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CUPA CARPAȚI",
LA SCHI FOND,

Jerez 
în a-

ultimul start
înaintea mondialelor

fondiști din țara 
fi supuși, incepînd 

test,
Schiorii 

noastră vor 
de azi, unui' important 
care le dă posibilitatea de a 
demonstra că au pornit pe 
drumul realizării unor perfor
mante notabile. Prilejul este 
oferit de întrecerile „Cupei 
Carpafi". la care vor fi pre- 
zenti numeroși specialiști ai 
genului din mai multe țări. 
Concursul, prevăzut în calen
darul Federației Internaționale 
de schi, constituie și o ultimă 
verificare a schioarelor și 
schiorilor noștri înaintea cam
pionatelor mondiale care vor 
avea loc între 18 și 28 februa
rie în Norvegia. Organizatorii, 
„A. S. Caraimanul" Bușteni și 
F.R.S.B., au luat toate măsu
rile pentru ca întrecerile să se

(Continuare în pag 2—3)

Echipu noastră a
în localitatea spaniolă 

de la Frontera, situată 
propiere de Sevilla, a început
competiția internațională de 
handbal masculin „Trofeul 
Spaniei", la startul căreia s-au 
aliniat primele reprezentative 
naționale ale României. Uniu
nii Sovietice, R. P. Chineze, 
Japoniei, Cubei și Spaniei.

în runda inaugurală, 
tionata României a 
pe cea a Japoniei cu 27—20 
(9—9). Prima repriză a fost e- 
chilibrată, îndeosebi pentru că 
handbaliștii noștri au acționat 
timid și au ratat enorm. Pe a- 
cest fond, japonezii — care, în 
ultima vreme, au progresat 
foarte mult — au desfășurat 
un joc în mare viteză, cu mul
te contraatacuri. Partea a doua 
a meciului a găsit reprezenta
tiva României in plenitudinea 
forțelor. Defensiva a acționat 
cu mai multă mobilitate și 
mai agresiv, iar atacul și-a re
căpătat precizia, bizuindu-se 
îndeosebi pe Drăgănită, Stingă 
și Dumitru. în acest fel. hand
baliștii români s-au distanțat 
net. dominîndu-și copios ad
versarul. Selecționata României

selec- 
inlrecut-o

a evoluat în următoarea for
mație :

Munteanu, Buligan — Dumi
tru (4), Oros, Măricel Voinea, 
Stingă (4), Radu Voina (3), 
Drăgănifă (6), Folker (2). Vasil- 
ca (5). Grabovschi (1), Bedi- 
van (2).

Cele mai multe goluri pen
tru echipa Japoniei au fost în
scrise de Takashi Ikenoue : 4.

Au arbitrat Collazo și Costas 
(Spania).

Tot în reuniunea inaugurală, 
găzduită de Palatul sportiv 
municipal, s-au desfășurat și 
celelalte două partide. înche
iate cu următoarele rezultate :

Uniunea Sovietică — Cuba 
39—26 (19—12) ;

Spania — R.P. Chineză 31—19 
(18-7).

în continuare. . selecționata 
României susține, in ordine, 
întilniri cu reprezentativele 
R. P. Chineze, Spaniei, Uniunii 
Sovietice și Cubei.
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CE PRIMIM Și CE DĂM
A tit de importantele cuvintări ale tovarășului NlCOLAE 

CEAUȘESCU au, intre altele, marea calitate că ne 
privesc — și ne implică ! — pe toți nu numai acolo 

unde există referire directă la activitatea noastră speci
fică. Ne găsim și ne regăsim în multe capitole, pentru că 
ele, capitolele, au de regulă o strinsă interdependentă, o 
legătură cauzală obiectivă explicată nu numai științific, 
dar și pe înțelesul nostru al tuturor.

