) între 27 ianuarie și 7 
februarie vor participa, în pre
mieră, și schiori din R. P. Chi
neză.

„Cel core cunosc fotbalul 
spectatori, cu foarte multă 
vor da seama cîte eforturi 
depune un sportiv pentru a < 
te.e măiestriei".

PIERRE de COUBERTIN 
renovatorul Jocurilor Olimpice mo

derne, președinte al C.I.O. între anii 
1896-1925

I numai ca 
greutate iși 
intelectua le 

atinge trep*
și Iugoslavia, la ediția a IlI-a) dar 
cătorii echipei... vest-germane au 
„soluția penalty" !

* Cea de a 30-a finală a ,,Cupei 
nici" s-a desfășurat, în 1968, pe stadionul 
„23 August", între echipele bucureștene Di
namo și Rapid. In repriza secundă, după 
cîteva ocazii favorabile ratate de feroviari 
(bară Codreanu, apoi luft Jamaischi), Năs- 
turescu izbutește totuși să deschidă scorul, 
în min. 77, Nunweiller III face henț în ca
reu dar arbitrul Vasile Dumitrescu face 
semn ca jocul să continue. Contraatacă di- 
namoviștii prin Pîrcălab, care-1 deschide 
pe Lucescu, acesta centrează la Dumitra- 
che și... 1—1. Meciul devine tot mai aspru. 
Fault al giuleștenilor la 20 m de poarta 
lui Răducanu. Stoenescu trage în bară ! 
Ultimele secunde, Stoenescu îl atacă nere
gulamentar, în careu, pe Năsturescu. Pe
nalty ! Execută Neagu... direct în bară. 
Meciul se încheie astfel egal. Urmează pre
lungirile. Neagu, singur cu portarul Nicu- 
lescu, luftează și ratează, apoi Pîrcălab cen
trează. Răducanu scapă mingea la Lucescu 
și 2—1. Și tot Lucescu mal marchează încă 
o dată, surprinzîndu-1 pe Răducanu ieșit... 
la plimbare în afara careului.

■A- în primul tur al ..Cupei cupelor", edi
ția 1977/78. Universitatea Craiova pierde cu 
2—0 meciul tur, la Moscova, cu Dinamo. La 
Craiova. în retur, oltenii egalează după nu
mai 27 de minute de joc (Cîrțu min. 18 și 
Beldeanu min. 27), dar deși stăpînesc auto
ritar jocul nu mai izbutesc să înscrie. U.r-

condu- 
prăpus
Româ-

mează barajul loviturilor de la 11 m. în 
timp ce oaspeții înscriu prin Kazaceonok, 
Maksimenkov și Petrușin, gazdele ratează 
prin Beldeanu, Ștefănescu și Negrilă... In 
turul următor, după un 2—1 și 1—2 cu Austria 
Viena, Dinamo Moscova iese din competi
ție întrecută la 11 m (a ratat Bubnov), aus
triecii promovînd astfel în finala cu An- 
derlecht. (0—4).

★ 27 iunie 1937. Pe stadionul din Dealul 
Spirit Suedia conduce România cu 2—1. 
Mai rămăseseră de jucat doar cîteva se
cunde și situația era ca și lămurită. Min
gea era însă la români, undeva în afara 
careului, cînd Baratki, centrul nostru ata
cant, a fost lovit de un fundaș scandinav, 
în suprafața de pedeapsă... Arbitrul belgian 
Langenus a văzut faultul șl fără ezitare a 
acordat 11 m. A executat Baratki (tot el 
înscrisese și în min. 25). Impecabil ! Por
tarul Sjoberg a plonjat în dreapta, dar 
mingea a intrat în poartă pe lingă bara 
din stînga !

4—3 Nehoda, 4—4 
Bongartz, 6—5 

7—5 Panenka. La 
la ultima lovitură 
influența rezulta

și un amănunt Interesant. Potrivit 
regulamentului competiției. în cazul unui 
rezultat egal și după prelungiri, finala tre
buia să fie rejucată (ca cea dintre Italia Romeo VILARA
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