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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 22 ianuarie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat proiectul 
de decret cu privire la apli
carea experimentală a proiec
tului legii retribuirii muncii in 
unitățile agricole cooperatiste.

Elaborat din inițiativa și sub 
îndrumarea nemijlocită a to
varășului Nicolae 
proiectul de lege 
preocuparea statornică a con
ducerii 
pentru 
pentru 
velului 
cesc. Proiectul de act normativ 
pornește de la necesitatea în
făptuirii obiectivelor noii revo
luții agrare în țara noastră, ob
ținerii de producții tot mai 
mari și, pe această bază, sa
tisfacerii cerințelor de consum 
ale populației, a altor nevoi ale 
economiei naționale, în confor
mitate cu principiile autocon- 
ducerii și autoaprovizionării te
ritoriale, ale eticii și echității 
socialiste. S-a stabilit ca retri
buirea cooperatorilor, a cadre
lor de conducere, a celorlalți 
lucrători din agricultura coope
ratistă să se facă nemijlocit in 
legătură cu cantitatea și cali
tatea muncii prestate, cu pro
ducția șî veniturile realizate, 
cu rezultatele obținute in di-

Ceaușescu, 
oglindește

partidului și statului 
dezvoltarea agriculturii, 
ridicarea continuă a ni- 
de trai al celor ce mun-

minuarea cheltuielilor de pro
ducție și în sporirea eficienței 
întregii activități, cu posibili

tățile economice ale fiecărei u- 
nități.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca reglementările cu
prinse in proiectul legii re
tribuirii muncii in unitățile a- 
gricole cooperatiste să fie larg 
popularizate in rindul oameni
lor muncii de la sate și să se 
aplice experimental, pină la 
adoptarea prin lege, de către 
Marea Adunare Națională, in 
prima sesiune din anul 1982, a 
noului sistem de retribuire a 
muncii în unitățile agricole co
operatiste.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat unele măsuri de îmbu
nătățire a activității politico- 
educative și organizatorice in 
rindul tineretului din unitățile 
de învățămînt. Măsurile adop
tate se înscriu pe linia hotă- 
ririlor celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R., a orientărilor și 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, privind sporirea rolu
lui organelor și organizațiilor 
de partid, creșterea răspunde
rii Comitetului Central al 
U.T.C., Consiliului U.A.Ș.C.R., 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor. Ministerului 
Educației și învăfămintului, a 
tuturor organizațiilor de tine
ret și copii în vederea imbu-
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DORINȚA DE UNIRE A POPORULUI,
ARC DE LUMINA PESTE VEACURI

s-aZiua de 24 ianuarie 1859 
înscris cu litere de aur în car
tea Istoriei poporului nostru, 
ea mareînd momentul de mare 
importanță, legat organic 
trecut și de viitor, al 1 
Moldovei cu Muntenia 
crearea României. Operă 
inestimabilă însemnătate 
ceea ce a reprezentat 
ca șl în anii ce aveau să vi
nă, Unirea Principatelor Ro
mâne nu ne-a picat din cer,
nici din vrerea cuiva din a- 
fară. Ea a fost rezultatul do
rinței fierbinți a poporului, a 
cărui inimă a bătut în același 
ritm 
veac 
mat ca „veac al naționalități
lor", 
pentru libertate națională 
independență statală.

în perspectivă istorică, 
nirea Moldovei cu Muntenia a 
dat consacrare aspirației și 
luptei seculare a poporului 
nostru pentru unitate. Izvoa
rele acestora se găsesc în adîn- 
cul istoriei noastre, în vremea

cu 
al

al

dac, centralizat 
al Iul Burebis-

de 
Unirii 

i Și 
i de 

prin 
atunci,

ceasul istoriei, înțr-un 
XIX-lea care s-a afir-

luptei revoluționare,
Si

U-

statului unitar 
și independent, 
ta, trec — adevărat arc de lu
mină peste veacuri — prin 
unirea țărilor românești înfăp
tuită de Mihai Viteazul la 
1600, prin revoluția de la 1848 
și continuă, prin Războiul pen
tru independență de la 1877 și 
făurirea statului național uni
tar de la 1 decembrie 1918, 
pină la gloriosul 23 August 
1944 și în zilele noastre.

Unitatea etnică, istorică, de 
limbă, economică, culturală, 
politică, dimpreună cu vitalita
tea remarcabilă a poporului 
nostru, care a reușit - 
multe jertfe, desigur — 
apere ființa națională șl 
strămoșească, au constituit 
baza Unirii de la 1859. Noțiu
nea de unire și-a îmbogățit 
conținutul, s-a înnobilat 
adaosul măreț de libertate 
țională și statală. Unirea, 
corolarul ei, independența 
afirmarea în rindul popoarelor 
și statelor lumii, a fost rezul
tatul efortului economic, poli-

cu 
să-și 
glia

prin 
na- 
cu 
Și

întreguMItic și spiritual al 
popor.

România socialistă, 
ne mîndrim azi, stat 
in plină ascensiune, grație con
ducerii 
frunte 
stimat 
mân.
CEAUȘESCU, își datorează îm
plinirile activității creatoar^ 
eroice, în deplină unitate și 
frăție, a oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani șl da 
alte naționalități, care trălese 
laolaltă, de veacuri, in spațiul 
românesc, pentru a cărui eli
berare socială și de sub stă
pânirile străine au luptat umăr 
1a umăr secole întregi.

Sărbătorirea a 123 de ani du 
la Unirea 
ne ne află 
uniți ca 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea 
a patriei socialiste, 
rarea păcii in lume.

modem

de către partid. ta 
cu cel mal iubit M 
fiu al poporului ro> 
tovarășul NICOLAI

Principatelor Româ- 
angajați 
oricînd 

al

ferm, mal 
în jurul 

tovarășului 
tn lupta 

impetuoasă 
pentru apă-

„CUPA C.S.O. SSNA1A-3
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reintilnit, vi
neri dimineața cu președinte
le Republicii Islamice 
tan, general Mohammad 
Haq, și 
Haq.

Cei doi 
manifestat 
facția deplină față de 
gerile Ia care s-a 
timpul dialogului la nivel înalt 
româno-pakistanez de la Bucu
rești, convingerea că 
țoi contribui la adincirea

— uiversificarea raporturilor 
prietenie și 
dintre popoarele român și pa
kistanez in domeniile politie, 
economic, tehnico-științific Și 
cultural.

CU

șefi 
încă

doamna

de stat 
o dată

Pakis- 
Zia-ul 
Zia-ul

și-au 
satis- 

înțele- 
ajuns in

acestea 
și 

de 
bună conlucrare

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Islamice Pakis
tan, general Mohammad Zia-ul 
Haq, au semnat vineri 22 ia
nuarie, în cadrul unei ceremo
nii care a avut Ioc la Palatul 
Consiliului de Stat, Declarația 
comună româno-pakistaneză.

★
Vineri, 22 ianuarie, s-a în

cheiat vizita oficială de priete-

nie pe sare a făcut-o in țara 
noastră generalul Moham
mad Zia-ui Haq, președintele 
Republicii Islamice Pakistan, și 
doamna Zia-ul Haq.

Ceremonia plecării s-a des
fășurat pe aeroportul Otopeni.

Tovarășul Nieoiae Ceaușescu 
și generalul Mohammad Zia-ul 
Haq, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Zia-ul Haq au sosit 
împreună la aeroport.

Numeroși bucureșteni veniți 
la aeroport au ovaționat înde
lung pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohammad Zia-ul 
Haq, manifestindu-și satisfac
ția față de rezultatele pozitive 
cu care s-a încheiat vizita in 
țara noastră a solului poporu
lui pakistanez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat un călduros rămas 
bun de Ia generalul Moham
mad Zia-ul Haq. de la doamna 
Zia-ul Haq, de la persoanele 
oficiale care au însoțit pe pre
ședintele pakistanez în vizita 
sa în tara noastră.

La rindul său, tovarășa Elena 
Ceaușescu și-a luat rămas bun 
de la generalul Mohammad 
Zia-ul Haq, de la doamna Zia-ul 
Haq.

La ora 10,45, aeronava prezi
dențială pakistaneză a decolat.

Echipa masculină de volei — 
de trei ori cîștigătoare a Cu
pei campionilor europeni, cea 
feminină de handbal — dețină
toare, de asemenea, a prețio
sului trofeu continental, echi
pele feminine de volei și bas
chet — multiple campioane ale 
țării, echipa de fotbal — cam
pioană și în citeva rînduri cîș
tigătoare a Cupei, cea de judo 
— și ea campioană, iată re
perele principale ale unui pal
mares care cu ani în _ urmă 
făcea din Rapid o forță reală 
a sportului românesc, in fapt 
cel de-al treilea mare club al 
nostru, după Dinamo și Steaua. 
Cu timpul, însă, această forță 
a scăzut continuu și substan
țial, 
care 
dria 
(cele 
„B“ 
primului eșalon valoric,

astfel că aceleași echipe 
altădată constituiau mîn-

Giuleștitilui au 
mai multe) în 

sau se zbat prin

ajuns 
Divizia 

coada 
iar

INAUGUREAZĂ SEZONUL
DE SANIE
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FIȚA LOVIN, înaintea celui de-al 15 lea start

„AM SĂ ALERG ATÎTA VREME 
CÎT ȘTIU9
La 14 ianuarie. Fița Lovin a 

împlinit 31 de 
jumătate din ei 
educație 
i-a petrecut pe 
tism. Descoperită în 
prilejul competiției 
„Crosul tineretului", 
ajuns 
taș al 
chiar 
vreme 
„prim-plan", 
lente mai 
treptat, odată cu trecerea 
lor, și-a pierdut, parcă, și 
tutui de ..talent". Plafonată pe 
la jumătatea deceniului tre
cut. Fița a început parcă o 
nouă carieră în 1977, cînd a 
trecut în grupa antrenorului 
Nicolae Mărășescu. Granița 
celor două minute la 800 m, 
multă vreme un vis intangibil, 
a fost de muit lăsată în urmă. 
Și chiar dacă Fița a rămas la 
fel de modestă și de harnică 
precum odinioară — sub apa

ani. Aproape 
profesoara da 
din Galati 

pista de atle- 
1968 cu 

de masă 
Fița a 

repede în grupul frun- 
semifondistelor din țară, 
dacă o bună bucată 
n-a avut succes 

eclipsată de 
strălucitoare.

fizică

de 
la 

ta- 
Ba,

ani- 
sta-

CA POT PROGRESA!“
rența unei firi vesele, gata să 
dezghețe orice atmosferă —, 
nimeni nu i-ar putea contesta 
astăzi statutul de vedetă. Pen
tru Fița Lovin vorbesc 
țațele...

— 14 sezoane lăsate 
mă înseamnă un drum 
Te-am 
despre 
despre

— A
fi și mai bun.

— De ce n-a fost?
— Atît în sală, cît și 

liber n-am alergat Ia cele mai 
importante concursuri. în sală 
— la „europenele" de la Gre-

Vladimir MORARU

ruga să 
ultima

1981. 
fost un

rezul-

în ur- 
lung. 

ne vorbești 
etapă. adică

an bun. Putea

în aer

(Continuare In pap. a 2-a)

Nimeni nu i-ar putea con
testa, astăzi, Fiței Lovin 

statutul de vedetă—

ROMANESC
secția de judo — in plină afir
mare a ei — a fost, de neîn
țeles, chiar desființată.

Este drept că în aceeași ul
timă perioadă s-a avîntat spre 
virful ierarhiei naționale echi
pa de polo (și ea însă acum 
in vizibil declin), a făcut pro
grese și se menține în pluto
nul fruntaș echipa masculină 
de baschet, au fost lansați din 
Ciulești mai mulți luptători, 
boxeri, halterofili și atleți de 
certă valoare, dar aceste reu
șite parțiale n-au putut șterge 
impresia gerierală că Rapidul 
s-a aflat in anii din urmă in
tr-un evident și îngrijorător 
declin. Declin pus în evidență 
și de contribuția tot mai sla
bă, foarte modestă chiar, adusă 
de club la alcătuirea loturilor 
reprezentative pentru 
Olimpice, campionatele 
diale și europene, alte 
competiții internaționale, 
altfel, cu excepția unora 
tre atleți (în frunte cu 
Ionescu, medaliată la Univer
siada de anul trecut, de 
București, și realizatoarea al
tor frumoase performanțe 
nivel internațional), luptători, 
halterofili, boxeri, poloiști, bas- 
chetbaliști, handbaliste și jucă
toare de popice, valoarea com
petitivă la nivel internațio
nal a sportivilor rapidiști lasă

Constantin FIRANESCU

Jocurils 
mon- 
mari 
De- 
din- 
Vali

la

de

(Continuare in pag a 2-a)

o muncă asiduă (ingreu- 
capriciile vremii), plrtla 
și sanie din Sinaia a lost

După 
iată de 
de bob . 
dată spre folosința sănierilor ca
re au efectuat primele coborirl 
de antrenament încă de joi după- 
amiază. Condițiile meteorologice 
actuale fiind bune, s-a hotărit ca 
Inaugurarea sezonului să aibă loe 
duminică dimineață, prin desfă
șurarea concursului de sanie do
tat cu „Cupa C.S.O. Sinaia”. Vor 
lua parte sportivi de la C.S.Ș. 
și C.S.O. Sinaia, A.S. Armata st 
Tractorul Brașov, C.S. si C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc, I.E.F.S. Bucu
rești, C.S.Ș. Bistrița, C.S.Ș. Pe
troșani și C.S.Ș. Vatra Dornei.

In ceea ce privește bobul, este 
posibil ca activitatea să înceapă 
(prin coborîri de antrenament); 
marți, cînd se speră că se va 
termina înghețarea virajului 11 
(ultimul), ceea ce ar permite fo
losirea pîrtiel pe o lungime de 
1 000 m (din cel 1 500 cit are în 
întregime).

vasile FELDMAN coresp.

TENISMANII
NOȘTRI ÎN

TURNEU ÎN
AMERICA DE SUD

în vederea intilnirii 
chipa Chile în primul 
„Cupei Davis" 
Santiago de Chile), tinerii 
tri tenismani Fiorin 
nu. Andrei Dârzu și 
Marcu participă, 
astăzi, la turnee 
in America de 
alăturîndu-li-se și

cu e- 
tur al 

(5—7 martie, la 
noș- 

Segărcea- 
Adrian 

incepind de 
internaționale 
Sud. ulterior 
Die Năstase.

O MARE ȘANSA
caiac-canoe a Inițiat o largă

, ... .....     „ elementelor cu înzestrare fi
zică deosebită, cu aptitudini pentru sportul padelel și pagaei 
Cîteva zeci de mii de tinere și tineri au fost văzufi, măswați. 
testați. Aproape o sută au fost chemați Io Snagov pentru in
vestigații suplimentare. Aproape trei duzini au plecat. In va
canța de iarnă, la Băile Felix, pentru a deprinde, la ..apă 
caldă", abecedarul disciplinei.

De viitorii canoiști s-a ocupat Ivan Patzaichin El i-a învățat 
să înoate, sd țină pagala, să stea în barcă, să vîslească. Cor- 
neliu Savin din Cîmpulung Moldovenesc, Nicolae Turcaș din 
Zalău, Mihai Eugen din Craiova, Viorel Zapca din Slghctu 
Marmației și ceilalți învățăcei au urcat în barca mărețul cam
pion, au pătruns in lumea canoei pe „vasul amiral" al flotilei 
noastre, cu 24 de medalii olimpice și mondiale de aur, argint 
și bronz pe marele pavoaz.

Este o mare șansă pentru un început de carieră. Numele pri
mului profesor nu se uită niciodată. Performanța e încă de
parte, dar secretul ei este, sigur, mal ușor de găsit în barca 
lui Patzaichin—

în toamna trecută, federația de 
acțiune de depistare și selecție a

M. VLAD



ȘEDINȚA COMITETULUI PUIITIC 
EXECUTIV Âl C.C. Al P.C.U.

(Urmare din pag. 1) 
nătățirii radicale a activității 
de formare și educare comu
nistă revoluționară, pentru 
muncă și viață a tinerei gene
rații din patria noastră.

Situind in centrul intregii 
activități desfășurate in unită
țile de invățămint insușirea te
meinică de către preșcolari, 
elevi și studenți a politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, a operei tova
rășului Nicolae Ceaușescu, or
ganele și organizațiile de par
tid, unitățile de invățămint, or
ganizațiile de copii, tineret și 
studenți voi avea ca preocu
pare fundamentală asigurarea 
unei temeinice pregătiri profe
sionale și politice a tinerei ge
nerații. Comitetul Politie Exe
cutiv a cerut tuturor factori
lor educaționali implicați in 
creșterea și formarea genera
țiilor noi să acorde o atenție 
deosebită întăririi procesului de 
educație prin muncă și pentru 
muncă, să acționeze pentru 
perfectionarea procesului in- 
structiv-educativ în școli și 
facultăți, pentru cultivarea 
Înaltelor trăsături revoluționare 
ale copiilor, tinerilor și studen
ților, a dragostei și devota
mentului lor față de patrie și 
partid, a respectului și prețui
rii față de tradițiile glorioase 
ale poporului român. ale 
clasei muncitoare și Parti
dului Comunist Român, față de 
realizările obținute în anii 
construcției socialismului, ho- 
tărîrii de a contribui la dez
voltarea și înflorirea continuă, 
economică și socială, a Româ
niei.

în vederea îmbunătățirii ac
tivității educative. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit mă
suri pentru îmbunătățirea 
structurii Organizației Șoimii 
Patriei, forme noi de îndru
mare a Organizației Pionieri
lor printr-o mai bună antre
nare a membrilor de partid, 
nteciștilor și a cadrelor didac
tice. precum și pentru îmbu
nătățirea structurii și activită
ții de îndrumare a organizați
ilor Uniunii Tineretului Co
munist.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit, totodată, sarcinile care 
revin Comitetului Central al 
U.T.C., Consiliului U.A.S.C.R. 
și Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor pentru a 
asigura, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
promovarea unui spirit revolu
ționar, intransigent, în întreaga 
muncă a organelor și organiza

FIȚA LOVIN ÎNAINTEA CELUI DE
(Urmare din pag. 1) 

ADniNISfRAȚIA DI STAI LOTO PDONOSPORI INTORMTAZA

țiilor de tineret, copii și stu- 
denți, creșterea răspunderii a- 
cestora, a tuturor cadrelor de 
tineret, in înfăptuirea exem
plară a sarcinilor încredințate 
de partid.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizi
ta de prietenie făcută în țara 
noastră de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, exprimind con
vingerea că înțelegerile conve
nite cu acest prilej vor consti
tui un puternic impuls pentru 
dezvoltarea și mai intensă a 
conlucrării prietenești dintre 
P.C.R. și P.C.B., pentru ridica
rea, pe o nouă treaptă, a co
laborării și cooperării rodnice, 
multilaterale, dintre România 
și Bulgaria, în interesul am
belor popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat înțelegerile convenite 
cu ocazia noului dialog romă- 
no-bulgar la nivel înalt și a 
stabilit măsurile necesare pen
tru transpunerea lor în viață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat, de asemenea, des
pre vizita oficială de prietenie 
pe care a efectuat-o în țara 
noastră, între 20 și 22 ianuarie, 
președintele Republicii Islami- 
ce"Pakistan, general Moham
mad Zia-ul Han.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere con
vorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Moham
mad Zia-ul Haq, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, de 
prietenie, deplină înțelegere și 
respect reciproc, care au rele
vat dorința comună de a da 
noi dimensiuni raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat în unanimitate docu
mentele, înțelegerile și conclu
ziile Ia care s-a ajuns cu pri
lejul vizitei și a stabilit măsu
rile necesare pentru amplifica
rea continuă a relațiilor româ- 
no-pakislaneze.