Chiar dacă nu este pomenit mult și des, sportul nostru 
se regăsește în cuvîntările secretarului general în multe 
idei de mare valoare și de importantă actualitate. O sim
țim și o înțelegem cu toții și cînd este vorba de patriotism, 
de competitivitate internațională, de dăruire, de etică și 
echitate, de răspundere și responsabilități clare și precise, 
de muncă, de raportul dintre muncă și rezultate, de RA
PORTUL DINTRE CEEA CE PRIMEȘTI Șl CEEA CE DAI. 
Asupra acestui ultim raport definitoriu și esențial in Româ
nia de astăzi, raport asupra căruia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu revine mereu pentru că el este oglinda țării 
și trebuie să fie oglinda adevărului in ceea ce privește fie
care sector de muncă și chiar activitatea fiecărui cetățean 
al patriei, asupra acestui raport ne oprim acum în dome
niul activității sportive.

S-a spus și s-a scris de nenumărate ofi că AVEM CON
DIȚII FOARTE BUNE IN SPORT, condiții asigurate cu multă 
și recunoscută grijă de statul nostru. O mare investiție mate
rială și lingă ea o more investiție morală. Asta primește 
sportul. Ce dă în schimb ? Acesta este raportul pe care 
trebuie să și-l facă sportul nostru, așa cum și-l fac toate 
activitățile sociol-economice. Or, la acest raport evantaiul 
situațiilor întîlnite în activitatea sportivă este prea... în
tins : una este situația la caiac-canoe, la canotaj, la hand
bal sau la rugby de pildă, și cu totul alta este la patinaj, 
sau la atletism (băieți), sau la schi, sau la baschet, sau 
la fotbal. In timp ce primele DAU (rezultate de valoare) 
pe măsura a ceea ce primesc, a doua „serie" (care poate 
fi continuată pe date strict obiective) RĂMÎNE MULT 
DATOARE.

Sportul nostru are asigurate condiții foarte bune I Este 
o realitate care obligă permanent ! De aici pornind trebuie 
analizate toate ramurile lui și tot la acest esențial fond de 
referință trebuie să se 'aporteze concluziile și direcțiile de 
urmat.
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In Cupa „Liliana Ronchetti" la baschet (f)

ANONIMII
Exista în sport, ca și în artă, oameni care contribuie la obținerea 

unor performanțe de excepție, dar care nu apar niciodată în fața 
cortinei.. In cazul teatrului, sau al filmului, ei au satisfacția să-și vadă 
numele pe caietul de sală, respectiv pe generic. In sport, nu există 
nici generic și nici caiet de sa.ă, '•ceea ce nu-i împiedică pe micii 
eroi anonimi să-și vadă cu conștiinciozitate de treabă.

Cunosc un asemenea om în tenis de masă, la C.S. Arad. Are 29 
de ani, e tîmplar de meserie și a îndrăgit tenisul de masă de cînd 
era la școala genera.ă din satul Sîntion Lunca, județul Covasna. Viața 
l-a dus la Brașov și, după orele de muncă la banc, a putut să se 
dedice sportului preferat, ia Voința din localitate. „Am fost om de 
echipa — ne spunea intr-a zi Arpad Kokas, câ despre el e vorba — 
la individual nu am făcut nimic de seamă. Jucam mai slab ca 
acum...*'. Da, îl credem, fiindcă el muncește intr-o zi cît trei, lor 
dacă Liana Urzică, Eva Ferenczi și, mai recent, Olga Nemeș au rea
lizat rezultatele cunoscute, o contribuție a avut_ și „Arpi", prezent la 
toate antrenamentele lor, fie că se face pregătire fizică, fie că se 
joacă. ,,Dă-i în linie I**, ,.Atacă pe forhand I", „Pune-i, să-ți tragă 
din lob I". „Hai, Arpi, cincisprezece ture cu fetele, dar ceva mai 
vioi !" — curg comenzile antrenorului Prokopecz. Și Arpad aleargă, 
apără, trage cu fiecare, transpiră, de parcă el ar pleca la etapă, la 
„europene" sau „mondiale".

Și ce se mai bucură cînd fetele se întorc victorioase ! Chiar dacă 
se mai întîmplă ca vreuna să uite sâ-i spună ,,Mulțumesc, Arpi I"...