★
Comitetul Politic Executiv a 

rezolvat, de asemenea, proble
me curente ale activității de 
partid și de stat.

mănător. nici măcar Ludmila 
Veselkova. După „Cupa Mon
dială", in citcva concursuri in 
Italia am avut o suită bună: 
4:01,67 la 1 500 m, record per
sonal îmbunătățit cu aproape 
3 secunde, 4:21,40 pe o milă, 
al doilea rezultat din toate 
timpurile, 1:57,69 Ia 800 m. 
Totul in cinci zile.

— Și ce înseamnă aceasta?
— înseamnă, ca să folosesc 

o expresie a antrenorului meu 
de la Iot, Nicolae Mărășescu, 
a cărui colaborare cu Ștefania 
Constantin, antrenoarea mea de 
la Galați, este, cred, un model, 
Înseamnă zic „o bună adapta
re la efort prelungit de inten
sitate mare". Important in 
perspectiva campionatelor eu
ropene. Și. mai înseamnă, cred 
en, existența unor resurse, mai 
ales pentru proba de 1 500 m.

— Va deveni această distan
tă proba preferată?

— Nu, rămîn încă la 800 m, 
unde cred că mai pot smulge 
cîteva zecimi recordului națio
nal (n.n. 1:56.7). Dar sper, tot
odată. să cobor sub 4 minute 
Ia 1500 m.

— Alte speranțe pentru cel 
de-al 15-lea an al carierei?

— Să fiu, ca și în 1981, pe 
podiumul celor mai bune se- 
mifondiste din lume. Să urc

fixe (50.000, 10.000, &.000 lei etc.). 
Cel ce doresc să asiste la des
fășurarea tragerii sînt invitați la 
ora 16,30 în sala clubului „Fi- 
nanțe-Bănci* * din București, str. 
Doamnei nr. 2. (Numerele cîști- 
gătoare urmează a fi transmise 
la radio șl televiziune în cursul 
serii) • Un bun prilej de fru
moase succese îl constituie si 
concursul Pronosport de mîine, 
care cuprinde meciuri foarte a- 
tractive din campionatul italian 
Si beneficiază de un report sub
stanțial la categoria T : 70.125 lei. 
AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT

noble, deși o întrecusem cu 
puțin timp înainte, la Buda
pesta, pe Zlateva (Bulgaria) 
en 30 de metri. Iar Zlateva 
•iștiga medalia de argint la 
o zecime de învingătoare... Va
ra — Ia ,,Cupa Mondială", 
Unde titulară in echipa conti
nentului a fost aleasă, nu știu 
pe ce criterii, poloneza Januch- 
ta, pe care și eu și Maricica 
Puică am inlrecut-o în timpul 
sezonului. La 20 de ani uiți 
mai ușor necazurile, te gîn- 
dești că mai ai timp, dar la 
30 este mai greu...

— A fost, totuși, un an bun. 
Prin ce ?

— Am ciștigat titlul balca
nic la cros ou echipa, apoi ti
tlul național individual, Ia 
Alba lulia. Am ciștigat titlu
rile de campioană balcanică 
pe pistă la 800 m și 1 500 m 
și pe cele naționale in aceleași 
probe, intrecindu-le pe distan
ța mai lungă, pe Natalia Be- 
tlni și Maricica Puică. N-am 
pierdut, pe pistă, nici o cursă 
lin fata colegelor din țară. Am 
ai doilea rezultat in lume Ia 
800 m, 1:57,42. și încă trei re
zultate sub 1:58,0, statisticile 
arătind că nici o altă fruntașă 
a probei n-a reușit ceva ase

CINE JOACA ASTAZI - 
MÎINE POATE CIȘTIGA I

• După cum s-a mai anunțat, 
la tragerea specială Loto de nrii- 
ne, 24 ianuarie 1982, se vor efec
tua șapte extrageri In trei faze, 
cu un total de 64 de numere ! 
Participind și dv. la această tra
gere deosebit de avantajoasă, a- 
veti posibilități sporite de a vă 
număra printre cîstigătorii de 
autoturisme „Dacia 1300“ si „Sko- 
da 120 L“, excursii in U.R.S.S. 
sau R. D. Germană, precum si 
mari sume de bani, variabile ii

TROFEELE
„DACMDEI“

Comisia centrală de organizare a compe
tiției sportive naționale „Daciada" a stabi
lit trofeele care vor fi acordate organelor 
sportive locale cu cele mai bune rezultate 
înregistrate în cea de a II-a ediție a acestei 
ample întreceri de masă și de performanță. 
Astfel, vor fi acordate trofeele „Daciadci" 
(de dimensiuni diferite) județelor situate pe 
primele trei locuri în clasamentul general, 
etapele de iarnă și de vară, atit la sportul 
de masă cit și la cel de performanță. Pen
tru locurile 4—6 vor fi acordate plachete. 
De asemenea, vor fi decernate trofee pen
tru primele șase clasate la sportul de ma
să și performanță — etapa de vară (pen
tru etapa de iarnă trofeele au fost acor
date cu ocazia Simpozionului national 
„Daciada"). Trofeul competiției va fi înmî- 
nat și cîștigătorilor locului I pe ramuri de 
sport, urmînd.ca pentru locurile 2—6 să fie 
înmînate plachetele „Daciadei".

In afara acestor distincții. Comisia cen
trală va acorda și premii speciale: la spor
tul de masă: pentru initiative deosebite pri
vind amenajarea de baze sportive simple 
(cu sprijinul organelor locale) — patru tro
fee: pentru cele mai reușite festivaluri 
sportive și ansambluri ale „Serilor Dacia
dei" — două cupe; la sportul de perfor

manță, pentru cele mai bune rezultate la 
atletism. înot. box. haltere (seniori și ju
niori).

De asemenea, ziarul „Sportul" va decer
na două trofee .,fair-play" pe anul 1981, in
dividual și colectiv.

RAPID - UN CLUB MUNCITORESC
(Urmare din pag. 1)

încă, în mai mică sau mai 
mare măsură, de dorit.

Comparația nostalgică cu 
succesele de odinioară, dar și 
dorința fermă, unanimă, de re
dresare a situației prezente au 
constituit — cum era, dealtfel, 
firesc — dominantele lucrări
lor recentei conferințe a clubu
lui Rapid. Club care, de cu- 
rînd, a trecut în cadrul Minis
terului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, înțărindit-și ast
fel caracterul său muncito
resc. legîndu-se nemijlocit și 
total de cei pe care i-a repre
zentat întotdeauna în arena 
sportivă : lucrătorii căilor fe
rate, toți ceilalți oameni ai 
muncii din transporturi și co
municații.

Pornind de la cauzele ma
jore care au determinat re
gresul acestui club de mare și 
veche tradiție, cu o masă atît 
de numeroasă de suporteri și 
simpatizanți în întreaga țară, 
participanții la conferință au

AL 15-lea START
pe podium la Milano la cam
pionatele europene de sală, și 
la Atena, la cele in aer liber. 
Am muncit in această iarnă 
mâi mult ca oricind. Doar in 
decembrie am „adunat" 575 
km. La Băile Felix, pe un 
traseu de 5 km, pe șosea, am 
alergat 15:46,6, acolo unde nu 
reușisem niciodată mai bine 
de 16:17,6.

— Există, deci, toate premi
sele pentru ca...

— în ceea ce ne privește pe 
noi, semifondiștii, facem tot ce 
depinde de noi pentru a ob
ține rezultate! Nu e ușor, mai 
ales cînd te supără de 3—4 ani 
o sciatică, să alergi, zi de zi, 
zeci de kilometri pe zăpadă 
sau gheată, la minus 20 de 
grade. Dar performanța nu 
depinde numai de noi. Știm ce 
fac alții? Facem ce fac alții 
pentru a ne putea lupta eu ei 
cu arme egale? Iată Ia ce tre
buie să se gîndească cei care 
ne dirijează activitatea. Repel, 
noi muncim din răsputeri...

— Te-am auzit, de vreo 2—3 
ani, spunînd: gata, acesta e 
ultimul sezon...

— Da, cred că a venit tim
pul să mai stau și pe-aeasă. 
Dar am să alerg atita vreme 
cit voi crede că pot să pro
gresez !

VA MAI STAU DOAR ASTAZI 
LA DISPOZIȚIE PENTRU A 
PARTICIPA LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT !
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 22 

IANUARIE 1982
Extragerea I: 70 10 47 90 39 

22 40 8 13
Extragerea a II-a: 68 29 89 

«9 56 87 51 55 19
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI: 1.391.470 lei din care 
418.449 iei REPORT LA CA
TEGORIA 1. 

dezbătut pe larg obiectivele 
activității viitoare, acțiunile și 
măsurile necesare pentru de
pășirea situației actuale, pen
tru revenirea Rapidului prin
tre unitățile fruntașe ale miș
cării noastre sportive. Foarte 
importante pentru viitorul clu
bului s-au convenit a fi inten
sificarea acțiunilor de selec
ție, întreprinse pe criterii mai 
riguros științifice decît pînă 
acum, îndeosebi în rîndurile 
elevilor din sectoarele 1 și 6 
ale Capitalei, ca și ale celor 
din școlile aparținînd Ministe
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, școli pe lîngă 
care se propune a lua ființă 
(o măsură extrem de utilă) 
cluburi sportive școlare, pre
cum și îmbunătățirea activi
tății cu copiii și juniorii, in
clusiv sub aspectul asigurării 
condițiilor materiale, care — 
așa cum subliniau antrenorii 
Mihai Chezan și Ion Pop — 
sînt în prezent destul de pre
care. Creșterea atît cantitativă, 
cît și calitativă a pregătirii 
(problemă asupra căreia judi
cioase referiri au făcut atleta 
Vali Ionescu, ca și antrenorii 
Mihai Zaharia, Viorel Kraus 
și Haigazun Tursugian), întă
rirea disciplinei și îmbunătă
țirea muncii politico-educative 
au fost, de asemenea. subli
niate ca direcții principale de 
acțiune. După cum printre 
preocupările noii conduceri a 
clubului trebuie să figureze și 
îmbunătățirea — cu sprijinul

• In SALA DE SPORT 
CONSTRUCTORUL din Galati 
s-a desfășurat, timp de patru 
zile, competiția de minifotbal 
„Cupa Oțelul", aflată la edi
ția inaugurală. Au participat 
11 formații (in trei categorii 
de virstă) din Focșani și Ga
lați, cîștigătoare fiind echipe
le F.C.M. Galați și Otelul Ga
lați. « IN CADRUL „DACIA
DEI" a avut loc la Sovata o 
frumoasă întrecere, de schi 
fond cu participarea a peste 
100 de elevi din județul Mu
reș. Printre cîștigători s-au 
numărat ileana Olteanu, Mir
cea Lulea, Dana Pogacea și 
Zoltan Kanyadi. ® „CUPA 24 
IANUARÎE" a reunit 5 echipe 
de juniori din Brăila la mini
fotbal, întrecere organizată de 
Clubul sportiv școlar din lo
calitate. Trofeul a revenit for
mației F.C.M. Progresul II 
(antrenor V. Grosu). Iată și 
rezultatele echipei cîștigătoa
re : 3—3 cu F.C.M. Progresul 
I, 5—2 cu F.C.M. Progresul 
III, 4—2 cu C.S. Șc. I și 6—1 
cu C.S. Șc. IT. Goigeter a fost 
Gh. Chiru (C.S. Șc. I). cu 10 
puncte înscrise. • O FRU
MOASA INIȚIATIVA a C. S. 
Voința din Brașov, aceea de 
a organiza „marțea sportivă 
a cooperatorilor" la Comple
xul de agrement TImpa. In 
zilele respective, cooperatorii 
șl membrii lor de familie au 
acces gratuit la bazele spor
tive ale complexului, cum sînt 
patinoarul, bazinul de înot, 
popicăria cu două piste, sala 
de gimnastică șl sala de șah 
și tenis de masă. • S-A 
INAUGURAT noul schl-lift 
din apropierea orașului Gheor- 
gheni, la pirtia Fagul înalt, 
aflată la km 4 pe șoseaua ca
re duce spre Lacul Roșu. Lu
crarea s-a efectuat, în bună 
parte, prin contribuția mem

care se speră a fi consistent 
din partea ministerului tutelar
— a bazei materiale a clubu
lui.

Tinzînd nu numai la o reve
nire, cu țoate cele 12 ramuri 
de sport din cadrul clubuîî.,, 
în prim-planul competițiilor 
interne, ci și la atingerea unei 
reale competitivități internațio
nale, sportivii, antrenorii și 
conducătorii Rapidului s-au 
angajat ca — printr-o muncă 
intensă — să crească substan
țial nivelul performanțelor, 
pentru a contribui în măsură 
mult sporită la reprezentarea 
sportului românesc în arena 
europeană și mondială. în per
spectiva Jocurilor Olimpice din 
1984 s-a apreciat că este posi
bil și necesar ca prezența 
sportivilor rapidiști în delega
ția țării noastre să fie nu nu
mai simbolică, ei cit mai ac
tivă și mai prodigioasă.

Din partea Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor a luat cuvîntul to
varășul Iulian Tudosie, ad.~ 
junct al ministrului, iar din 
partea conducerii C.N.E.F.S. 
tovarășul Emil Ghibu, secretar.

Conferința a ales consiliul de 
conducere al clubului, din care 
fac parte : Apostol Cfifirulescu
— președinte, Eugen Ignat și 
Ion Dinulescu — vicepre
ședinți.

brilor asociației sportive Tex
tila, de pe lîngă Fabrica de 
stofă de mobilă. Acum, schi
orii din localitate au In zona 
orașului două schi-lifturi. • 
LA TULCEA se organizează 
pentru a doua oară — de că
tre redacția gazetei „Delta" — 
concursul dc dezlegări șahis- 
te „DELTA 64", la care par
ticipă șahiști din județ. Con
cursul se bucură de sprijinul 
animatorului activității sahis- 
te de pe meleagurile tulcene, 
maistrul de marină Laszlo 
Noel din Sulina. • CO
OPERATIVA meșteșugărească 
„Prestarea" din Bușteni are 

un bine aprovizionat centru 
de închiriere de materiale și 
echipament sportiv (vizavi de 
gară), pe rafturile căruia un 
important loc îl ocupă mate
rialele de sezon — schiuri, 
săniuțe si echipamentul res
pectiv. Tot la Bușteni, func
ționează întreaga săptămînă 
(cu excepția zilei de luni) te- 
lecabina pentru „Babele". • 
PE PATINOARUL artificial al 
asociației sportive Petrolul din 
Brașov' a avut loc zilele tre
cute vn reușit carnaval pe 
gheață, la care s-au prezentat 
un mare număr de patinatori, 
printre eare nu mal puțin de 
170 de măști. Comisia sport- 
turlsm din cadrul Consiliului 
județean al sindicatelor, or
ganizatoarea carnavalului, a 
acordat 30 de premii și 10 
mențiuni. Printre „măștile" 
premiate au figurat : Șerban 
Popescu („Rachetă" — avînd 
inscripția NU VREM BOMBE). 
Cristina Heroiu („Omul de 
zăpadă") si Dorian Percea 
(„Iepuraș").

RELATĂRI DE LA : T. Si- 
riopol, A. Fekote. Tr. Ena- 
ehe, C. Gruia, Cs. Malnasi. 
P. Comșa, M. Hcrmeneann țl 
G. Carol.



Ordinea șâ disciplina Ia antrenamente — componente ale atitudinii £a$ă de muncă

TIU CUM SĂ MAI LUNGEASCĂ TIMPUL, 
ȘTIU CUM SĂ... TRACA DE TIMP!

Folosirea intensivă a timpului afectat antre
namentelor este o datorie de prim ordin 
a antrenorilor ți sportivilor. îndeosebi an

trenorii, retribuiți pentru aceasta, care este mun
ca lor, au datoria să se încadreze in ordinea ți 
disciplina cerute oricărui sector de activitate, de 
Ia primul pînă Ia ultimul minut, oferind sportivi
lor exemplul personal și manifestînd față de ei 
exigența capabilă să-i mobilizeze la îndeplinirea 
obiectivelor de performanță. Un lucru aparte asu
pra căruia vrem să atragem atenția este activi
tatea de pregătire în condițiile unui flux con
tinuu de sportivi sau echipe într-o sală de sport 
sau altă bază sportivă. Să se acționeze astfel, 
incit între un beneficiar și altul să nu rămînă 
„timpi morți", care înseamnă nu numai minute 
prețioase irosite, ci și energie electrică și termi

că duse pe apa Simbetei. Prezentarea in timp 
util ți pregătirea preliminară necesară intrării in 
lucrul propriu-zis din primul minut al programului 
asigură o eficiență sporită lecției de antrenament, 
după cum eliminarea altor timpi cu explicații de 
prisos sau alte asemenea lucruri are darul să 
crească eficiența timpului existent la dispoziție.

Ziarul nostru va continua să publice raiduri des
pre felul cum sînt asigurate de către antrenori, 
sportivi, consiliile cluburilor ți asociațiilor spor
tive, ca și de cele orășenești ți județene, ordi
nea și disciplina la antrenamente, astfel incit să 
fie folosit la maximum timpul de lucru afectat. 
Scop final, firește, îndeplinirea obiectivelor de 
performanță, a angajamentelor asumate prin 
plan.

Marile rigori ale antrenamentului modern...

...SAU DE LA
Mihnea Năstase este un co

pil controversat. Unii, în frun
te cu tatăl său, Davis Cup-ma- 
nul Constantin Năstase, fratele 
lui Ilie. sînt de părere că Mih
nea va fi un mare campion. 
(Mihnea însuși — 15 ani la 1 
februarie — a și declarat o 
dată la radio reporterului Oc
tavian Vintilă că va ajunge 
„mai mare decit Ilie Năstase"). 
Alții sînt de părere că... mai 
există rachete tinere de real 
talent. Dar, indiferent de ceea 
ce se va întîmpla — tenisul e 
o mare necunoscută — se poa
te spune că antrenamentele lui 
Mihnea Năstase, conduse și 
susținute exclusiv de tatăl său, 
al cărui fanatism pentru tenis 
și pentru Mihnea întrece orice 
închipuire, sînt un model de 
hărnicie, concentrare și perse
verență.

I-am văzut în sala „23 Au
gust" în lupta cu secundele. 
Pentru că numai lupta cu se
cundele poate fi numită aceas
tă bătălie non-stop cu cele 
9 000 de secunde ale unui an
trenament crîncen. la care co
pilul de 15 ani (care. între 
timp, a ajuns să măsoare 1,76 
m) se supune, contrind cu vi
goare fanatismul amintit al ta
tălui său care vede, gîndim 
noi. o revanșă, prin Mihnea, 
asupra formidabilului său fra
te, cîștigător de Forrest Hills, 
care se juca cu „Masters"-uri
le. bifîndu-le ca pe anotimpuri.

— De cite ori ai servit pînă 
acum, Mihnea? îl întrebăm 
după terminarea antrenamentu
lui, adică după încheierea su
plimentului de antrenament — 
alergare pe scară, cu pași iuți, 
tropotind, cu eternul complex 
al lui Costică Năstase față de 
teribilul start și sprint al lui 
Ilie, pentru care nu a existat
— pe vremea cînd tenisul mai 
era un joc și nu o canonadă
— minge pierdută.

— Cred că între - 80 000 și 
100 000 de ori...

— Cum ai făcut calculul ații 
dc repede? Cit ai Ia matema
tică ?

— Am 9, dar calculul e de 
clasa a Il-a. Am pus o sută de 
servicii pe zi — asta'-e norma 
—■ am înmulțit, cu 355, cam 
asta ar fi media de zile a unui 
jucător de tenis... ajungem la 
vreo 35 000 pe an. dar eu scad 
vreo 15 000, pentru că mai sînt 
și jocuri... cînd nu servești fă-

lamă... Pe stadionul Dinamo nu erau spectatori, dar asta nu în
seamnă că era pustiu. Diferite grupe de sportivi iji desfășurau pro
gramul de pregătire, acumulau puteri pentru performanțele viito
rului sezon, l-am văzut lucrind pe canotori, pe alergătorii de gar
duri și pe viteztști, ca și pe acești copU pregătiți de prof. Cristian 
Ivan.

începuse să fulgule încet... Ctnd alțl copU se gtndesc la săniuțe, 
micii sportivi clin imagine se străduiesc să execute cit mai bine 
exercițiile stabilite de antrenor. Foto: ion MIHAICA

RABDARE LA
ră oprire, ca la antrenament, 
și dacă înmulțim iarăși cu pa
tru ani, hai să scad și aici, 
deși joc de șase, ajungem la 
80 000 pe puțin... e o cifră mi
nimă, așa e mai bine.

După care Mihnea a fugit 
în vestiar, reechiparea trebuie 
să dureze 10 minute, pentru că 
școala nu așteaptă... Liceul de 
filologie-istorie, cu profil de 
sport, unde directorul Danciu 
„nu prea înghite ' întîrzieri", 
chiar dacă știe că cei mai 
multi elevi ai săi au două an
trenamente pe zi — acesta e 
și motivul pentru care școala 
începe la 11 și jumătate — 
„din păcate, eu nu pot să mai 
prind două bre seara — spu
ne Mihnea — pentru că lecțiile 
trebuie făcute".

...Pe teren a intrat al nu 
știm cîtelea schimb. Florența 
Mlhai și foarte tinărul Dumi
tru Ciucă, nepotul boxerului, 
un băiat subțirel (16 ani și ju
mătate). brun ca Năstase, ochi 
brici, fibră proeminentă, de 
căluț la start. „Nu e deloc 
rău copilul" — ne spune an
trenorul Ștefan Georgescu — 
în timp ce le cere celor doi să 
tragă furtunul Ce e furtunul? 
E un obiect ad-hoc pentru un 
exercițiu. Cele două furtunuri 
se plasează, de o parte și de 
cealaltă a plasei, între linia de 
serviciu și linia de fund, pen
tru ca jucătorii să trimită doar 
mingi lungi, dincolo de furtun, 
spre linia de fund. Ștefan Ge
orgescu cronometrează și an
trenamentul începe. La înche
ierea unei ore non-stop, fie
care jucător prezintă raportul. 
Florența Mihai 631, Dumitru 
Ciucă 653. Ștefan Georgescu 
nu pare mulțumit. Procentajul 
nu e grozav. (In decurs de o 
oră, fiecare jucător lovește 
mingea de aproximativ 1 200 de 
ori). Cifre comparative : Lucia 
Romanov 750, Adrian Marcu 
840, Hărădău 930. întrebăm de 
cifra probabilă a lui Lendl. 
„Lendl, ca și Borg, ca și cei
lalți mari jucători, depășesc 
mia. La bază e concentrarea. 
Aparent, exercițiul n-ar fi greu 
din punct de vedere tehnic. 
Dar obsesia mingii care tre
buie trimisă oricum „peste", 
indiferent de replica adversa
rului, macină".

A doua oră de antrenament, 
cu Georgescu în teren, pentru 
complicarea desfășurărilor trl-

INTELIGENȚĂ 
gonometrice. A treia oră e și 
mai severă. Palma lui Ciucă e 
o rană. Minerul rachetei a 
smuls pînă și bătăturile „do- 
bîndite" în cursul verii.

„Să presupunem, Ștefan Ge
orgescu. că marii jucători a- 
jung Ia o concentrare egală. 
Cine cîștigă, pină la urmă?" 
„Cîștigă inteligenta, pentru că 
în ultimul timp s-a ajuns la 
culmi de efort în antrenament, 
spre care tind toți cei care vor 
să urce. Tenisul a devenit o 
chestiune de procentaj. Atît la 
sută dreapta, atît la sută ser
viciul, atît la sută voleul". 
„Victoria recentă a lui Lendl 
pare să confirme ideea procen
tajului". „Dar și ideea inteli
gentei. L-am văzut fn tribună 
studiindu-și adversarul urmă
tor. Nu o face ca să treacă 
timpul, cu un pahar de răco
ritoare în mînă. O face ca un 
cronicar care e dator să note
ze toate mingile". „Ce e, pină 
la urmă, inteligența in tenis?* 1 
„Aprecierea exactă a momen-- 
tului cînd poți și trebuie să 
faci punct Restul e răbdare". 
„Năstase nu a avut răbdare". 
„Năstase, ca și Dobrin, iese 
din calcule". „Ce zici de Mih
nea?" „Muncește mult și bine. 
Are un tată extraordinar. în
că e prea devreme să vorbim. 
Totul e să știi cînd poți face 
punctul. Iar ăsta e un dar care 
vine din Andromeda".

loan CHIRILA

DOMINANTA E ORDINEA, DAR MAI SlNT Șl ABATERI
înarmat cu progra

mul de desfășurare a 
antrenamentelor (care, 
cu mici excepții, cores
pundea cu cel al an
trenorilor) și însoțit de 
prof. Marin Petrescu, 
secretar al C.I.E.F.S. 
Galați, am întreprins 
luni după-amiază și 
marți dimineața un 
raid la majoritatea ba
zelor sportive din Ga
lați. Primul popas — 
la ora 16,30 — la sala 
de atletism din Com
plexul Dunărea, unde 
am găsit la lucru spor
tivi și antrenori ai clu
burilor sportive școlare 
nr. 1 și 2. Se lucra in
tens, dar — ce păcat I 
— majoritatea antreno
rilor erau în ținută de 
stradă... Controlul e- 
fectuat a doua zi a do
vedit însă că a fost în
țeleasă critica ce li s-a 
făcut : erau toți în 
treninguri și parcă se 
muncea și mai bine.

în Sala sporturilor.

Și aceste alergări zilnice i-au ajutat pe luptătorii din Cimpina 
să „prindă*  lotul olimpic.

FIECARE MINUT,
0 TREAPTĂ SPRE PERFORMANȚĂ

în trecere prin Cîmpina, am 
întîlnit un grup de sportivi 
alergînd. în treninguri vechi, 
cu căciulițe de toate felurile, 
alergau de zor pe stradă, deși 
nu-i zorea nimeni. I-am urmat 
și am ajuns la sediul Consi
liului orășenesc pentru educa
ție fizică și sport, aflat în clă
direa unui fost cinematograf, 
în sala de proiecție, azi sală 
de antrenament, era frig. Mai 
frig ca afară, cum observa ci
neva, nu ca șă se plîngă, ci 
pur și simplu pentru că așa 
era. Clădirea, foarte veche, 
trebuia demolată, dar s-a spus, 
pe bună dreptate, că pînă s-o 
face una nouă mai poate fi fo
losită. A fost reparată și mai 
e folosită.

Așadar, pe frig, cu echipa
ment de care au, luptătorii de 
greco-romane de la Oțelul 
Cîmpina, asociația sportivă a 
întreprinderii, de piese turnate, 
se antrenează fără să crîcneas- 
că. Copii, juniori și seniori, „la 
toate categoriile", cu echipă în 
divizie, înflăcărați de dragos
tea pentru un sport greu, care 
cere o cantitate mare de efort 
anonim și căliți la școala mun
cii într-o întreprindere de ma
re importanță, visează marea 

la ora 17,20 profesorii 
Constantin și Floren
tina Danielescu, de la 
C.S.Ș. nr. 1, lucrau 
doar cu 12 voleibaliști. 
Ni s-a explicat că lu
nea după-amiază se 
lucrează numai indivi
dualizare... Trecem la 
sala de judo, unde 
prof. Ioan Mircea și 
elevii săi de la C.S.Ș. 
nr. 2 își desfășurau cu 
strictețe programul de 
pregătire.

în aceeași sală, de la 
ora 17,30 era în pro
gram pregătirea spor
tivilor de la C.S.M 
Dunărea. Trecuseră 5 
minute, veniseră cîțiva 
judoka, nu toți și nici 
antrenorul Florin Bălă- 
nescu. De ce își îngă
duie acest tovarăș să 
nu respecte programul? 
în sport acționează al
te legi decît în pro
ducție ?

în sala de antrena
ment de la blocurile 15 
și 17 a Box Clubului din

Galați, antrenorul Ghe- 
orghe Ieremie lucra 
numai cu 18 din cei 
30 de sportivi, cîți are 
în cele două grupe. 
Unde erau sportivii ? 
De ce își îngăduiau să 
lipsească ? Maestrul 
sportului Sandu Tirîlă 
și antrenorul Nicolae 
Movilă ne oferă o in 
teresantă lecție de box, 
dar și aici prezența e 
în suferință. La arene 
de box de pe str. Mi
hai Bravu, într-o sală 
excelent dotată, 10 
sportivi de la C.S.M. 
Dunărea lucrau cam la 
voia întîmplării, pentru 
că antrenorul Nicu Po
pa avea ceva de discu
tat cu un prieten și, 
în plus, răspîndea în 
jur miros de băutură, 
probabil de la... mas» 
de prînz. Revenim 
marți, găsim pe antre
nor și pe instructorul 
Nicolae Butiseacă, dar 
numai 7 sportivi... Să 
ne mai mirăm că

performanță și se străduiesc 
s-o atingă. Unii — ca Ion Ne- 
goiță și Ion Brebenel — sînt 
elevi, alții au ajuns deja mun
citori, în principal lăcătuși me
canici, ca Vasile Soare, Geor- 
gică Drăgan sau Eugen Ser- 
ghie. Unii au fost fruntași la 
trîntă, ca Gcorgică Drăgan, 
campion național, apoi „vice" 
la greco-romane, la „Cupa 
U.N.C.A.P.", și locul VI la fi
nalele de seniori.

De aici au plecat la faculta
te, la Brașov, Marian Șovăială 
— la T.C.M. și Ion Fițian — 
la Forestieră.

Vin la antrenamente la se
cundă, nu pierd un minut, 
fiindcă n-au timp, execută 
conștiincios tot ce le cere mais
trul Constantin Constantinescu, 
antrenorul. Și nu le e ușor, 
sînt tineri, s-ar mai plimba și 
ei, cîte n-ar face, dar nu au 
cînd. Sportul luptelor cere 
muncă, nu glumă I Iar Ion 
Brebenel și Ion Negoiță vroiau 
„să prindă lotul olimpic" și au 
tras din răsputeri, în ordine, 
în disciplină, muncitorește. Și 
l-au prins; împreună cu Nico- 
lae Mihai, spre cinstea lor.

Mircea COSTEA

boxul gălățean nu mai 
este ce a fost odată ?

La sala de lupte do 
pe strada 6 Martio 
i-am găsit lucrînd cu 
sîrguință pe antrenorii 
L Donose, Șt. Gorovel 
— de la C.S.M. Dună
rea și P. Poalelungi- 
de la C.S.Ș. nr. 2. Lip
sea tocmai campionul 
național Petre Ursu ? 
De ce ? Nu știau nic*  
antrenorii...

în încheiere, să sub
liniem că dominanta o 
constituie respectarea 
orelor de pregătire, ca 
urmare a programului 
riguros de coordonare 
și control al consiliului 
județean și al consiliilor 
cluburilor, dar că mat 
sînt — după cum s» 
vede — și abateri care, 
oricît de puține, tre
buie eradicate fără în- 
tîrziere.

Telemac SIRIOPOL
coresp.

ÎN LOC DE ANTRENAMENT, ȘEDINȚĂ!
* »

Folosirea la capacitatea maximă a sălilor spor
tive din municipiul Oradea și din localitățile ju
dețului este un deziderat al majorității proprie
tarilor de săli. Așa am găsit la Sala sporturilor 
din Oradea, o frumoasă și utilă construcție poli
valentă, unde spațiul și timpul afectat orelor de 
antrenament este respectat potrivit programării 
din graficul întocmit pentru divizionarele „A" 
de baschet Dinamo — masculin și Crișul — fe
minin, C.S.U. Constructorul Oradea — la hand
bal masculin, divizionara „B“ de volei feminin 
Olimpia Oradea și secțiile de tenis de masă de 
la Voința și Constructorul. Un asemenea pro
gram bogat și respectat cu rigurozitate am gă
sit și la sala Rapid, folosită de judoka și da 
membrii secției de culturism.

în orașul dr. Petru Groza sala este întrebuin
țată de echipele divizionare „B" de tineret O- 
țelul din localitate și Voința Beiuș, precum și 
de sportivii de la Minerul Bihor și de la liceul 
local.

Nu același lucru îl putem spune despre sala 
de scrimă a clubului sportiv Crișul Oradea, unde 
în ziua de 19 ianuarie era programat un antre
nament al scrimerilor clubului, dar în sală n-am 
găsit decît... îngrijitoarea, care ne-a comunicat 
că antrenorii Hetz și Gazdovici trebuiau să aibă 
antrenamente dar, convocați la o ședință la se
diul clubului, n-au mai venit la sală, nici ei și 
nici scrimeriL-

Uie GIIIȘA-coresp.



de la Brașovverificarea

Pregătirile divizionarelor „A“ In plină desfășurare

SELECȚIONABIUI AU FOST
MAI MULT 0... ECHIPĂ

DECÎT UNIVERSITATEA CRAIOVA
(ampiodiiti iretouie să acorde întreaga atenție prefiiiîirilor 

pentru meciurile cu Bayern Miinchen
9 Un singur meci în plus a 

avut — în acest început de 
perioadă precompetițională pen
tru echipele cu obiective apro
piate — lotul „A“ față de Uni
versitatea Craiova, partenera 
lui in verificarea de la Brașov. 
Ceea ce nu i-a împiedicat pe 
tinerii selecționabili, reuniți de 
la șapte formații, să se gă
sească și să combine mult mai 
ușor decît campioana, o echipă 
de club omogenă prin defini
ție. Explicația acestui evident 
paradox ne-o furnizează jocul 
de continuă mișcare prestat de 
aspiranții la tricoul cu tricolor 
și de permanent sprijin oferit 
purtătorului temporar al balo
nului, căruia i se oferă, astfel, 
multiple soluții de rezolvare a 
fazei respective. 9 Turcu (fo
losit în locul lui Gabor, acci
dentat) și Gîngu au pus în 
permanentă alertă poarta apă
rată. rind ne rînd. de Boîdici 
și Lung ; atît prin rezolvări 
proprii, cît. mai ales. prin 
conlucrarea cu M. Marian și 
Andone (pe flancul drept al 
atacului) sau cu Rednic și 
Klein (ne partea cealaltă), care 
efectuau, sistematic, „învăluiri" 
prin zonele lui Ungureanu și 
Purima, urmate de centrări 
spre cei doi oameni de gol, 
spre coechipieri urcați în atac 
din linia a doua. în interpre
tarea fundașilor și a mijlocași- 
lor-aripă, care au utilizat a- 
ceastă dinamică amplă, siste
mul 1—4—4—2. preconizat de 
antrenorii M. Lucescu și M. 
Radulescu, a avut, joi, un pro
nunțat caracter ofensiv. Și e 
bine... 9 Universitatea Craiova 
și-a făcut, pare-se. „încălzirea" 
în startul partidei, 
părînd surprinsă de 
tărîtă și coerentă a 
lui ei. Pînă să se 
de ceea ce se petrecea pe te
ren, portarul ei, Boîdici, sco
sese de două ori balonul din 
plasă, cu... implicațiile de or-

nu înainte, 
replica ho- 
adversaru- 
dumirească

din moral pentru campioni, 
care au reacționat prompt, 
dar precipitat, cu predilecție 
pentru acțiuni individuale (în
deosebi ale lui Bălăci și Cri- 
șan), în detrimentul jocului de 
echipă. • Nepotrivită pentru 
o reprezentantă atît de me
rituoasă a fotbalului nostru, 
care trebuie să pregătească, de 
pe acum, la toate capitolele, 
meciurile cu Bayern Miinchen, 
ni s-a părut și tactica jocului 
la ofsaid, aplicată, în prima 
repriză, de fundașii lui Oble- 
menco și Oțet. Antrenorul zo
nal Cornel Simionescu explica 
această deficiență prin, jocul 
defectuos al mijlocașilor, care, 
mai deloc preocupați pentru 
faza de apărare, i-au obligat 
pe cei patru fundași să se 
descurce cum pot în 
atacurilor supranumerice 
selecționabililor. Prin „corec
tivele". de formulă șl de men
talitate, aduse. în repriza se
cundă liniei mediene, 
compartiment-cheie i-a 
echipei un plus de 
și, prin aceasta, de siguranță 
și de eficacitate. Desigur, și 
din greșeli se învață, acesta 
este și rostul jocurilor de ve
rificare. 9 Cum sperăm să în
vețe și Donose, și Bălăci din... 
cartonașele primite, joi. pe 
narcursul reprizei a doua. 
Este drept, arbitrul R. Petres- 
cn și-a permis să-i nedreptă
țească, în cîteva rînduri, pe 
craioveni. reamintindu-le, Ia în
ceput de an, de alte aseme
nea necazuri suportate de ei 
la finele sezonului precedent. 
Dar de aici și pînă la reacția 
lui Donose și Bălăci este un 
drum pe care cei doi craioveni 
nu trebuie să-1 parcurgă. Pen
tru că se mai pot ivi, în vi
itorul apropiat, în sferturile de 
finală cu Bayern, asemănătoare 
„obstacole", cu implicații cu a- 
devărat dureroase...

acest 
redat 

echilibru

Gheorghe NICOLAESCU

Astăzi, in meci de verificare

LOTUL u F.C.M. BRASOV
Seria jocurilor de verificare 

s lotului „A“ continuă astăzi 
cu un nou meci amical. Jucă
torii selecționabili îi vor avea, 
din nou, ca parteneri pe fotba-

liștii divizionarei „A" F.C.M. 
Brasov. Partida este programa
tă pe stadionul Municipal, din 
Brașov, de la ora 15,15.