Mircea COSTEA

VOINJA-SLAViA PRAGA 70-75, 
DUPĂ UN MECI
Desfășurat ieri seară, în sala 

Floreasca, meciul de baschet 
feminin dintre echipele Vo
ința București și Slavia Fra
ga, disputat în cadrul grupei 
..A" a sferturilor de finală ale 
Cupei „Liliana Ronchetti", s-a 
încheiat cu victoria formației 
oaspete la scorul de 75—70 
(35—35). Acesta a fost ultimul 
joc al echipei bucureștene, care 
a încheiat întrecerea pe locul 
3. Locul I, care va aduce cali
ficarea, va fi decis de întîl- 
nirea Slavia — S.C. Tungsram 
Budapesta.

Referitor la partida de ieri, 
vom menționa că începutul a 
aparținut baschetbalistelor pra- 
gheze. dar, treptat, bucureșten- 
cele au echilibrat jocul (24—24 
în min. 15), ajungînd chiar să 
conducă dar la diferențe mici. 
In repriza secundă, eliminarea

ECHILIBRAT
singurelor jucă
toare cu talie înal
tă (Lucia Grecu 
min. 29, Ștefania 
Borș min. 34 și 
Elena Filip min. 
37) pentru 5 faul
turi, a 
succesul 
ultimele 
nute în 
la 68—68, 
tele au 
șapte puncte, față 
de numai două ale 
■gazdelor.

Au marcat: Slă
vei 18, Strugaru 
14, Borș 14, Grecu 
10, Filip 7. Tomes- 
cu 5, Soare 2 pen
tru Voința, res
pectiv Kozmanova

facilitat 
Slaviei în 
două mi- 
care, de 

oaspe- 
înscris

Tirul românesc în 1981

PISTOL VITEZĂ SI PISTOL STANDARD, 
DOTĂ EXEMPLE PENTRU CELELALTE PPODE!

33, Kotkova 
12, Chlebowczykova 8, Kumes- 
tikova 6, Hajkova 5, Ilartma- 
nova 8, Nevidkova 3. Au con
dus cu greșeli arbitrii A. Zeh 
(R.D.G.) și T. Dobrev (Bul
garia).

Dumitru STANCULESCU

Marius POPESCU J

Liliana Slăvei. teri cea mai 
bună jucătoare a Voinței, va 
înscrie pe lingă Blanka Ste- 
pankova.

Foto : Dragoț NEAGU

O mare revelație — proba 
de pistol standard, trăgătoare
le din această probă' recoltînd 
3 medalii de aur și 
bronz la campionatele 
ne — și mai multe 
mări... negative — 
de pistol liber, pușcă, 
vînătoare — iată.
ceea ce ne-a adus. în tirul 
românesc, anul 1981. Se poate 
spune, așadar, că. în 
tul de fată, această 
se bazează 
limpice de 
viteză și 
competitive 
nivel, dar .că în cadrul cplor- 
lalte probe rămîn de rezolvat 
o seamă de probleme, care să 
permită cît mai multor tin- 
tași români, să urmeze exem
plul trăgătorilor 
Astăzi vom trece 
probele deficitare de-a 
gul lui 1931. în 
putea consemna 
lui 1982 semne < 
materializate. în i 
rezultate ridicate 
măr de concursuri, de orice ni
vel, iar apoi prin comportări 
din ce în ce mai bune la com
petiții internaționale de an
vergură, deosebit de nume-

una de 
europe- 
confir- 
probele 

arme de 
rezumativ, 

în

pe două 
pistoale 
pistol 

la cel

momen- 
disciplină 
probe o- 
: pistol
standard, 
mai înalt

cu pistoale, 
în revistă 

lun- 
speranța de a 
pe parcursul 

de ..înviorare", 
primul rînd. în 

! într-un nu-

Ana Ciobanu, Elena Ghioroaie, Anișoara Matei : campioane bal
canice, pe echipe, in 1981, cu un nou record național (1747 p, 
performanță de răsunet mondial).