DUCADAM

N. Vătafu. 
vrea să a- 
primăvară,

de un de
n-a 

tonic

LA S C. BACAU
CREȘTEREA EFICACITĂȚII — TEMĂ PERMANENTA
DE MEDITAȚIE

Pe băcăuani i-am găsit în 
activitate în tradiționalul lor 
loc de pregătire, la Slănic 
Moldova. La ora vizitei noas
tre, executau asprele „bucăți" 
desfășurate pe o porțiune - a 
șoselei principale, care avea și 
panta necesară ambalării... mo
toarelor fotbaliștilor. Din cau
za căciulițelor îndesate pe cap

$1 DE LUCRU
plutonului, dar nu în aceeași 
postură și cînd se află pe ga
zon (de ce Chitaru ?). „O să 
mă vedeți Ia primăvară ; sigur 
imi voi lua restanțele", ne 
spune el din mers. Cei doi 
portari. Ursache și Mangeac, 
au programul lor, destul de 
încărcat, pe terenul din veci
nătatea șoselei. Ies aburi din

vamanu: J SOSII TIMPUL SA ASPIR LA NAȚIONALA"
— Cîți ani ai, Vasile Va

manu ?
— împlinesc 24, tn aprilie.
— E o vîrstă frumoasă, 

mulți înainte. Șl cu ce te ■'poți 
lăuda ?

— Cu destule, insă, insufi
cient de convingătoare... Mă 
gindesc că eu, și ceilalți co
legi, promitem și tot promi
tem și tot pe la mijlocul cla
samentului terminăm finalu- 
rile de campionat. Dacă m-aș 
referi la realizări, prima am 
avut-o cu vreo 4—5 ani in ur
mă; atunci am devenit titu
lar in echipă, datorită antre
norului Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor. Am fost chemat, apoi, 
la lotul reprezentativ de tine
ret, unde am susținut cîteva 
jocuri oficiale. S-au pus, a- 
tunci, multe speranțe în mi
ne...

— Așa este, presa te-a șl 
remarcat. Dar parcă Vamanu 
a dat puțin înapoi, a avut os
cilații. De ce ?

— Una Mn explicații ar fi 
aceea că adversarii, cunoscin- 
du-mă mai bine tn teren, 
mi-au aplicat un marca) mai 
aspru, uneori chiar nereguîa- 
mentar. O alta ar fi și unele 
probleme personale din viața 
mea, pe care nu le-am știut 
rezolva. Acum m-am ordonat, 

ambițiile 
termin și

mi-am redeclanțat 
vechi; anul acesta

serios),(gerul dimineții pișcă 
ca și a obiceiului unora de a 
nu se bărbieri cu zilele (oare 
de ce o astfel de ținută ne
glijentă ?), greu i-am putut i- 
dențifica pe jucători. Lotul era 
cam subțiat. în total, 12 fotba
liști parcurgeau traseul stabilit 
sub supravegherea cuplului N. 
Vătafu — D. Chirifă și a an
trenorului zonal V. Rițea. în
tre „serii" se făceau sondaje 
de puls. „Bateriile se incarcă 
bine, afirma medicul C. Soro- 
ceanu. Băieții se supun fără 
mofturi la efort. Dealtfel, în
totdeauna această perioadă a 
acumulărilor a dat roade Ia 
echipa*  noastră, campionatul 
demonstrind capacitatea fizică 
necesară performanței". îi no
tăm pe „alergători" : Andrieș, 
Cărpuci, Lunca, Mareș (reve
nit de Ia C.S.M. Borzești), I. 
Solomon. Șoșu, Vamanu, Pe- 
nof, Antohi, Verigeanu, Cojo
caru (de la C.S. Botoșani, 
transferul lui fiind în curs de 
definitivare) și Chitaru, acest 
fotbalist cu alură de atlet a- 
flîndu-se mereu în fruntea

Tineri dornici de consacrare

CA PORTAR, TREBUIE
ȘI PUTIN NOROC

facultatea de educație fizică. 
De-acum, capul imi va fi mai 
mult la fotbal. Vreau să-mi 
plătesc datoriile față de mine 
și, mai ales, față de echipă. 
Pentru că a sosit timpul să 
aspir la tricoul cu tricolor, 
ca echipa noastră să meargă 
din nou și intr-o competiție 
internațională intercluburi.

— Antrenorul Vătafu are și 
el un reproș la adresa ta...

— 11 știu. Este vorba de la
cunele mele, ca mijlocaș, tn 
faza de apărare și de martie 
ratări tn faza de atac. Are 
dreptate. Dar vreau să-i 
schimb părerile... Voi munci 
mult ca primăvara aceasta să 
fie primăvara împlinirilor e- 
chipei. Și ale mele... (S.T.)

fîșurile cu care sint echipați. 
La sfîrșitul antrenamentului, 

ne clarificăm asupra absențe
lor. C. Solomon și Botez sint 
în tratamente medicale, fiind 
suspecți de niște rupturi fibri- 
lare. Elisei se pregătește la 
sală. I-a zis medicului că a 
avut frisoane noaptea, dar ni
meni n-a știut 
sfîrșit, celelalte 
numesc Șoiman, 
Popa, Viscreanu, 
vilă și Artenie, rămași acasă 
pentru satisfacerea stagiului 
militar. Deci, cam așa stau

de asta, 
motivări 

la lotul 
Ghioane,

Tn
Be

lucrurile la Sport Club, lotul 
său deplasat aici numărînd 
doar 17 jucători, ceea ce ridi
că unele probleme în privința 
omogenității și, în ultimă in
stanță, a eficienței pregătirilor. 
In rest, nimeni nu se poate 
plînge de nimic. Condițiile de 
cazare, alimentație, odihnă și 
refacere sint foarte bune. A- 
deziunea la efort este totală ; 
ușor ponderalii, printre ei nu- 
mărîndu-se Cărpuci, Chitaru, 
Cojocaru, se apropie de cifrele 
optime.

„Lucrăm intens, dimineața 
și după-amiaza cu convingerea 
că avem încă multe de 
la punct pină la retur 
mărturisește inimosul și 
știinciosul antrenor

— De fapt, cum 
rate Sport Club în 
tovarășe Vătafu ?

— „De mai bine 
eeniu, formația noastră 
mai avut în tur, acest 
-1-2 în clasamentul adevărului. 
Dacă n-am fi pierdut cele trei 
puncte pe teren propriu — cu 
Steaua," F.C. Argeș și Sportul 
studențesc —, am fi fost și 
mai sus... Hibele noastre sînt 
ratările din acele meciuri și 
din altele, aș îndrăzni să spun. 
Vinovății ? Chitaru, care a 
marcat numai 3 goluri, Botez 
— unul singur, în 700 de mi
nute jucate. Antohi — nici un 
gol in 1270 minute ! Ca să nu 
mă refer decit Ia oamenii de 
specialitate. Si știți cum e in 
fotbal, n-ai marcat, ai pierdut 
și atunci s-au dus de rîpă 
ideea de joc, dinamica lui și 
alti factori Ia care muncești 
pe rupte.

CREȘTEREA EFICACITĂȚII 
iată tema permanentă, majoră 
de meditație și de lucru intens 
a echipei noastre în etapa ur
mătoare a pregătirilor ; obiec
tiv ce va fi supralicitat in 
turneul din Bulgaria (la Ca 
zanlik) și in suita jocurilor de 
verificare, perfectate în peri
oada 10—23 februarie. Sport 
Club Bacău are, acum, vîrsta 
ideală pentru performanță șl 
este, în sfîrșit, obligată să ata
ce și „podiumul". „Aventurai' 
de acum 12 ani în „Cupa ora
șelor tîrguri" (U.E.F.A. de azi) 
a rămas atît de departe, deși 
generația de azi este mai ta
lentată decit a fost aceea 
lui... Nicoîae Vătafu"...

Stelkin TRANDAFIRESCU

Retrospectivă in Divizia „C“

METALURGISTUL CUGIR SI EXPLORMIN> DEVA

— Cum ai primit, Ducadam, 
▼estea că ești în lotul mare ?

— La început, cu surprin
dere. Apoi, treptat, m-a cu
prins emoția. Astăzi nu mai 
sint emoționat. Mă gindesc 
doar că noii selecționeri s-au 
gîndit că nu e rău să se mai 
uite și prin provincie. Cu ani 
tn urmă, privirile stăruiau a- 
supra bucureștenilor. Pe noi, 
provincialii, ne-a ajutat mult 
Craiova...

— Totuși, Iordache și Moraru 
sint înaintea ta, cel puțin 
ocamdată. Care dintre ei 
place mai mult ?

— Moraru. Are un plus 
eleganță.

— Dar dintre străini ?
— O să vă mire, poate : 

canada, spaniolul. Din aceleași 
motive. E mai iute, mai sprin
ten decit vechiul idol al Euro
pei, Sepp Maier.

— Tu din ce familie de por
tari faci parte ?

— Dacă ar fi sâ respectăm 
împărțirea care se face intre 
portarii desperados fi cei 
sobri, aș zice că aș face parte, 
vă rog să nu mi-o luați în nu
me de rău, din a doua catego
rie, care, din cite țtiu, are ca

de- 
îti

de

Ar-

prototip pe englezul Banks ți 
pe italianul Dino Zoff.

— Dacă ar fi să-ți acorzi 
note la factorii clasici ai com
plexului de calități, la ce ca
talog ai ajunge ?

— Mi-aș da 9 la calități fi
zice, 7-|- Ia tehnică,- 8 la tac
tică — ' ............și 7 la moral-volitiv.

Șapte la moral 
asta depinde în 
de tine...
Bănuiesc că 

dau note sincere.
— Bineînțeles.
— E și motivul 

care imi acord doar 
psihic. Iată, de pildă, 
place să joc pe ploaie, dar la 
fotbal nu e numai pe plăcute. 
In direcția asta trebuie să for
țez. Și-atunci, o să mai vor
bim.

— Ce meserie ai, Ducadam ?
— Sint frezor. Am învățat la 

profesională, adică acolo 
după părerea mea, înveți 
mai mult decît la liceu.

— Crezi că al să devii 
Iar la „națională" ?

— Sper. Dar pentru asta tre
buie să urc media calităților 
la peste opt Asia in primul 
rind.

Dar 
rind

volitiv ? 
primul

titu-

unde, 
mu It

pentru
7 la 
nu-mi

Și în al doilea rînd ?
— Trebuie să ai ți puțin 

noroc.
ioun CHIRILA

Pentru echipa Explormin Deva, 
finalul turului campionatului a 
avut o desfășurare dramatică. 
Explormin a condus multă vreme 
disputa seriei a Vin-a, fiind În
trecută la potou. Fostă divizio
nară ,,B“, actualul lider, Meta
lurgistul Cugir, a făcut o adevă
rată cursă de urmările, după ce 
In etapa a m-a a cedat șefia 
„ll“-lul din Deva, și la... linia 
de sosire a țîșnit, luînd-o îna
intea rivalei ei, Încheind prima 
jumătate a campionatului pe 
primul loc, datorită golaverajului 
mal bun doar cu un singur 
gol ! (în ultima etapă a turului, 
Explormin a pierdut, in depla
sare, cu 0—1, la ultima clasată, 
Automecanlca Mediaș, iar Meta
lurgistul, tot in deplasare, a scos 
un egal, 2—2, la Minerul Ghe- 
lar). Ambele formații au avut o 
evoluție bună în toamnă, dar 
mai ales Metalurgistul, care după 
venirea antrenorului Virgil Bluj- 
dea (etapa a VII-a) n-a mal 
pierdut nici un joc. Cu Explor
min, echipa lui Blujdea a jucat 
acasă și a Intrecut-o la scor : 
3—0 (în etapa -a Vin-a). Meta
lurgistul și Explormin sint cele 
mal bune echipe ale seriei și dis
puta dintre ele pentru promovare 
s-ar putea decide in meciul di
rect, care va avea loc la Deva, 
in etapa a 23-a. Echipa din Cu
gir este relativ tinără, vlrsta me
die fiind sub 24 de ani și cei 
mai buni jucători ai ei In turul 
campionatului au fost Vătafu 
(golgeter cu 12 goluri marcate), 
Nagy, Dobral, Mihalcic și porta
rul Șal.

O revelație a acestei serii este, 
fără îndoială, Minerul Certej (lo
cul 4), care în „l«“-lmile „Cupei 
României" a eliminat-o pe divi
zionara „A“ Jiul Petroșani, iar 
in „optimi" va avea ca adver
sară pe campioana țării, Uni
versitatea Craiova. O performan
ță cu care nu se poate mîndri 
tn această ediție a „Cupei" vreo 
altă formație din cel de-al trei
lea eșalon.

In privința cartonașelor gal
bene seria a Vili-a are o situație 
similară cu majoritatea grupelor:

cu 148 de

Tomo RABȘAN

119 jucători sancționați 
cartonașe, cele mal multe avlnd 
IMIX Agnita — 17.

1. MET CUGIR 15 10 2 3 36-11 22
2. Explormin 15 10 2 3 35-11 22
3. Min. Paroșeni 15 7 3 5 22-17 17
4. Min. Certej 15 7 2 6 22-12 16
5. Min. G hei ar 15 7 2 6 28-23 16
6. Mec. A. Iulia 15 7 2 6 26-22 16
7. Șurianul Seb. 15 7 2 6 21-22 16
8. Text. Cisnădie 15 8 0 7 19-28 16
9. Min. Vulcan 15 7 1 7 .21-23 15

10. Min. Aninoasa 15 5 4 6 12-18 14
11. Lotru Brezoi 15 6 1 8 18-26 13
12. Vitromet. Med. ÎS 6 1 8 12-23 13
13. Victoria Călan 15 5 2 8 18-18 12
14. C.F.R . Simeria 15 5 2 8 12-21 12
15. IMIX Agnita 15 4 2 9 13-20 10
16. Automec. Med. 15 4 2 9 14-34 10

9 DUDU GEORGESCU, 
NOU INDISPONIBIL. In timpul 
unui antrenament efectuat joi 
dimineața, vîrful de atac al di- 
namoviștilor bucuresteni a sufe
rit o nouă luxație la umărul 
sting, .devenind indisponibil pen
tru mai mult timp, întrucit, așa 
cum ne mărturisea Dudu Geor
gescu, el este decis să se supună 
unei intervenții chirurgicale.

• CONSFĂTUIRE CU LOTUL 
DIVIZIONAR „A" DE ARBITRI, 
în zilele de 30 șl 31 ianuarie va 
avea loc la București o consfă
tuire cu lotul divizionar „A" de 
arbitri. Cu acest, prilej se vor 
analiza arbitrajele prestate 
turul actualului .campionat și 
va face testarea teoretică si 
zică (doar proba de alergare 
12 minute).

în 
se 
fi
de

• PROGRAMUL LOTULUI RE
PREZENTATIV DE JUNIORI. Du
pă cum se știe, lotul reprezenta
tiv de juniori al țării noastre va 
susține în această primăvară du
bla întîlnire cu selecționata si
milară a Bulgariei (la 23 martie 
— acasă si la 7 aprilie — de-

plasa 
pion; 
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avea 
decar 
acest 
tativ 
progi 
verifi 
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lupă 26 de ani de participare a echipelor

românești la competițiile europene de club

UNIVERSITATEA CRAIOVA
ARE POSIBILITATEA SĂ REALIZEZE 

PREMIERA IN SEMIFINALELE C.C.E.!
Meciurile cu Bayern Miinchen vor purta

nr. 270 și 271 de
l le găsim intr-un important moment de ana- 
XJliză a activității fotbalistice. Ceea ce ne 

obligă să pătrundem cit mai adine în 
zul problemelor pentru a putea evalua cit mai 
ct nivelul actual al fotbalului nostru, pozița 
in raport cu fotbalul competitiv pe plan inter- 
onal. In această idee, ne propunem, în rîn- 
le ce urmează, o retrospectivă în istoria de 
bine de un sfert de veac a participării echi- 

>r noastre de club în cupele europene: Ne in- 
mnă să facem o astfel de incursiune și re- 
ca, nu lipsită de temei, potrivit căreia anul 
rnațional 1981-82 (în care două dintre for- 
iile fruntașe ale fotbalului românesc, Uni-

prezenfe in cupele europene
versitatea Craiova și Dinamo, au ajuns pînă in 
turul al treilea al C.C.E. și, respectiv, al Cupei 
U.E.F.A.), ar fi fost un an de excepție în compe
tițiile europene de club. In ce măsură o aseme
nea apreciere se încadrează în limitele realității, 
vom vedea din prezentarea în detaliu a unor 
date care, dincolo de ineditul lor cu caracter 
statistic, ne oferă imaginea absolut obiectivă a 
competitivității fotbalului nostru, echipelor noas
tre fruntașe de-a lungul anilor, în arena inter
națională.

Respectînd o ordine valorică a competițiilor 
vom începe cu cea mai importantă dintre ele, cu 
Cupa campionilor europeni.

Minutul 8 al meciului Universitatea Craiova — B. K. Co
penhaga. Crișan înscrie primul din seria celor patru goluri 
ale echipei noastre, care se va califica în sferturile de fi

nală ale Cupei campionilor europeni

VERSITATEA CRAIOVA - cea mai bună performanță, 
AMO - cea mai productivă in C. C. E.
atfev„.ea continentală a e- 
□elor campioane a debutat 
1955. Un an mai tirziu, a 
•at „în luptă" și fotbalul 
tru, reprezentat de campi- 
a țării de atunci, Dinamo 
iurești. Și, din 1956 pină azi, 
ipele noastre au fost pre- 
te — cu excepția unui sin- 
an, 1961—62, in care Steaua 

lost retrasă din competiție 
în toate edițiile, însumin- 
se un număr total de 25 
participări. Bilanțul general 
eforturilor pentru un loc cit 
i bun în ierarhia europeană?
14 ori campioanele noastre 
fost eliminate din primul 
de alte 10 ori în turul al 

lea și o singură dată (!), în 
jala ediție, in curs de des- 
irare, -fotbalul nostru a pă- 
ns, cu Universitatea Craio- 

în cel de al treilea tur, 
asta echivalînd cu etapa 
•turilor de finălă și cea mai 
ia performantă obținută de 

de club românească in 
>a campionilor europeni. Să 
răm că formația din Bănie 
se va opri aici, că va face 

11 pentru a ddpăși nivelul 
is, pentru a putea pătrunde, 
>linindu-ne speranțele, în e- 

fotbalului european de 
3.
ar dacă Universitatea Cra- 
î deține, pînă la ora actu- 

cea mai bună performanță 
întrecerea echipelor campi- 
e, Dinamo, în schimb, este 

:AUA și RAPID - performere In „Cupa cupelor"
ea de a doua mare compe- 
i europeană rezervată echi- 
>r de club, „Cupa cupelor”, 
ost inaugurată în anul 1960, 
>alul nostru fiind prezent 
ir de la prima ediție, 1960 
61, și reprezentată prin 
greșul București. De atunci 
pînă în prezent, cîștigătoa- 
■ „Cupei României" au luat 
te aproape la toate edițiile 
zepția : în ediția 1961—62,
I Arieșul Turda nu a fost 
:risă în competiție). Și din 
lui de 21 de participări, de 
ori echipele noastre au fost 
oinate din primul tur, de 7
din turul al doilea și nu
de două ori s-a ajuns în

II III al sferturilor de fi- 
î. Această performanță a

realizată de două echipe, 
i specialiste ale întrecerilor 
upă pe plan intern: Steaua, 
971—72, care are meritul de 

!i părăsit întrecerea în 
iuta cu o mare campioană 
ipeană, Bayem Miinchen, 
i să fi cunoscut înfrîngerea, 
ă două egaluri (1—1 la 
urești și 0—0 la Miinchen) ; 
de-a doua performeră este 

I. ARGEȘ-lider In „Cupa U.E.F.A.";
RT CLUB BAC AU și U.T.A. - comportări de excepție
ampetiția nr. 3 europeană a 
tat succesiv trei denumiri 
la înființarea el : „Cupa eu- 
zană a tîrgurilor”, în 1957, 
pa orașelor tîrguri”, din 
, și „Cupa U.E.F.A.", așa 
i se numește și în prezent, 

1971. Echipele noastre de 
> au participat, începînd cu 
1 1962, adică cu antepenulti- 

cea mai productivă formație a 
noastră pe ansamblul celor 
25 de ediții la care am luat 
parte, așa după cum rezultă și 
din tabelul de mai jos, în care 
prima cifră reprezintă numărul 
de participări, apoi, în conti
nuare, meciuri jucate, victorii 
obținute, egaluri, înfrîngeri, 
golverajul total și punctele, te
oretic, realizate :

Total XXV 75 2â 11 38 103-132 «3

1. Dinamo IX 30 13 4 13 52- 55 30
2. F.C. Argeș II 8 4 0 4 13- 10 •
3. Steaua V 11 3 2 6 13- 21 8
4. Univ. Cv. HI 8 3 1 4 11- 11 7
5. Petrolul I» 8 2 1 5 8- 15 5
6. Rapid 1 4 1 1 2 3- 3 3
7. U.T.A. II 6 0 2 4 3- 17 2

Si-acum. cîteva scurte ob
servații • Dinamo domină net 
plutonul echipelor noastre cam
pioane prin numărul de pre-' 
zențe și mai ales prin acela al 
punctelor obținute (50 la sută 
din punctajul general) • pe 
totalul meciurilor jucate, nu
mărul înfrîngerilor este mal 
mare (38) față de cel al vic
toriilor și remizelor la un loc 
(37) • golaverajul general es
te negativ, ca și acela al echi
pelor luate în parte, cu excep
ția lui F.C. Argeș (plus 3) și 
Universității Craiova (zero). • 
F.C. Argeș pare echipa cu cel 
mai bun procentaj (8 puncte 
din 8 meciuri), dar ce folos 
dacă nu a trecut niciodată de 
turul II 7

Rapid, în anul 1972—73. De
altfel, cele două echipe. Steaua 
și Rapid, împreună cu Univer
sitatea Craiova, domină grupul 
celor 11 formații românești în
scrise în tabelul1 cîștigătoarelor 
de cupe și participante la în
trecerea acestora pe plan con
tinental :

Total XXI 64 24 12 28 77-100 60

1. Steaua VIU 28 11 7 10 34- 30 29
2. Univ. Cv. II 6 3 1 2 14- 8 7
3. Rapid II 8 3 1 4 9- 13 7
4. „Poli“ Tim. II 6 3 0 3 5- 11 4
5. „U" Cj.-N. 1 4 2 0 2 3- 6 4
6. Jiul 1 2 1 0 1 2- 3 2
7. Petrolul 1 2 1 0 1 2- 4 2
0. Prog. Buc. 1 2 0 1 1 1- 2 1
9. Chim. Rm.V. 1 2 0 1 1 2- 4 1

10. Dinamo 1 2 0 1 1 1- 5 1
11. C.S.U. Gl. 1 2 0 0 2 2- 5 0

De remarcat, ca și în cazul 
participantelor Ia Cupa cam
pionilor europeni, numărul su
perior al înfrîngerilor (28) față 
de acela rezultat din suma vic
toriilor și a egalurilor (26). De 
asemenea, golaverajul general 
negativ și pe echipe (cu ex
cepția Universității Craiova).

ma ediție a „Cupei europene 
a tîrgurilor", Petrolul fiind ... 
deschizătoare de pîrtie, și au 
continuat să fie prezente, cu 
regularitate, în toți anii care 
au urmat. Din totalul de 36 de 
participări, de 17 ori echipele 
noastre au fost eliminate din 
turul I, de 12 ori din turul II, 
de 5 ori din turul III (Petro

lul, 1962—63, F.C. Argeș în 1966
— 67, Rapid în 1971—72, Uni
versitatea Craiova în 1979—80 
și Dinamo în 1981—82) și nu
mai de două ori s-a ajuns în 
turul IV al sferturilor de fina
lă, grație unor comportări de 
excepție a două formații cu 
mai mici posibilități pe pla
nul reprezentării internaționa
le : Sport Club Bacău, în 1969
— 70, cînd a trecut, pe rînd,
de Floriana La Valetta, Skeid 
Oslo și F.C. Kilmarnock-Sco- 
ția, stopată fiind de Arsenal 
Londra ; U.T.A., în 1971-72,
învingătoare în fața a trei for
mații valoroase — Austria 
Salzburg, Zaglebie Walbrzych 
(Polonia) și Vitoria Setubal — 
și învinsă greu (0—2 și 1—1) 
de celebra Tottenham Londra.

Dar iată cum ar arăta tabe
lul participărilor echipelor noas
tre în cea de a treia compe
tiție de club europeană, care, 
din păcate, și ea respectă „re
gula" potrivit căreia suma

UN CLASAMENT AL CLASAMENTELOR SI CiTEVA CONCLUZII
în decurs de 26 de ani, adi

că din 1956 și pînă azi, un nu
măr de 17 echipe românești au 
fost angajate intr-un total de 
269 meciuri oficiale, în cele 
trei cupe continentale. într-un 
clasament al clasamentelor, 
contribuția fiecăreia din „grupul 
celor 17", pe planul reprezen
tării internaționale a fotbalului 
nostru, ar arăta astfel :
1. Dinamo XV 52 21 9 22 90-83 51
2. Steaua XV 43 14 10 19 53-71 38
3. F.C. Argeș IX 32 12 8 12 47-49 32
4. Univ. Cv. IX 26 12 4 10 39-33 30
5. Petrolul VH 23 12 1 10 24-30 25
4. Rapid VI 22 7 2 13 24-38 14
7. S.C. Bacău 1 8 4 2 2 13-10 10
8. U.T.A. IV 14 3 4 9 14-31 10
9. „Poli- Tim. HI 10 5 0 5 10-17 10

10. F.C.M. Bv. HI 11 3 1 7 14-25 7
11. „U- Cj.-N. H 4 3 0 3 8-12 4
12. A.S.A. Tg.M. HI 4 1 1 4 4-13 3
13. Jiul | 2 1 0 1 2- 3 2
14. Sp. Stud. | 4 1 0 3 4- 7 2
15. Prog. Buc. 1 2 0 1 1 1- 2 1
14. Chimia Rm.V. 1 2 0 1 1 2- 4 1
17. C.S.U. Gl. 1 2 0 0 2 2- 5 0

Total 82 249 99 46 124 353-433 244
Sigur că pe marginea unui 

astfel de clasament, cu totul 
inedit, se pot face numeroase 
și interesante considerații. Una 
dintre acestea, fără îndoială 
cea mai semnificativă, se referă 
la raportul dintre numărul de 
jocuri susținute și punctajul 
realizat. CARE LA MAREA 
MAJORITATE A ECHIPELOR 
ESTE NEGATIV, iar pe an
samblul participării noastre 
în competițiile continentale 
de club înseamnă mai pu
țin de un punct de meci 
(0,90). Ceea ce, coroborat și cu 
golaverajul general, de ase
menea negativ (minus 80!), ex
primă. cît se poate de convin
gător, COTA MODESTA LA 
CARE SE SITUEAZĂ FOTBA
LUL NOSTRU PE PLAN IN
TERNAȚIONAL. O altă con
cluzie ne-ar putea-o sugera 
modul de valorificare a to
talului celor 82 de parti
cipări în cupele europene. 
Cu alte cuvinte, ce s-a 
realizat concret în acești 26 de 
ani de prezență în întrecerile 
celor mai bune formații de 
club de pe continent. Rezulta
tul ? De 43 de ori echipele 
noastre au părăsit competițiile 
chiar din primul tur, iar de 
alte 29 de ori din turul al doi
lea. De 8- ori ele au pătruns în

victoriilor si a remizelor este 
inferioară aceleia a eșecurilor,
iar golaverajul general esite ne-
gativ 1

1. F.C. Argeș VII 24 18 1 34-39 24
2. Dinamo V 20 8 4 8 37-23 20
3. Petrolul III 13 9 0 4 14-11 18
4. Univ. Craiova IV 14 4 4 4 14-14 14
5. S.C. Bacâu 1 8 4 2 2 13-10 10
6. U.T.A. II 10 3 2 5 13-14 8
7. F.C.M. Brașov III 11 3 1 7 14-25 7
8. Rapid HI 10 3 0 7 12-22 4
9. „Poli- Tim. 1 4 2 0 2 5- 4 4

10. A.S.A. III 4 1 1 4 4-13 3
11. „U- Cj.-Nap. 1 2 1 0 1 5- 4 2
12. Sp. stud. 1 4 1 0 3 4- 7 2
13. Steaua II 4 0 1 3 4-11 1

Total XXXVI 130 49 23 58 173-201 ’121

Atrag atenția : poziția de li
deră autoritară a formației 
F.C. Argeș, pe de o parte ; iar 
pe de altă parte, poziția de 
„lanternă" ocupată de Steaua și 
mai ales săraca ei zestre reali
zată în două ediții (1 punct!), 
față de aceea de 10 puncte a 
echipei Sport Club Bacău, în- 
tr-o singură ediție a „Cupei 
U.E.F.A." 

turul al treilea și de numai 2 
ori în cel de al patrulea. Nici
odată, pînă acum, nu s-a de
pășit etapa „sferturilor". Am 
fost la un pas cu Steaua, în 
1972, stopată atunci de Bayem 
Miinchen. Avem din nou șansa 
împlinirii unui mare deziderat 
după exact zece ani, cu Uni
versitatea Craiova, în primăva
ra acestui an și in compania 
aceluiași celebru adversar vest- 
german. în fond, echipa noas
tră campioană ar putea imita 
exemplul altor formații româ
nești care și-au înscris în pal
mares performanțe de excep
ție. Să ne gindim la eliminarea 
„marelui Feyenoord" — cam
pioană europeană și campioană 
intercontinentală! — de către 
U.T.A., în 1970, la dublele vic
torii obținute de Steaua în fața 
lui C.F. Barcelona, în 1971, și, 
respectiv, Universitatea Craio
va în dauna lui Leeds United 
în 1979, la excelentele compor
tări realizate de Politehnica 
Timișoara, în 1980, și Dinamo, 
In 1981, care au scos din com
petiție team-uri celebre de ta
lia unui Celtic sau Internazio- 
nale. Flori rare, este adevărat, 
printre care s-ar putea număra
— prin muncă și dăruire e- 
xemplare — și Bayern Miin
chen.

Dincolo însă de ceea ce ne 
oferă clasamentele și statistica, 
se impune și o observație care 
se referă la joc și modul de 
abordare a jocului. în ultimul 
timp, echipele noastre au în
vățat să acționeze mai bine în 
deplasare, fapt pe care îl con
firmă și rezultatele din teren. 
Am depășit, se pare, perioada 
înfrîngerilor severe de tipul 
1—8 Dinamo — Ț.D.N.A. So
fia, în 1956, 0—6 Dinamo — In- 
ternazionale, în 1964, 0—8 U.T.A.
— Legia Varșovia, în 1969, și 
F.C.M. Brașov — S.V. Hambur
ger, în 1974. Pierdem, de la o 
vreme, în fief-ul adversarilor 
noștri, la scoruri, dacă se poa
te spune așa, rezonabile : Di
namo cu 2—3 la Koln, în 1974, 
și cu 1—2 la Milano, în 1976 ; 
Steaua cu 1—2 la Bruges, în 
1976, și cu 2—3 Ia Nantes, în 
1979. „Poli" Timișoara cu 1—2 
la Glasgow, în 1980. Mai mult 
chiar, reușim „egaluri” și chiar 
victorii valoroase în deplasare, 

așa cum au fost cele obținute 
de U.T.A. (1—1 cu Feyenoord, 
în 1970), de Steaua (1—0 cu 
C.F. Barcelona, în 1971, 0—0 
cu Bayern Munchen, în 1972, 
1—1 cu Standard Liege, în
1980) , de Universitatea Craiova 
(2—0 cu Leeds United), în 1979, 
de Dinamo (1—1 cu Inter, în
1981) . în schimb, reușim din 
ce în ce mai greu să ne valo- 
rjficăm avantajul terenului 
propriu, pierzînd calificări a- 
proape sigure așa cum a făcut 
mai ales Steaua, cu F.C. Bru
ges (1—1, în 1976), cu F. C. 
Nantes (1—2, în 1979), cu Stan
dard Liege (1—2, în 1980), toa
te trei partidele disputate în 
București. Și ca Steaua a făcut 
și echipa națională în partide- 
le-cheie susținute acasă în 
toamna anului trecut, cu Un
garia și Elveția, pe care dacă 
le-ar fi cîștigat, cum ar fi 
fost normal, și-ar fi asigurat 
mult așteptata calificare pen
tru C.M. din Spania. Dar. o 
serie de insuficiențe pe planul 
ideii de joc, cărora li s-au a- 
dăugat, cu efecte tot mai noci
ve, lipsuri care țin de factorul 
psihic și de mentalitate, au 
barat calea unor împliniri.

în sfîrșlt, cîteva cuvinte des
pre adversarii întîlniți în com
petițiile de club europene. Din 
datele pe care ni le oferă sta
tistica, rezultă că aproximativ 
două treimi dintre echipele eli
minate de reprezentantele fot
balului nostru fac parte din 
țări ca : Danemarca, Grecia, 
Irlanda de Nord, Malta, Elve
ția, Turcia, Austria, Cipru, Lu
xemburg, Norvegia, marea ma
joritate dintre ele din grupe 
valorice inferioare pe plan con
tinental. Ceea ce mai reduce 
cu ceva din realizările și așa 
destul de modeste ale celor 26 
de ani de participare româneas
că în competițiile europene de 
club. în același timp, învingă
toarele echipelor noastre au fă
cut parte, de regulă, din țări 
aparținînd elitei fotbalului in
ternațional : Anglia, R.F.G.,
Italia, Spania, R.D.G.. Iugo
slavia, Belgia, Olanda, Scoția, 
Portugalia, Ungaria, Franța. De 
menționat că pînă în prezent 
singurele țări din care nu am 
eliminat nici o echipă sînt 
R. F. Germania și Belgia. Și 
aceasta în ciuda faptului că au 
avut loc nu mai puțin de 12 
confruntări cu formații vest- 
germane și belgiene !

Dar să nu tragem încă linie 
și să lăsăm clasamentele încă 
neîncheiate, cu speranța că 
Universitatea Craiova nu va 
rata ocazia, în meciurile cu nr. 
270 și 271 ale fotbalului nostru 
în cupele europene, să reali
zeze o dublă performantă : eli
minarea primei echipe vest- 
germane din competiție și, mai 
ales, calificarea primei forma
ții românești într-o semifinală 
europeană. în cea mai impor
tantă dintre ele. Cupa campio
nilor europeni. Dacă acest 
mare deziderat s-ar împlini, a- 
nul internațional 1981—82 ar fi, 
indiscutabil, cel mai rodnic din 
istoria participării noastre în 
competițiile europene de club, 
el putînd constitui un impor
tant suport moral și un îndemn 
pentru viitoarele examene ale 
fotbalului nostru reprezentativ.

Pagină realizată de
Mihai IONESCU



APORTUL ÎNAINTĂRII E ADESEA HOTĂRÎTOR, DAR „IMPRESIA 
ARTISTICĂ", SPECTACOLUL ÎL DAU TREISFERTURILE..

pe cartea atacului!Echipele mari mizează
e este rugbyul ? Un impresionant dialog intre forță ți is- 

Ccusință, intre vigoare ți agilitate. Pe de o parte, o luptă 
titanică intre două grămezi care-și dispută cu ardoare in- 
tiietatea ; pe de alta, o cursă frenetică — „foc de artificii'' 
— a liniilor de treisferturi, care-și desfășoară cu genero

zitate șarjele pe un front larg după ce inaintările — constituite 
in buldozere ad-hoc — au desțelenit terenul, extrăgind „pepe
nele" buclucaș pe care-l oferă atacanților spre „însămințare"... 

tn jocul de rugby totul se leagă, fiecare fază curge firesc, 
prin intermediul mijlocașilor balonul circulind normal de la gră
madă spre treisferturi, intre cele două compartimente existînd 
o obligatorie interdependență fără de care rugbyul n-ar mai. fi 
rugby I Dacă lupta între grămezi place in felul ei, impresionînd 
prin cheltuiala de energii pe care o implică, atacurile pe trei
sferturi (cînd mingea trece repede de la un jucător la altul) sint 
de-a dreptul entuziasmante. Ele aprind tribunele, electrizîndu-i 
pe suporteri, o șarjă în care eleganța îți dă mina cu abilitatea 
avînd darul de a da adevărata măsură a rugbyului, de a pro
duce adevărata impresie artistică a acestui sport. Rugbyul are 
desigur un regulament mai greu descifrabil, dar o șarjă a trei- 
sferturilor e pe înțelesul tuturor și stirnește întotdeauna aplau
zele spontane ale spectatorilor.

Sigur, în condițiile jocului de astăzi, cînd are loc o extraor
dinară creștere a puterii celor opt înaintași (gabarit, forță fizică 
și calități atletice) tot mai multe echipe au tendința de a de
plasa jocul spre acest compartiment,„ hotărîtor — își spun ele — 
în deciderea soartei unei partide. Fără a mai face apel la trei
sferturi ! Nimic de spus, jocul pe înaintare este, firește, o rezol
vare tactică, dar o exagerare in această direcție nu place de
oarece îi ia rugbyului strălucirea, gonind în același timp din 
tribune pe cei dornici de spectacol.

★ ★

mai bune (Steaua, Dinamo, 
Farul etc.) — care, e drept, 
folosesc uneori cu aplomb și 
succes linia de treisferturi, dar 
aproape exclusiv în... partide 
cu formații inferioare ca posi
bilități de exprimare — ten
dințe de sugrumare a jocului 
deschis, de frînare a unor do
rite elanuri spre rugbyul avîn- 
tat care se joacă nu cu pi
ciorul (asta ar fi treaba fotba
liștilor), ci cu mina !

A nu desfășura jocul do 
rugby pe treisferturi socotim 
că constituie o frînă in calea 

progresului acestui frumos 
sport. Am discutat problema 
cu cîțiva factori de răspun
dere.

Antrenorul federal Valeriu 
IRIMESCU ne-a făcut în 

această privință următoarea 
declarație : „Tot greul pleacă 
de Ia indecizia, de la lipsa de 
curaj a unor jucători din li
niile dinapoi (Alexandru, Con
stantin ș.a.) care, in ciuda u- 
nor indicații precise de a ju
ca „Ia mină" (in anumite si
tuații desigur), nu găsesc altă 
soluție Ia indemină decit șutul. 
Este, dacă vreți, o reflectare a 
jocului majorității echipelor 
din Divizia „A“, care folosesc 
linia de treisferturi doar ca un 
auxiliar, în scopul de a cîștiga 
teren prin lovituri de picior, 
refuzînd astfel să-i angajeze 
pe alacanți în luptă directă cu 
balonul în mină. A limita mo
dul de exprimare doar la lovi
tura de picior (pedeapsă și 
drop), reprezintă, de fapt, 
o renunțare prea ușoară 
la balon, care prin intermediul 
șutului este oferit pe tavă ad
versarului. Acest mod de ex
primare primar al multor e- 
chipe, care se mulțumesc să 
cîștige prin asemenea mijloa- 
ce-Iimită, împiedică jocul des
fășurat, de unde lipsa de spec
taculozitate, de atracție, de 
eficacitate". în loc de a căuta 
frumoasa soluție a ESEULUI. 
am adăuga noi.