Foto : Emanuela ZAIIARIEVA (Naroden Sport-Sofia)
De 

Laurențiu Pop. 
nici

roase în sezonul în aer liber 
care urmează să înceapă.

PISTOL LIBER. Din cauza 
lipsei de valoare a trăgătorilor 
care practică această probă, la 
campionatele europene de la 
Titograd nu au fost prezenți

sportivi din tara noastră, 
la ieșirea lui 
din prim-planul probei.

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

STUDENȚII-SPORTIVI
ÎNVĂȚA MAI BINE 

SI DISCIPLINELEV
Jocurile Mondiale Universita

re. găzduite anul trecut de ca
pitala României, au demonstrat 
din nou dimensiunea activității 
soortive în mediile studentesti 
de pretutindeni. în acest con
text. bilanțul sportivilor ro
mâni. care au cucerit 67 de 
medalii, este edificator asupra 
posibilităților și disponibilități
lor pentru marea performantă 
existente în cele 28 de unități 
universitare, răspîndite în 16 
centre din tara noastră.

Dacă un eveniment de ase
menea proporții a concentrat 
toate energiile, rezultatele abți
nute fiind pe măsura eforturi
lor depuse, cu atît mai de ne
înțeles ne apare lipsa de con
tinuitate în activitatea sportivă, 
de performantă, fapt relevat 
de bilanțul încheiat la sfîrsitul 
anului 1981. destul de... sărac 
în puncte la disciplinele olim
pice (punctajul, după cum bine 
se știe, se acordă pe baza con
tribuției la loturile naționale, 
ca si a rezultatelor obținute la 
campionate mondiale si euro-

OLIMPICE!
la 
u- 
de 
de

pene, la Jocurile Olimpice etc.). 
Nu vom face aprecieri globa
le. ci ne vom referi doar 
:iteva cluburi universitare, 
nele reprezentînd instituții 
invătămînt superior cu zeci
mii de studenti. si deci cu po
sibilități mari de selecție.

Clubul Politehnica București, 
de Pildă, 
întreg an 
mult de... 
ocupînd, 
loc mult 
in totalul celor peste 600 de 
unități 
aceeași 
tehnica 
iuc’o și

Este bine cunoscută predilec
ția sportivilor studenti din mai 
toate centrele universitare pen
tru locurile sportive. Cu toa
te acestea, 
campionate 
schi. șah.

a acumulat intr-un 
de activitate nu mai 
5 puncte (la baschet), 
pe această bază un 
prea discordant (107)

Insportive ale tării, 
catego-ie este și Poli- 
Iași. cu 6 puncte (5 la 
1 la scrimă).

în 1981 au avut loc 
studentesti doar la 

tenis de masă, at-
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)



TINEREȚEA OAMENILOR MUNCII DIN MIRȘA
Șl CALEA DE MENȚINERE A ACESTEI... VIRSTE

Imediat după ca cobori din 
tren și înainte de a ajunge la 
importanta întreprindere mîr- 
șană. sportul își face simțită 
prezenta. Treci, mai întîi. pe 
lîngă un fost internat școlar, 
care va deveni, curînd, hotel 
pentru sportivi. Ajungi, apoi, 
la baza sportivă — amenajare 
de dată relativ recentă — cu 
terenuri gazonate sau de zgu
ră pentru fotbal, rugby, volei, 
handbal baschet, tenis, cu tri
bună. Iar ceva mai încolo se 
află sala polivalentă, pe două 
nivele. în care-și susține parti
dele considerate... acasă și e- 
chipa 
tot aici 
mc — 
Caroați 
ti> Birtalan. Kiesid. St6kl.