I ărgind ideea, cunoscutul 
*" teoretician într-ale balo

nului oval Dumitru MANOI- 
LEANU ne-a spus : „E drept, 
echipa României a obținut re

zultate pozitive in întîlniri cu 
formații de mare valoare, dar 
aproape întotdeauna ele au 
fost rezultatul efortului șl ac
tivității exclusive a înaintași
lor, finalizate prin reușita cî- 
torva lovituri de picior, capitol 
la care am strălucit de ase
menea. Și în campionatul ce
lor două divizii penuria de va
lori pe liniile de treisferturi 
este cauza rezultatelor adesea 
nesigure, dar mai ales a jocu
rilor încîlcite. Fără o ȘCOALA 
NAȚIONALA A LINIILOR DE 
ATAC, fără o concepție ofen
sivă difuzată și stimulată la 
nivelul tuturor categoriilor de 
virstă și competiție, nu vom 
depăși — nici pe plan intern, 
nici internațional — un nivel 
RELATIV MODEST DE COM
PORTARE (ca scor șl ca fac
tură) care nu ne poate men
ține, in nici un caz, între frun
tașii acestui sport. Cîteva sem
ne bune in direcția relansării 
jocului pe treisferturi : Poli
tehnica Iași (antrenor Emil 
Crișan), Gloria PTT Arad (Titi 
Ionescu), cei doi centri do la 
Farul, A. Lungu și Gh. Văr- 
zaru (Mihai Naca), ca și echi
pele de juniori Farul Con
stanța (Traian Doiciu) și Gri- 
vița Roșie (Al. Pop)".

★ ★

Care ar fi perspectiv 
Sînt juniorii învățați 

joace pe treisferturi ? Iată 
ne răspunde apreciatul ar 
nor Alexandru CARNAB 
„Este mult mai ușor să 
mezi un înaintaș deci* . ui 
tacant, de unde im 'Sini 
din start. Apoi, joeu» pe 
sferturi dacă nu este bine 
la punct implică mari ri 
(Intercepție, contraatac, n 
pășirea liniei de ava: 
riscuri pe care majoritatea 
trenorilor nu și le asumă 
două motive : a) comodi' 
și b) goana după rezultat*  
conducerilor secțiilor și 
burilor sportive. înaintașul 
e suficient adesea gaba 
dar atacantului ii trebuii 
nețe in joc și asta se n 
lează greu. Personal am r 
legiul de a litera la CI 
sportiv școlar nr. 2, unde 
ducerea nu cere rezultat 
formarea de jucători de 
loare pentru rugbyul r 
nesc. Iată explicația fai 
că colega mea, prof. Mai 
Lucescu, a dat in ultimii 
ani rugbyului, echipei i 
nale, atiția jucători bine 
gătiți. Sper ca împreună s 
eram în continuare 
direcție, echipa noastra - 
rîndu-și majoritatea puni 
încercărilor, realizate de 1 
dinapoi. Și în situația no 
sint și alte cluburi".

★

In ultimii ani rugbyul ro
mânesc s-a instalat ferm 

în clubul marilor echipe ale 
lumii, rezultatele sale fiind a- 
desea elogiate de presa inter
națională, de specialiști. Este 
un merit incontestabil al ac
tualului grup de tehnicieni 
care conduce destinele rugbyu- 
lui nostru, al actualei gene
rații de sportivi, deosebit de 
dotați. Dar, din păcate, prea 
adesea observăm și în jocul 
echipei noastre reprezentative 
și în acela al formațiilor noas
tre de club, chiar dintre cele

Nu încape vorbă, ultima toamnă rug- 
bysticâ s-a constituit într-un sezon 
bogat în fapte și, implicit, foarte 
interesant, pasionant chiar. Numai refe

rirea la cele două premiere absolute — 
turneul tricolorilor în Scoția și prezen
ța celebrilor jucători All Blacks la Con
stanța șl București — ar putea fi un 
convingător argument. Dar trebuie să 
remarcăm, totodată, agitata, echilibrata 
(tn general) dispută din campionatul 
primei divizii, care a ct dus, etapă de 
etapă, la un necontenit du-te-vlno pe 
treptele clasamentului, iar după secven
ța competițională cu numărul 13 (ulti
ma a sezonului) la • ierarhie relativ 
„strînsă", caracter ce poate deveni și 
mai vizibil după disputarea celor trei 
partide aminate pentru primăvară. Cî- 
teva comparații cu elemente desprinse 
in precedenta toamnă competițională in
ternă (1980) oferă suficiente motive de 
reflecție.

S-au împuținat considerabil, spre pil- 
„x singur

o sută 
conse- 
să nu 
la nl- 

- ---------------------- ------ 50. Pe
de altă parte, pe planul eficacității, se 
observă o scădere a punctaveraiului ge
neral cu aproape 500 (1968 tată de 24671

★
șadar, „abc-ul“ rugbyului se predă temeinic, „derai 

loc_ undeva pe traseul dintre diviziile „B“ și
i minimei rezistențe, a 

----- ...... ..■„uu.uu oa-91 aouiuc, în fine, în contextul t 
relații internaționale în creștere, riscurile unui joc 

complet, mai desăvîrșit sub aspect tehnic și tactic. Să 
aminte că marile echipe nu au fost cu adevărat MARI 
atunci cînd au mizat pe întreaga carte a rugbyului. Să-i 
drept exemplu pe acești formidabili rugbyști „AII Blacks" 
impresionează, e drept, la prima vedere prin aspect fizic, 
forța teribilă pe care o degajă. Dar XV-le lor nu s-a rupt 
cînd în două. La ei tehnica strălucită, forța grămezii nu-s 
scop în sine, ele nu duc. în fond, decît la uzarea adv 
rului, urmăresc doar a-i ‘ toca rezistenta, a-1 face incapat 
reacționeze, •pregătind astfel terenul liniei de treisferturi, 
tuită din veritabili atleți-sprinteri. Și atunci un Stu Wilsoi 
Dough Rollerson sau Bernie Fraser (pentru a nu-i cita det 
cîțiva dintre cei relevați recent și pe terenurile noastre) i 
marchează ESEURI, eseuri-chinogramă.
rugby. Să-1 adoptăm și 
renurile noastre !

A avînd loc undeva pe traseul dir
Este cazul că renunțăm la linia 
norii trebuind să-și asume, în

Acesta-i adev; 
să-l introducem cu promptitudine j

Dimîtrie CALLIMA

1

I
I
I
I
I

dă, scorurile astronomice. Un 
exemplu: Steaua se apropia de 
de puncte marcate in trei etape 
cutive din '80, pentru ca acum 
se treacă decît în tre’ rtnduri — 
velul întregii divizii — de cifra

— — — — Sezonul autumnal 1981 — — — 7—
1 ..................... ni am rnmiwimiaaiiaunMmMBmMBBM

ÎNTRE SALTUL ECHIPELOR „MICI"
Șl RITMUL SCĂZUT AL PROTAGONISTELOR 1
iar tn ceea ce privește eseurile realiză
rile sîm., de asemenea, mai miei: 249 — 
in 88 de partide, tn comparație cu 326 
— din 91 de meciuri. Cinci din cele 
12 echipe care și-au menținut calitatea 
de divizionare „A“ au reușit să înscrie 
în toamna trecută mal multe eseuri (Fa
rul — plus 8. C.S.M. Sibiu — plus 7, 
Politehnica lași și Universitatea Timi
șoara — plus 6. R.C. Grivița Roșie — 
plus 5), celelalte mulțumindu-se cu 
mai puțin, cifrele cele mal „impresio
nante". la minus, firește, fiind trecute 
în dreptul formațiilor... Steaua și Dina
mo 1 Prima — minus 54 (conduce totuși 
în clasamentul eficacității, la egalitate 
cu Farul), cealaltă — 20.

Să fie vorba despre o creștere valorică 
a echipelor .mici" sau. dimpotrivă des
pre o nivelare a campionatului datora
tă scăderi! de randament a fruntașelor 

Diviziei ? Înclinam să credem că... am
bele variante sînt reale. Apare, astfel. 
Incontestabil progresul din ultima vreme 
al rugbyștilor ieșeni sau timișoreni, pro
gres concretizat și în joc, dar și în 
salturile în clasament. Pînă și deținătoa
rea lanternei de acum. Vulcan București, 
are o capacitate de exprimare superioa
ră precedentei ocupante a ultimei po
ziții (Constructorul Constanța), grăitoare 
fiind, dacă vreți, cele 147 de puncte 
mai puțin primite de bucureșteni. Iar 
sporul de calitate din evoluția unora 
dintre divizionarele noastre se datorea
ză, incontestabil, tinereții lucătorllor sau 
antrenorilor lor.

Dar nu e mai puțin adevărat că pro
tagoniste ale ediției precedente au slăbit 
ritmul. Cel mai sugestiv exemplu îl con
stituie XV-le băimărean, care a coborlt 
opt poziții în clasament, nemaireusind 

să marcheze decit XI eseuri, cu 16 n 
puțin față de toamna anterioară I N 
lidera, Dinamo, nu a strălucit, nici 
MAI ALES — campioana, Steaua Antr 
norul celei dinții formații, Ion Tuțuiai 
opina că jucătorii săi au avut ha 
dicapul unui psihio afectat de pierder 
„printre degete" a titlului în edi 
■80—'81, ei fiind marcați și de o an 
me oboseală, uzură Această din t 
mă concluzie este valabilă, după păt 
rea noastră, și în ce privește echipa bai 
pioană, ale cărei rînduri nu au mai f< 
împrospătate, în ultima vreme, cu e 
mente de valoare (exceptîndu-1 pe Ct 
tică Horea). Dimpotrivă Steaua a aju 
să se prezinte cu posturi deficitare, ■ 
Rostolachl — spre pildă — lăsînd în 
nla a doua un „gol" resimțit din plb

Cum jocul cu piciorul a continuat 
fie folosit prea adesea (inclusiv în n 
ciurlle internaționale 1), deși forța 
atao a rugbyștilor noștri a fost nu 
dată recunoscută, ne place să cred*  
că sezonul de primăvară va marca 
suflu nou, materializat într-un rug 
„întreg", cu mal multe faze pe... tr 
sferturi. Ceea ce ar conduce, la un 
urmei, la un joc realmente ofensiv și 
nivelul echipei naționale 1

Geo RAEȚCHI



„Cupa Brașov44 la biatlon „Internaționalele* 4 feminine de floretă ale României

Campionatul feminin de hand
bal Divizia „A“ avansează încet, 
dar sigur. Cu toate că a început 
foarte tîrziu (în ultimele zile ale 
anului trecut), iată că întrecerea 
celor mai bune echipe feminine 
de handbal din țara noastră a 
ajuns la etapa a V-a. Ce ne-au 
arătat jocurile de pînă acum ?

Că pentru primul loc, alături 
de tandemul Rulmentul Brașov 
— Știința Bacău, care a dominat 
ultima ediție a acestei întreceri, 
au apărut și alte concurente, 
printre care cea mai autorizată 
pare a fi TEROM Iași, fără ca 
prin aceasta să neglijăm șansele 
reale ale echipei Hidrotehnica, 
care după un an în „purgatoriul" 
Diviziei „B“, urcă între fruntașe. 
Desigur, alături de aceste patru 
echipe, handbalul nostru feminin 
mai numără printre favorite pe 
Universitatea Timișoara, Progre
sul București șl Mureșul Tg. Mu
reș.

Cea de a V-a etapă a întrecerii 
programează mîine cîteva jocuri 
interesante, dintre care vom nota 
partida de la Constanța, unde ju
cătoarele de pe litoral primesc 
vizita Iui TEROM lași, precum si 
cea de la Tg. Mureș, dintre echi
pa locală Mureșul șl Rulmentul 
Brașov, dispută care pune față în 
față două echipe dîrzc, ambițioa
se, cu o mare putere de luptă. 
Să notăm, în sfirșit, că în topul 
eficacității, clujeanca Dorina Da

ALERGAREA PE SCHIURI,
JULT IN URMA
PREDEAL, 22 (prin telefon), 
i soare strălucitor a îmbrăcat 
seri dimineață Valea Rîșnoavei 
n apropierea frumoasei noastre 
ițiu-ni, locul unde s-au disputat 
trecerile de ștafetă în cadrul 
iupei Brașov" la biatlon. Tra- 
ul pitoresc, zăpada bună, or
ii zarea excelentă au constitu

te*  atîtea premise la reușita 
plină a competiției la care în 
ara sportivilor români, au par- 
pat și 5 dintre cei mai buni 

îtloniști sovietici.
n trecerea a fost, trebuie să 
cunoaștem, frumoasă și plină 

învățăminte pentru sportivii 
specialiștii noștri. Cursa de 

ifetă 4X7,5 km care a figurat 
programul zilei a fost cîști- 

tă de echipa Dinamo din 
R.S.S. care a condus în per- 
mență, deși în primul schimb, 
itlonistul Sqrghei Penkaciov, 
rea pă va fi ajuns de dinamo- 
;tul Gheorghe Duca, în ciuda 
rtului că a executat 2 ture de 
nalizare, singurele, dealtfel, 
• echipei oaspete. Românul a 
■s fără greșeală dar nu a reu- 

mai mult ! Alergarea pe schi- 
net superioară a sportivilor 

zietici nu a lăsat prea mari 
ise biatloniștilor români. De 
menea, reprezentanții Uniunii 
vietice au trecut prin poligon 
ă să fie penalizați și în con- 
îință au cîștigat fără probleme, 
aamoviștii brașoveni carte au 
;ut, totuși, o cursă bună dato- 
S tragerilor precise în poligon 
ntre cei patru componenți ai 
lipei doar Francisc Forico a

Turneele feminine ale Diviziei „A44 de volei

DEPUTE SPECTACULOASE IN GRUPA FRUNTAȘELOR
XI Galați, Baia Mare și Timi- 
ira au continuat turneele pe 
îpe ale Diviziei A de volei 
ninin. Iată amănunte :

ÎAJLAȚI, 22 (prin telefon). în 
i de a doua zd a turneului 
itru locurile 1—4, Sala sportu
ar din localitate a fost din 
a plină. Prima partidă — din- 

FLACARA roșie bucu- 
ȘTI și C.S.U. GALAȚI — 
-a relevat o echipă tînără care 
î să creeze spectacole de ți- 
tă. Am numit echipa bucu- 
teană. Dacă în jocul prece- 
it, cu experimentata garnitură 
îamovistă, sextetul lui S. Chi- 
1 evoluase mai temător, de 
;a aceasta împotriva studente- 

localnice el a făcut o fru- 
>asă probă a calităților tehnice 
tactice ale/ jucătoarelor sale, 

icăra roșie a obținut victoria
3—1 (11, 12, —6, 5), o vieto- 
detașată și pe deplin meri- 

ă. Arbitrii V. Chioreanu (Cluj- 
poca) și D. Dobrescu (Ploiești) 
condus foarte bine formațiile: 

AC AR A ROȘIE — George ta 
Mihaela Mircea (Mihaela 

agomir), Simona Enache (Ma
na Dumitrescu), Daniela Dră- 
ici, Georgeta Zaharia, Lucia 
z (Elena Petrescu); C.S.U. GA- 
ȚI — Ileana Dobroschi, Maria 
tltelu, Gabriela Cojocaru (lu- 

Moldoveanu), Maria Muscă, 
•n Sander (Marcela Gîlcă), 
-na Piron (Li a Catarig). 
replică deosebită dată de FA- 
L CONSTANȚA campioanei 
slamo BUCUREȘTI —, care a 
buit să asude serios pentru a 
tiga cu 3—6 H3, 12, 14) Intr-un 
ci de bună valoare, cu faze a- 
udate la scenă deschisă, care a 
ut în tensiune galeria. Con- 
nțencele au condus chiar cu 
I în setul al doilea și cu 
-6 (revenind de Ia 2—7) ta cel

n campionatele naționale de baschet

IINJĂ BUCUREȘTI-,,U“ ClUJ-NAPOCA (la fete) 
CIL MAI IMPORTANT MtCI AL ETAPEI

)ouă din fruntașele ciasamen- 
ui feminin — Universitatea 
ij-Napoca (locul 1) și Voința 
curești (locul 3) susțin, astăzi 
mîine, în noua sală bucu- 

iteană Rapid, „capul de afiș*  
programului etapei a III-a a 
ului secund al campionatelor 
ionale de baschet. Divizia „A*,  
r-o întîlnire în care clujen- 
e vor lupta pentru a rămîne 
nvinse, iar bucureștencele vor 
?erca să cîștige, ceea ce le-ar 
rnține șansele de a urca în

ANUNȚ
Universitatea cultural-știin- 

ifică București, în colaborare 
•u Centrul de cercetări al 
7.N.E.F.S. și Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și 
port, anunță tinerea cursu- 
ui de reciclare cu tema : 
POTENȚIALUL OLIMPIC AI. 
CLUBULUI ȘCOLAR OLIM
PIA SI VALORIFICAREA LUI 
N PERSPECTIVA J. O. DIN 
84“.
Tema va fi susținută de 

onducerea și antrenorii clu
bului respectiv în ziua de 
«ni, 25 ianuarie 1982, în sala 
>alles, Ja ora 12,30.

TRAGERILOR...
avut de executat o tură de pe
nalizare), fapt pentru care me
rită felicitări atît el cît șl an
trenorul lor Ștefan Stăicuaeecu. 
In schimb, alergarea lor pe 
schiuri a lăsat din nou de dorit 
și acest fapt a făcut ca dife
rența de timp ,față de ștafeta 
învingătoare să fie destul de 
mare. Și tinerii biatloniști din 
echipa A.S.A. Brașov, clasați pe 
locul in, au avut unele evoluții 
notabile (5 ture de penalizare 
pentru Întreaga echipă), dar, la 
fel ca și dinamoviștii, trebuie 
să-și îmbunătățească substanțial 
alunecarea pe schiuri.

In întrecerea juniorilor de 
3X7,5 km, lupta a fost foarte 
strlnsă și s-a soldat cu victoria 
echipei Dinamo Brașov, alcătui
tă din A. Moldovan, L. Benea șl 
M. Stoian, care a depășit cu doar 
45 s ștafeta A.S.A. II.

REZULTATE TEHNICE: seniori, 
4X7,5 km: 1. Dinamo U.R.S.S, 
(S. Petkadov, L. Simitin, O. 
Ghergakov, I. Slderov) lh 45:50; 
2. Dinamo Brașov (Gh. Duca, F. 
Forico. Th. Tamaș, V. Todașcă) 
«1 54:47 , 3. A.S.A. Brașov (I. Lu- 
țea, M. Rădulescu, V. Băjenaru, 
Gh. Berdar) l<h 59,45; juniori 
3X1.5 km: 1. Dinamo Brașov lh 
3S:25, 2. A.S.A. II lh 36:10, 3.
A.S.A. I Brașov lh 40:32.

Frumoasa premiere a competi
torilor a fost efectuată de către 
general In rezervă Constantin Io- 
nescu, prim-vicepreședinte al Fe
derației române de schi șl biatlon.

Paul IOVAN

de-al treilea. Dar au ratat incre
dibil © posibilă întoarcere de 
scor în meci, dinamovistele blo- 
cînd în final totul la fileu și do
vedind u-și maturitatea în joc. 
Au evoluat echipele : DINAMO : 
Mariana Ionescu, Victoria Ban- 
ciu, Irina Petculeț, Victoria Ni- 
culescu, Mircda Pavel, Doina 
Moroșan (Corina Crivăț) ; FA
RUL — Iuliana Enescu, Carmen 
Marinescu (Maria Stadnic), Gul- 
niza Gelil, Maria Enache, Elena 
Caradima, Marinela Țurlea. Bun 
arbitrajul cuplului : O. Drăgan 
(Timișoara) — V. Arhire (Bra
șov). Azi, dte la ora 17, meciu
rile : Flacăra roșie -» Farul ; 
C.S.U. — Dinamo.

Aurelian BREBEANU

BAIA MARE, 22 (prin telefon). 
MARATEX BAIA MARE — PE
NICILINA IAȘI 3—1 (—11, 12, 4, 
13). Joc mult mai bun al băi- 
mărencelor față de ziua anteri
oară. După ce au pierdut pri
mul set, elevele lui Cornel Să- 
voiu au cîștigat următoarele trei, 
prestlnd un volei eficace, frumos, 
aplaudat de public. Cele mal 
bune jucătoare de la Maratex : 
Vasilica BIcă, Niculina Stănică, 
Georgeta Cioflînc, iar de la Pe
nicilina : Georgeta Popescu, Ga
briela Bordei. Au arbitrat : E. 
Ududec (Suceava), I. Covaci 
(București).

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BACAU 3—1 (—16, 3, «, »). Bucu- 
reștencele s-au regăsit în setul 
doi, practicînd apoi un joc 
spectaculos, mereu ofensiv. Bă- 
căuancele au căzut inexplicabil 
fizic, avînd și un blocaj ca 
inexistent. Din echipa Rapid 
s-au evidențiat Ileana Teodorescu, 
Constanța Iorga, Mariana Apos 
tolcscu, respectiv Lucia Zoia 

clasament. La băieți se anunță o 
etapă calmă, dar în care nu sînt 
excluse surprizele.

Programul etapei : MASCULIN. 
GRUPA 1—6 : Dinamo București
— I.C.E.D. București (în tur : 
98—56), C.S.U. Brașov — Steaua 
(59—116), Rapid București—IMUAS 
Baia Mare (74—59) ; GRUPA 7
— 12 : Farul Constanța — Car- 
pați București (111—88), Urbis 
București — Universitatea Cluj- 
Napoca (66—59), Dinamo Oradea
— C.S.U. Sibiu (69—67) ; FEMI
NIN, GRUPA 1—6 : Politehnica 
C.S.Ș. 2 București — Comerțul 
Lk*.  „Bolyai“ Tg. Mureș (75—68), 
Voința București — Universitatea 
Cluj-Napoca (73—87), Olimpia 
București — Universitatea Timi
șoara (56—75) ; GRUPA 7—12 : 
Crișul Oradea — Carpați C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe (74—44), Voința Bra
șov—Progresul București (50—74), 
C.S.U. Prahova Ploiești — Mo
bila C.S.S. Satu Mare (81—73).

Jocurile din Capitală au loc 
astfel : sala Rapid, de la ora 
16,30 (slmbătă) si 9,30 (duminică): 
Rapid — IMUAS (m), Voința — 
„U“ (f) : sala Olimpia, de la
orele 16 și 8,30 : Politehnica — 
Comerțul (f). Olimpia — Univer
sitatea Timișoara (f) ; sala Di
namo, orele 16 și 10 : Dinamo — 
ICED (m) : sala Construcția, ore
le 17 și 10 : Urbis — „U*.

ANNA RHA SPARACIARI Șl BRIGITTE GAUBIN. ELIMINATE!
Campionatele internaționale 

feminine de floretă ale Româ
niei au început ieri, în sala 
Floreasca din Capitală, cu pro
ba individuală. Pe foile de con
curs sînt înscrise 100 de flore- 
tiste, din 7 țări : Bulgaria, Cu
ba, Franța, Italia, R.D. Ger
mană, Ungaria și România.

în turul II s-a produs cea 
mai mare surpriză a fazei pre
liminare : actuala campioană 
europeană, italianca Anna-Rita 
Sparaciari, n-a putut trece de 
„barajul” grupei, cele două 
victorii înregistrate nefiind su
ficiente ! Ea a pierdut, dealt
fel, și la reprezentanta Româ
niei, Csila Ruparcsics (5—2), 
și la Giselle Meygret (Franța) 
cu 5—1.

Dar iată că în turul IV — ul
timul în preliminariile de ieri, 
— o altă mare favorită a con
cursului individual, fosta cam
pioană mondială de tineret și 
componentă a echipei Franței, 
campioană olimpică Ia Mosco
va ’80, Brigitte Gaudin, a fost 
eliminată într-o serie din care 
făceau parte Aurora Dan și 
Rozalia Oros (România), Adria
na Popescu (Dinamo) și Anne- 
Iise Coltorti (Italia). De re
marcat victoriile tinerei noas
tre reprezentante, Rozalia Oros 
(clasată pe locul I în această 
grupă), la Gaudin (5—1) și
Coltorti (5—4). Odată cu Gau-

. .........................., " ~

și Margareta Pescaru. Au 
arbitrat : D, Negroiu (Timi
șoara), S. Popescu (Constanța). 
Azi, de la ora 16 : Rapid — Ma
ratex, Știința — Penicilina. (An
drei CRIȘAN, eoresp.).

TIMIȘOARA, 22 (prin telefon). 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
3—6 (9, 11, 16). Succes al craio- 
vencelor obținut pe merit, dar 
cu destulă dificultate în fața ti- 
nereiloT din orașul gazdă, care 
au luptat cu mult curaj, creînd 
faze frumoase de volei. S-au re
marcat : Florența Marghidan, Lu- 
creția Mir ea, Constanța Military 
(C), Cristina Zoppelt, Piroșca 
Covacs (T). Au arbitrat : I. Ni- 
culescu și V. Pavel (Bucurtești).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
CHIMPEX CONSTANȚA 3—1 (14, 
13, —6, 6). Meci de mare luptă, 
ta care echipa sibiană a obținut 
victoria în fața unor jucătoare 
cu mai multă experiență, mai 
tehnice, grație jocului bun al 
Măriei Hilla, Doinei Bis chin și 
Mirelei Popovici. De la Chimpex 
s-au remarcat Emilia Mănăilă șl 
Liliana Văduva. Au arbitrat 
bucureștenii V. Ranghel și M. 
St ama te. Azi de la era 17 : Uni
versitatea Timișoara — Chimpex, 
C.S.M. Libertatea — Universita- 
tea Craiova. (C. CREȚU, co- 
resp.).

MlINE REÎNCEP JOCURILE, 
DIVIZIEI „A" LA VOLEI MASCULIN

Duminică se reia campionatul 
Diviziei „A“, masculin, la volej, 
care programează etapa a XlV-a. 
Se vor desfășura următoarele 
jocuri: Explorări Baia Mare —
C.S.M. Suceava, C.S.U. Alumina 
Oradea — Universitatea Craiova, 
Calculatorul București — Politeh
nica Timișoara (sala Olimpia, ora 
11), Tractorul Brașov — C.S.M. 
Delta Tulcea și C.S.U. Galați — 
Silvan ia Șimleu Silvaniei. Cel 
mal echilibrat meci se anunță cel 
de la Baia Mare, ambele echipe 
— împreună cu Tractorul șl Sil- 
vania — candidînd serios la ocu
parea primelor două locuri la 
sfîrșitul întrecerilor și deci par
ticiparea la turneele finale pen
tru locurile 1—4, alături de frun
tașele voleiului masculin — Dina
mo și Steaua.

CONCURSURI
DE ATLETISM
• Astăzi gl mîine, în sala „23 

August“ din Buchreștl, se va des
fășura concursul atletic „Cupa 
Viitorul", rezervat juniorilor de 
categoria I. Sînt invitați atleți 
din Capitală si din provincie. în
trecerile încep azi la ora 16, Iar 
mîine la ora 9.30.
• Duminică dimineața, in In

cinta bazei sportive Metalul din 
soseaua Pantelimon. va avea loc 
concursul de cros dotat cu „Cu
pa Metalul". Iată programul aler
gărilor : ora 10,30 — 1 600 m (ju
nioare II): 10.40 — 2 400 m (juni
ori II). 10.55 — 2 400 m (junioare 
I), 11,10 — 4 000 m (juniori I), 
11,35 — 3 200 m (senioare) ; 11,50 
— 6 400 m (seniori). Pot partici
pa si alergători din provincie. 
Se primesc înscrieri si cu 30 de 
minute înaintea startului.
• La sfîrșitul săptăminii viitoa

re. în sala ,.23 August" se va 
desfășura primul concurs inter
national al sezonului atletic de 
sală — „Cupa Steaua".

din a părăsit competiția și co
echipiera acesteia, Laurence 
Modaine, campioana de juni
oare a Franței, care nu s-a 
putut califica (ca și fosta cam
pioană mondială Ecaterina 
Stahl) în fața unor alte tinere 
trăgătoare : Monica Veber
(C.S.Ș. Satu Mare) și Marghe
rita Zalaffi (Italia).

Iată cele șaisprezece flore- 
tiste care vor intra astăzi, In- 
cepînd de la ora 9, în faza e- 
liminărilor directe și recalifi
cărilor : Aurora Dan, Rozalia

PREGĂTIRILE POPICARILOR NOȘTRI
PENTRU „MONDIALE"

Popicarii se află în fața unui 
dificil examen — Campionatele 
mondiale ’82, care se vor des
fășura în zilele de 4—11 iunie 
în Cehoslovacia, la Brno. Spor
tivii noștri, care la ultimele 
ediții ale mondialelor au avut 
o excelentă comportare — în 
1980, de pildă, ciștigînd trei 
medalii de aur (pe echipe fe
mei și bărbați și la individual, 
prin Margareta Cătineanu) și 
două de argint — doresc să-și 
îmbogățească palmaresul. Pen
tru atingerea acestui obiectiv 
se fac pregătiri intense. Cele 
două loturi restrinse, de cite 
10 jucători și jucătoare (din 
care cîte șapte vor participa 
la C.M.) au efectuat în timpul

Io concursul republicau al copiilor

10 NOI RECORDURI 
DE PATINAJ VITEZĂ

Pe pista de gheată naturală 
din Miercurea Ciuc s-a desfășu
rat, timp de două zile, Con
cursul republican rezervat copi
ilor și „speranțelor" la patinaj 
viteză, la care au fost prezenți 
180 de concurent!. In ambele zile 
condițiile de concurs au fost bu
ne — temperatură scăzută (în jur 
de —16 grade) și o gheață de 
bună calitate. Dintre copii, s-au 
distins vltezistll de la Tractorul 
Brașov si C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, iar printre cei mai mici, 
„speranțele" de la C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc. Voința Sibiu și Petro
lul Ploiești.

Cu acest prilej s-au stabilit 10 
noi recorduri, dintre care amin
tim cele ale lui Marin Rădoi 
(Tractorul Bv.) la copii II — la 
500 m — 47,6, 1000 m — 1:36,7 și 
biatlon — 95,950 p, Mihaela Timiș 
(Viitorul Cluj-Napoca) la copil I
— la biatlon — 145,317 n. Daniel 
Csata (Tractorul) la copii I — 
la triatlon — 138,717 p si Mihaela 
Dascălu (Tractorul) la copii II
— la 1000 m — 1:41,7.

Iată ciștigătorii : copii. I (500+ 
1000+1500 m) — Mihaela Timiș 
Si Daniel Csata ; copii II (500+ 
1000 m) — Mihaela Dascălu 
101,050 p $1 Marian Rădoi ; „spe
ranțe" (500+500 m) — Ttlnde Hor
vath (S.C. Miercurea Ciuc) 118,70 
p și Mircea Albu (Petrolul Plo
iești) 109.500 p. .

V. PAȘCANU — eoresp.

/
Etapa a T-a a Diviziei „A“ de handbal Icminin

VOR RĂMÎNE NEÎNVINSE

ȘTIINȚA BACĂU Șl TEROM IAȘI?
Meciul din Capitală se va Juca luni de Ia era 11.30

Oros, Adriana Popescu, Anneli- 
se Coltorti (Italia), Elisabeta 
Guzganu, Clara Moehi (Italia), 
UIrike Landerberger (R.D.G.), 
Ilona Nyul (Ungaria). Csila 
Ruparcsics, Monica Veber, Ag
nes Sutka (Ungaria), Margheri
ta Zalaffi (Italia), 
Moldovan, Katalin
(Ungaria), Giselle 
(Franța). Anna-Pia 
(Italia). Finala va 

Marcela 
Tuschak 
Meygret 
Gandolfi 

încene la
ora 11,30.

Paul SLAVESCU

vacanței de iarnă o pregătire 
fizică generală la Tușnad, apoi 
vor continua antrenamentele 
tehnice la echipele lor, care 
activează în campionatul Divi
ziei „A“. Din cele două loturi 
nu lipsesc medaliații la C.M. 
’80, în frunte cu Margareta Că
tineanu și Iosif Tismănar, ar
gint la individual și perechi, 
îjjnt vizați pentru confruntarea 
de la Brno și o serie de tineri, 
care în competițiile de anul 
trecut au dat satisfacție. Dar, 
iată cele două loturi: Marga
reta Cătineanu, Ana Petrescu, 
Elena Andreeseu. Elena Pană, 
Nineta Badea. Vasilica Pințea, 
Silvia Berinde. Olga Psihas, 
Maria Zsizsik, Ildieo Szâsz — 
antrenori Constantin Ncguțoiu 
și Crista Szocs, respectiv Io
sif Tismănar. Gheorghe Sil
vestru, Stelian Boariu. Alexan
dru Cătineanu. Ilie Băiaș, Ilic 
Hosu. Vasia Donos, Alexandru 
Naszodi, Marin Grigore și Ale
xandru Szekely — antrenori 
Roger Cernat si Ion Petru.

Programul de pregătire a lo
turilor cuprinde o serie de 
jocuri internaționale atît acasă 
cît și în deplasare, precum și 
cîteva turnee individuale pes
te hotare. Prima întîlnire in- 
terțări, cu echipele Cehoslova
ciei, va avea loc în București 
(20—21 III), apoi urmează me
ciuri cu selecționatele Iugosla
viei, la Ljubljana (27—28 III), 
cu cele ale R.D. Germane (în 
deplasare — 17—18 IV). Austri
ei (la Brașov — 24—25 IV) și 
Ungariei (la Debrețin — 8—9 
V).

(URS »E IMTIERE
LA PATINAJ ARTISTIC

CLUBUL SPORTIV UNI
VERSITAR I.E.F.S. organi
zează, incepind cu data de 
29 ianuarie 1982, în zilele 
de marți și vineri, între 
orele 17—18,30, la patinoa
rul Floreasca, un curs de 
inițiere Ia patinaj artistic. 
Sint admiși copiii născut! in 
anul 1976.

mian a urcat de pe locul 8 pe 
poziția I, cu 34 de goluri, alături 
de Zoranca Ștefanovici (Univer
sitatea Timișoara). Programul e- 
tapei. Bacău : TEXTILA BUHUȘI 
— C.S.M. SIBIU ; București (me
ciul se dispută luni, în sala Flo
reasca, de la ora 17,30) : CON
FECȚIA — CONSTRUCTORUL 
BAIA MARE ; Cluj-Napoca j U- 
NIVERSTTATEA — STIINTA BA- 
CAU ; Constanta : HIDROTEHNI
CA — TEROM IAȘI : Tg. Mureș: 
MUREȘUL — RULMENTUL BRA
SOV : Timisoara : UNIVERSITA
TEA — PROGRESUL BUCU
REȘTI.

CLASAMENT

1. ȘT. BACAU 4400 107- 69 12
2. TEROM Tas» 4 4 0 0 103- 74 12
3. U. Timisoara 4 3 0 1 94- 83 10
4. Progresul Buc. 4 2 1 1 76- 76 9
5. Mureșul 4 2 0 2 85- 77 8
6. Rulmentul 3 2 0 1 65- 58 7
7. Hidrotehnica 3 2 0 1 66- 61 7
8. C.S.M. Sibiu 4 1 0 3 80- 86 6
9. Constr. B. M. 4 1 0 3 81-104 6

10. Textila 4 1 0 3 79- 95 6
11. Confecția 4 0 1 3 73- 95 5
12. MU*  Cluj-Nap. 4 0 0 4 74-105 4

Sportul Pag,ai-o



10 FAVORITE (DIN 16 PARTICIPANTE) 
LA TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI

Turneul zona! de șah

MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN!
Cea de a X-a ediție a Cam

pionatului mondial de handbal 
masculini programată între 23 
februarie și 7 martie. în R.F. 
Germania, reprezintă unul din
tre evenimentele majore ale 
anului sportiv 1982. Și aceasta 
nu numai pentru faptul că 
handbalul și-a cucerit univer
salizarea. ci și pentru că spec
taculozitatea și frumusețea sa 
au crescut simțitor în ultimii 
ani și prin aceasta și audien
ta la publicul spectator.

Pregătirile celor 16 finalista 
cunosc ritmul trepidant al „ul
timei linii drepte“. iar crite
riile de apreciere a formei 
sportive — competițiile de ve
rificare — se înmulțesc evident 
în acest scurt sezon premer
gător startului. Datorită evo
luției handbalului din mai 
multe tari, numărul echipelor 
cu șanse a sporit și el. Astfel, 
din grupele A și C, care vor 
forma semifinala A, se deta
șează R.D. Germană, campioa

Programul echipei noastre 
in întrecerile din grupe

In cadrul grupei D, reprezentativa României va susține 
următoarele partide :

ROMÂNIA - DANEMARCA, 23 februarie, la Hohenstaufen- 
halle din Goppingen (ora 21,45) ;

ROMANIA — CUBA, la 24 februarie, la Rhein-Neckar- 
Halle din Eppelheim (ora 21,45) ;

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA, la 26 februarie, la Sport- 
halle din Sindelfingen (ora 21,45). Ora de începere a par
tidelor este cea a României.

Clasîndu-se intre primele trei în grupa D, reprezentativa 
României se va califica in seria semifinală B.

țional de la Bilbao (Spania), 
disputat cu puține zile inaintea 
Anului Nou. Reprezentativa 
Iugoslaviei se clasează. în oc
tombrie, pe locul III în turneul 
din Elveția (după U.R.S.S. și 
R.D. Germană și înaintea El-,

Grupele turneului final

La finele întrecerilor din grupe, prlmete trei clasate din fle
care grupă se califică în turneele semifinale. Rezultatele înre
gistrate în grupe, între cele trei echipe calificate, contează în 
noua fază a întrecerilor. Turneele semifinale se constituie astfel: 
SERIA A — primele trei clasate din grupa A + primele trei 
clasate din grupa C; SERIA B — primele trei clasate din 
grupa B + primele trei clasate din grupa D.

La încheierea întrecerilor din semifinale se califică pentru 
„finala mare** (1—2) cîștigătoarele seriilor A și B; pentru 
„finala mică** (3—4) formațiile clasate pe locul n în turneele 
semifinale; pentru finala locurilor 5—6, echipele clasate pe 
locul III în turneele semifinale ș.a.m.d.