Orice altă Introducere părîn- 
du-ne de prisos după toate Ră
cește dovezi limpezi ale pasiu
nii sportive (și împlinirii ei), 
în dialogurile purtate prin în
treprinderea Mecanică nu am 
întrebat nici o clipă „faceți 
snort?" cl numai „ce anume 
formă de mișcare agreați"? 
Mai cu seamă că Inginerul 
Nieolae Roman, care lucrează 
aici de 16 ani. din septembrie 
treeînd în cabinetul directoral, 
a nus. de la bun început, punc
tul ne i: „Avem motive 
mnlfionire si în ce 
prodncHa — 
fruntașă pe 
cu export în 
țări de pe 
—. si în ce ------—
sănătate a miilor de oameni ai 
muncii. 80 la sută dintre ei ti
neri, conștient! că exercițiul 
fizic e calea cea mai bonă de 
menținere a acestei tinereți. 
En însumi simt mai puțin tre
cerea anilor fiind, de cînd mă 
sB”. adeptul mișcării, al spor- 
tnlui. in care am avut, cîndva 
rtm» ni^ce să zic mai Ieri), sa
tisfacția unui „argint", ca Ju
nior, ia iunie greco-romane și 
st dm grămada rnrr-
bvstică... Stimulat! de recente
le indicații ale tovarășului 
pwYtT.AR CEAUSESCU. s*n- 
fem preocupați eu futil. In ul
tima vreme, de găsirea unor 
noi căi de impulsionare a acti
vității sportive de masă, de re
creare a oamenilor muncii. 
Astfel, construim un bazin a- 
eoperit de înot, se va amenaja

handbalistelor sibiene, 
evoluind în ultima vre- 
sub culorile asociației 
Mîrșa — bine eunoscu-

____  _____ de 
; ;j privește 
ca o întreprindere 
ramură ce sîntem, 
mai bine de 20 do 
toate continentele 
privește starea de

un teren de rugby, 
vom efectua excursii 
tot mai atractive etc. 

în secția montaj 
autobasculante grele. 
Maistrul Serafim Cio
cănea, fost, la rîndu-i 
sportiv de performan
tă, ne prezintă cîțiva 
dintre tinerii munci
tori demni de a fi 
considerați printre 

Si în întrecerea 
și în competițiile de 

îi cu
noaștem. astfel pe frații ge
meni Petru și Dimitrie Gheteș, 
lăcătuși, elevi în ultimul an la 
seral, pe colegii lor de meserie 
Constantin Gritu, Adrian On- 
ciu, Viorel Popa, Vasile Radu, 
Viorel Oproiu, pe sudorul .Ion 
Ciuteânu — iubitori... activi ai 
fotbalului, voleiului sau dru
mețiilor de la sfîrșit de săp- 
tămînă la cabanele din îm
prejurimi. în atragerea lor, a 
celorlalți oameni ai muncii din 
întreprindere la întrecerile de 
tot felul, un rol de seamă îl 
au veritabilii propagandiști ai 
sportului, precum inginerii A- 
lexandru Necșulescu (echipa 
secției pe care o conduce a 
cîștigat cupa cuvenită învin
gătoarei în ultima ediție a 
campionatului intersecții). Ioan 
Neanițu, Constantin Oprea și, 
se înțelege. Constantin Colora, 
președintele asociației, apoi e- 
conomistul Mircea Achim, teh
nicianul Vasile Baltă, muncito
rii Emanoil Șlarcu, Jean Ma- 
covei. Radu Șchiopu. profeso
rul Vasile Berghca, directorul 
grupului școlar. subinginerul 
Constantin Cojocaru.

Tînărul secretar al asociației, 
Mircea Sumulenciu, ne-a pre
zentat și alte nume de evi
dențiat! în recente competiții: 
muncitorii Walter Pepel, Ilie 
Bărdaș, Aurel Marcu 
concursuri de. tenis de 
nivelul căminelor de 
liști. inginerii Mircea 
Saszko Norbert, Lang 
la șah, elevii Gheorghe Sma- 
randa, Dorn Pasca, Benke In- 
go, Leonard Chirică — la judo 
sau haltere.