Primele 6 clasate se califică pentru Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles.

GRUPA A GRUPA B GRUP Ar C GRUPA D

U.R.S.S.
R.F. Germa roia 
Cehoslovacia 
Kuweit

Ungaria 
Sparoia 
Suedia 
Algeria

R.D. Germană
Polonta
Japonia
Elveția

România
Iugoslavia 
Danemarca 
Cuba

întrecerile din grupe au loc între 23 și 26 februarie în 13 " 
orașe; cele din turneele semifinale între 23 februarie și 4 
martie (în 12 orașe); finalele sînt programate la 6 martie 
(locurile 3—4 și, 5—6, la Dortmund) și 7 martie (1—2, 7—8, la 
Dortmund, 9—10 și 11—12, la Mindere).

nă olimpică, R. F. Germania, 
campioană mondială, Uniunea 
Sovietică, clasată pe locul II 
atit la C.M. cit și la J.O., Ce
hoslovacia și Polonia, iar din 
grupele B și D (semifinala B), 
reprezentativele României, lo
cul III la J.O. de Ia Moscova, 
Iugoslaviei, Danemarcei, Un
gariei și Spaniei. Iată, așadar, 
10 pretendente — din 16 par
ticipante la turneul final — 
nu numai la prezenta pe po
dium, ci chiar și la performan
ța maximală. Aceasta fără a 
mai tine seama de surprizele 
pe care le pot produce forma
țiile Suediei. Elveției și Cubei. 

Convenind că întrecerile a- 
micale din sezonul de iarnă 
781 pot reprezenta un criteriu 
de apreciere mai actual decît 
palmaresul fiecărei formații, să 
vedem — în general — care 
dintre finaliste s-au distins în 
această aspră luptă pentru ob
ținerea formei maxime. Din 
seria D șl posibila semifinală 
B. care ne interesează, selec
ționata tării noastre a avut o 
comportare ascendentă. Astfel, 
echipa României a obținut lo
cui I în „Trofeul Carpați", dis
putat în luna noiembrie la Tg. 
Mureș, fiind urmată de repre-

-------------  Palmaresul
1938 (Germania) : 1. Germania:
1954 (Suedia) : 1. Suedia
1958 (R.D. Germană): 1. Suedia;

1951 (R.F. Germania) 1. ROMANIA; 
1964 (Cehoslovacia) : 1. ROMANIA; 
1967 (Suedia) : 
1970 (Franța) :

1978 (Danemarca) : 1.
mană

veției), pe locul secund la 
„Cupa Ungariei" (în noiembrie, 
locul I — Ungaria) și la Cam
pionatul Balcanic, iar în tur
neul de la Tbilisi nu urcă pe 
podium (primele . trei locuri: 
U.R.S.S., Ungaria. Spania).

Echipa Ungariei poate fi so
cotită surpriza sezonului. Ea

pune, fără discuție, selecționa
ta Uniunii Sovietice. Cîștigind 
turneul din Elveția. în care a 
cucerit un prim atu asupra 
campioanei olimpice, reprezen
tativa R.D. Germane, pe care 
a întrecut-o cu 21—20. și pu
ternicul turneu de la Tbilisi, 
echipa lui Evtușenko anunță o 
bătălie puternică. în care are 
șanse certe. în prima serie se
mifinală. Reprezentativa Polo
niei are forță (și valoare) mult 
sporită față de anii trecuți. Ea 
a cîștigat, în decembrie, tur
neul din Franța (2. Elveția. 3. 
Franța, 4. Japonia) și a reali
zat un memorabil meci cu se
lecționata Uniunii Sovietice la 
Tg. Mureș, pe care a întrecu- 
t-o mai ales datorită iscusinței 
tactice.

Datelor cunoscute li se vor 
adăuga în aceste zile altele. 
Intre 26 și 31 ianuarie se dis
pută în Spania o importantă 
întrecere, la startul căreia se 
aliniază formațiile României, 
Uniunii Sovietice, Cubei, R.P. 
Chineze, Japoniei și Spaniei, la 
începutul lunii februarie R. D. 
Germană susține meciuri în 
compania Danemarcei, celelal
te echipe calificate la turneul 
final găsindu-și și ele parte
nere de verificare.

Este evident, cel de al X-lea 
campionat mondial de handbal 
are cei maF multi favoriti din 
întreaga istorie de peste patru 
decenii a competiției supreme. 
Se poate spune chiar că bătă
lia va fi deosebit de aspră nu

Cum s-au calificat cele 16 finaliste ?
Pentru cea de a X-a ediție a campionatului mondial de hand

bal masculin locul de desfășurare (R.F. Germania) a fost sta
bilit la Congresul F.I.H. din 1978, care s-a ținut la Reykjavik.

Iată cum s-au calificat cele 16 formații:
1. R.F. Germania — ca țară organizatoare a turneului final 

al C.M.
2—7. R.D. Germană, U.R.S.S., România, Ungaria, Spania și 

Iugoslavia, primele 6 clasate (în această ordine) la J.O din 
1980, la care au participat 12 formații.

8—12. Polonia, Cehoslovacia, Suedia, Danemarca și Elveția, 
primele 5 clasate la campionatul mondial grupa B (12 parti
cipante, în Franța).

13—14. Japonia și Kuweit, primele două clasate la campio
natul Asiei (5 participante).

15. Algeria — prima clasată în campionatul Africii (8 parti
cipante) .

16. Cuba — prima clasată în 
cipante).

campionatul Americii (7 parti-

FLORIN GHEORGHIU A INTRA"
ÎN PLUTONUL FRUNTAȘ

•>
Cea de a doua jumătate a 

turneului zonal de șah de la 
Băile Herculane a incenut sub 
semnul aceleiași lupte încorda
te care a caracterizat și prima 
parte a acestei importante com
petiții din cadrul camoionatu- 
lui mondial. Marcînd o puter
nică revenire, marele maestru 
Florin Gheorghiu a obținut a 
doua victorie, de data aceasta 
ia Mihai Ghindă, urcind spec
taculos în clasament. A fost 
o partidă deosebit de interesan
tă, care îi onorează pe ambii 
parteneri. Ghindă, cu albele, 
a sacrificat un oion, obținînd 
un atac puternic. Gheorghiu, 
însă, si-a demonstrat virtuțile 
oe care le are în apărare, a 
înapoiat, la momentul potrivit, 
pionul pe care îl avea în plus, 
trecînd partida într-un final su
perior. pe care a reușit să-1 
cîștige.

Aflat In serie. Ribli a în
scris un nou punct. întrecîndu-1 
pe Schmidt și detașîndu-se — 
probabil decisiv — în clasa
ment. Principalul său urmări
tor, marele maestru român

Șubă, l-a dominat pe Ftacni' 
a avut o poziție copleșitoar 
dar în criză de timp n-a m 
găsit resurse pentru a marc 
La întrerupere, el are un pic 
în plus într-un final de tu 
nuri și piese ușoare. foar 
greu de realizat. Mcduna 1 
învins pe Inkiov și Jansa ; 
Sznapik. Rezultatul de egalit 
te s-a înregistrat în partide 
Ambroz — Gheorghiev, Farai
— Radulov, Sax — Csom 
Pavlov — Velikov. Au răm 
întrerupte întîlnirile Spiridon,
— Lukacs și Ciocâltea — Pi 
ter.

După 11 runde, în clasame 
continuă să conducă RIBLI , 
9 p. urmat de Șubă 7 p ( 
Ambroz, Sax 61/, p, Gheorghi 
Farago 6 p. Fțacnik, Spirid 
nov, Lukacs 5'/i p (1). Schmii 
Csom, Inkiov 5*/i  p etc.

ftedoche j« 3dflrMrv«tre('c t cod ?977i Soeurefti »t» II Cont© • $ •» I t g » t«| eentrotd <i n h js «t 50 3>4» «echo corr jg». 11.51.t tr»ttru»-t>or 437 i II 451 romip Boarul «. P. .,in»onr»a
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Sîmbătă și duminică, turne 
continuă cu rundele a 12-a 
a 13-a. Ribli îi va întîlni co 
secutiv pe Radulov și Spirid 
nov, Subă pe Gheorghiev 
Schmidt, Gheorghiu pe M«*du  
și Sax.

OPINII FAVORABILE INTRĂRII ROMÂNIEI 
iN „TURNEUL CELOR 5“ LA RUGBY

Ziarul francez „L’EQUI- 
PE“ a adresat de curînd celor 
cinci antrenori ai echipelor na
ționale de rugby, participante 
la Turneul celor 5 națiSDi, un 
formular cu 15 întrebări. Una 
dintre ele : „Ați fi favorabil 
intrării României în 'Turneul 

celor 5?“. Primul răspuns aparți
ne lui Jim Telfer (antrenorul e- 
chipei Scoției) și este astfel for
mulat : „Meciul pe care româ
nii l-au disputat împotriva

In C.C.E. la Dasclict (1)

X ** 
noastră (n.r. e vorbă d- V ar 
da-test de la Edinbouign < 
26 septembrie 1981 — 12
pentru gazde) nu poate fi li 
drept referință. Jocul a f 
prea strîns. Dar XV-le Ron 
niei posedă solide calități 
bază. El a dovedit în ultii 
ani, întîlnind majoritatea ma 
lor echipe din lume, că ar [ 
tea face o figură onorabilă 
aduce un suflu nou Turneul 
Intensificînd întîlnirile int 
naționale, românii se vor an 
liora continuu, se vor elib< 
de complexe, iar Turneul 
culege, firește, beneficiile".

s-a clasat pe locul I la „Tro
feul Cehoslovaciei" din luna 
noiembrie (urmată de Ceho
slovacia. U.R.S.S.-tineret, Româ
nia și Islanda) și la „Cupa Unga-

competifiei

1974

2. Austria; 3. Suedia
; 2. R.F. Germania; 3. Cehoslovacia 

2. Cehoslovacia; 3. Echipa unită 
a celor două state germane

2. Cehoslovacia; 3. Suedia
2. Suedia; 3. Cehoslovacia

1. Cehoslovacia; 2. Danemarca; 3. România 
1. ROMANIA; 2. R.D. Germană; 3. Iugoslavia 

(R.D. Germană): 1. ROMANIA; 2. R.D. Germană; 3. Iugoslavia 
R.F. Germania; 2. U.R.S.S.; 3. R.D. Ger-

numai pentru medalii, ci și 
pentru obținerea unui loc între 
primii 6. adică pentru cuceri
rea „pașaportului olimpic”. 
Nutrim speranța că în această 
dispută înverșunată, mai acer
bă ca orieînd. reprezentativa 
României — a cărei evoluție 
de pînă acum. în acest sezon, 
este încurajatoare — va reuși 
să se distingă, să revină în 
fruntea ierarhiei.

Hristache NAUM

„U“ CLÎIJ-NAPOCA 
ÎNVINSĂ LA BELGRAD

Juctad la Belgrad, ta cadrul 
grupei „A" a sferturilor de fi
nală ale C.C.E., echipa Univer
sitatea Cluj-Napoca a fost între
cută de formația iugoslavă Stea
ua roșie cu 82—71 (44—38), Au
înscris: Prăzaru-Mathe 24, Anca 
20, Pali 13, Bolovan 8, Popa 6 
pentru clujence, respectiv Djur- 
kovici 28, Lekici 26, Miloslave- 
vld 4, Krncicl 4, Markovicl 10, 
Odjegovici 7, Mitici 3. Au arbi
trat: D. weidinger (Ungaria) și 
E. Dimitrov (Bulgaria). In ace
eași grupă: Ceramica Pagnossta 
Trevislo — Minier Pernik 79—60 
(44—28). Clasamentul grupei: 1. 
Steaua roșie 7 p (coșaveraj 
319—310), 2. C.P. Trevisio 6 p
(316—288), 3. Minier 6 p (300—367), 
4. Universitatea 5 p (285—355). 
Echipa Universitatea va mai. juca 
la 27 ianuarie cu Minior (la 
Pernik) șl la 4 februarie cu C.P. 
Trevisio (la Cluj-Na.poca).

Rezultate din grupa „B“ : 
08 Diisseldorf — T.T.T. Daugava 
Riga 57—78, Sparta Praga — 
B.S.E. Budapesta 75—79.

Clasamentul grupei ,,B“: 1.
T.T.T. Daugava Riga 8 p. 2. 
B.S.E. Budapesta 6 p, 3. Sparta 
Praga 4 p, 4. Agon 08 Dussel
dorf 3 p.

IN JURUL VIITOARELO 
CANDIDATURI OLIMPICE
PARIS, 22 (Agerpres). — Pi 

ședințele Republicii France 
Francois Mitterand, a eoni 
mat că este de acord cu c: 
didatura unui oraș din ''Fiu, 
pentru organizarea Jocuri 
Olimpice din 1992. După c 
se știe, o primă ofertă a f< 
făcută de orașul Nisa, care 
propus să organizeze in acel 
an atit Jocurile Olimpice 
iarnă, cit și cele de vară. 1 
sibilitatea unei candidaturi 
ficiale franceze la organiza 
J.O. a fost evocată recent 
ocazia primirii la Elysee 
președintelui C.I.O.. Juan f 
tonio Samaranch. Președini 
Franțois Mitterand consid 
că o asemenea inițiativă e 
salutară pentru Franța și p< 
tru sportul internațional 
general.

Pe de altă parte presa re 
tează și despre o eventu 
candidatură a orașului spar 
Barcelona, în anul 1992. c 
se va împlini o jumătate 
mileniu de la descoperirea" 
mericii de către Cristofor < 
lumb.

zentativele Poloniei și Uniunii 
Sovietice, Ia a Ill-a ediție a 
Campionatului Balcanic (de
cembrie la Baia Mare). înain
tea Iugoslaviei și Bulgariei, 
precum și la turneul interna-

riei", ocupînd locul II în tur
neul de la Tbilisi. Spania a 
făcut — și ea — pași impor
tanți pe drumul creșterii valo
rice.

Din prima semifinală se im-

„INTERNAȚIONALELE" OE TENIS DE MASĂ AEE 8. f. GERMANIA
KIEL, 22 (prin telefon). — 

La campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. F. 
Germania, în proba pe echipe 
feminine sportivele noastre 
Eva Ferenczi și Olga Nemeș 
au învins cu 3—0 formația Lu
xemburgului și au pierdut cu 
același scor la Suedia : Nemeș 
— Lindblad 0—2 (—12. —14),
Ferenczi — Hellmann 1—2 
(15, —16. -16) ; dublu Fe
renczi, Nemeș — Lindblad, 
Hellmann 1—2 (—17, 19, —19).

La dublu feminin, Ferenczi, 
Nemeș — S. și B. Witte (El
veția) 3—1 (12 —16. 11, 13). La 
dublu mixt, Nemeș, Lieck 
(R.F. Germania) — Swier, Ba
ker (Olanda) 2—0 (15, 16) și 
Ferenczi, Wosik (R.F. Germa
nia) — Nuolioja, Malberg (Fin
landa) 2—0 (14. 18). Surprize 
in probele pe echipe : la fe
minin Finlanda — Ungaria 
3—î, la masculin Iugoslavia — 
Ungaria 3—0 și R.F. Germa
nia II — Cehoslovacia 3—0!

ATLETISM • A 39-a ediție a 
crosului international de la El- 
goibar (Spania) a fost cîștigată de 
atletul portughez Carlos Lopes, 
cronometrat pe 10 km în 29:34.

AUTOMOBILISM G Cea de-a 
50-a ediție a raliului Monte Car
lo s-a încheiat cu victoria echi
pajului vest-german Walter Rohrl, 
Christian Geinstdorfer, pe o ma
șină Opel-Ascona. Pe locul doi, 
echipajul finlandez condus de 
Hannu Mikola, iar pe locul trei 
cel al francezului Jean Luc 
Therier.

BASCHET e In C.C.E. (mas
culin) : Barcelona — Maccabi Tel 
Aviv 97—99.

BIATLON • La Anterselva (Ita
lia) în ..Cupa Mondială**  victoria 
a revenit lui Andreas Gdthel 
(R. D. Germană) cronometrat cu 
timpul de 1 h 56:03.

FOTBAL • Aflată în Peru, e- 
chipa Ujpesti Dozsa a întîlnit la 
Lima formația Universitario din 
localitate. Victoria a revenit gaz
delor cu 2—1 (0—1).

SCHI • în localitatea elvețiană 
Veysonaz, slalomul uriaș (f) a 
fost cîștigat de Stephanie Siry 
(Elveția), iar la masculin de că
tre Mauro Joygusaz (Italia). ® 
La Meribel (Franța), proba mas
culină de coborîre a fost cîștigă-

tă de austriacul Stefan Nicder- 
seer • Sportiva cehoslovacă Kve- 
ta Jeliova a cîștigat ta localita
tea vest-germană Neukirch cea 
de a treia probă consecutivă din 
cadrul „Cupei Mondiale" la fond, 
reallzînd pe 5 km timpul de 
17:09,03. Ea a fost urmată de 
compatrioatele sale Gabriela Svo
boda — 17:12.30 șl Blanka Paulo. 
In clasamentul general conduce 
Jeriova. urmată de Paulo și 
Spastarova — toate din Cello-

TELEX • TELEX
slovacia • Proba feminină de 
coborîre din cadrul „Cupei Mon
diale" desfășurată la Bradgastein 
(Austria) a fost marcată de o 
surpriză, victoria revenind seni
oarei de 16 ani. Sylvia Eder 
(Austria), cronometrată în 1:58,10. 
• La Lenggries, în cadrul „Cu
pei Mondiale* 4, s-a disputat o 
probă feminină de slalom spe
cial, care a fost cîștigată de 
Ursula Konzett (Liechtenstein) 
cu timpul total de 1:39.55. In 
clasamentul „Cupei Mondiale* 4 
continuă să conducă Erika Hess 
cu 253 p, urmată de Irena Fpple 
242 p și Lea Soelkner — 118 p.

ȘAH • în turneul internai 
nai feminin de la Jaice (iu 
slavia) după 10 runde cond 
Nona Gaprindașvili cu 8 p, 
mată de Lemaciko și Joseli 
cu cîte 6,5 p. Margareta Mure. 
(România) care în runda a 9-, 
cîștigat la Maksimovici, iar în 
de-a 10-a a întrerupt cu Ter 
Stadler, se află pe locul 10. 
3,5 p (1). • Turneul interna 
nai pentru juniori „Pionul 
aur" de la Rio de Janeiro a i 
cîștigat de islandezul Karl T 
steins (17 ani), urmat de Zur 
ga (Peru).

TENIS • Rezultate înregistr 
în competiția europeană mas 
lină pe echipe „King’s Cui 
Marea Britanie — Suedia 1 
Franța — Belgia 1—2, Olanda 
R. F. Germania 1—2, Norvegiu 
Danemarca 2—1, Finlanda—Ce 
slovacia 1—2, Italia — Mon 
3—0, Elveția — Irlanda 1—2. 
Rezultate în turneul ele la 
Paulo : Hocevar — Koch 4
6—4, 6—0, Orantes — Goez fi 
1—6. 6—2, Ramirez — Waru
6—4, 6—4. • In capitala Ma; 
ziei, Kuala Lumpur, a în ce 
meciul de „Cupa Davis**  (se 
finala zonei asiatice) dintre 
mațiile Malaeziel și In done; 
După prima zi scorul este es