Treeînd, spre a ne face o 
Idee, pe la două din cele 11 
microcantine cu peste 2000 de 
abonați, unde totul lucește de 
curățenie, iar florile zîmbesc 
pe fiecare masă, ne reîntoar
cem în clădirea administrativă, 
în biroul Comitetului de par
tid, secretarul acestuia, Simion 
Stolchiță, lucra la darea de 
seamă pentru apropiata aduna
re generală a oamenilor mun
cii, împreună eu președintele 
comitetului sindicatului, Costî- 
eă Atomei: „Activitatea spor
tivă? E bună — nici că ar pu-

fruntași^ 
socialistă, . 
sub egida „Daciadci".

tea fi altfel cînd avem o ase
menea bază materială și există 
un marc entuziasm din partea 
oamenilor — dar poate deveni 
și mai bună. De fapt, Ia noi, 
la Mîrșa, rezultatele ating cote 
înalte pe toate planurile, da
torită condițiilor sociale și de 
muncă asigurate: locuințe, uti
laje moderne (inclusiv cu co
mandă program), gospodărie-a- 
nexă, retribuții mari. Am reușit 
stabilizarea oamenilor, le-am 
cîștigat încrederea. în marea 
lor majoritate, ei simt din Plin 
și binefacerile sportului. Tot 
efortul nostru se îndreaptă 
spre îmbunătățirea conținutului 
acțiunilor recreative. Calenda
rul competițional este mai bo
gat deeît în trecut, iar exenrsi- 
iiie și drumețiile vor fi or
ganizate în fiecare simbătă 
fără excepție, dar nu numai 
atunci. La urma-urmei, che
marea munților Suru, Negoiu, 
Arpașu, a celorlalți de prim
prejur este reală și permanen
tă. .."

Geo RAEȚCHI

PtNTRU CA IA „PMItRHL" BASCHETULUI
SA DISPARĂ GHILIMELELE!

— în 
masă la 
nefami- 

Dorel, 
Hugo —

ACTUALITATEA IN
• „Zestrea" de baze sportive a 

orașului Gheorgheni s-a îmbogă
țit. recent, prin darea în folosin
ță a unui patinoar artificial aco
perit. Este vorba de un patinoar 
modern, construit din blocuri la- 
melare de lemn <o noutate in 
țara noastră) cu tribune pentru 
1500 de spectatori, cu instalații 
sanitare șl vestiare spațioase șl 
bine utilate. Festivitatea de inau
gurare a prilejuit și organizarea 
unui turneu, care va deveni tra
dițional, dotat cu „Cupa Lacul

Roș-u". Iată clasamentul final : 
1. Dunărea Galați ; 2. S.C. Mier
curea Cine ; 3. Steaua t 4. A- 
vîntul Gheorgheni. (V. Pațcanu 
— coresp.).
• Meci amical la Odorhei, pe 

patinoar natural : Tirnava Odor- 
IMASA Sf. Gheorghe 5—4 

1—fl, 2—1), prin golurile 
de Bayer 3, Peter și

pat— 
hei - 
(2—3, 
marcate __ „ _ ____
Sallo pentru învingători, Todor 
4. Au asistat 1500 de spectatori. 
(A. PiaJoga — coresp.).

STUDENTII-SPORTIVIa
(Urmare din pag. 1)

letism. tenis, judo, gimnastică 
ritmică și orientare sportivă. 
Bigur. este de apreciat faptul 
că la 8 discipline individuale 
au avut loc competiții, dar orin 
aceasta nu se justifică negli
jarea jocurilor sportive. Faptul 
că nu există un campionat stu
dențesc de baschet, handbal sau 
volei, dar că la cele trei dis
cipline activează destule for
mații universitare în diviziile 
„A“ si „B“. denotă că pepinie
ra de sportivi se află tn... 
curți vecine ! Dacă ar exista 
campionate naționale universi
tare nu ar constitui oare aces
tea o sursă de completare 
loturilor echipelor 
de baschet.
Răspunsul 
afirmativ.

Sînt însă . 
atudentesti unde potențialul ti
neresc este judicios folosit, a- 
eelasi bilanț la care ne refe
ream oferind prilej de satis
facții. Astfel, un clasament al 
primelor 20 de cluburi uni
versitare evidențiază © preo-

a 
studentesti 

handbal sau volei ? 
nu coate fl deeît
si cluburi sportive

cupare multilaterală la Univer
sitatea Cluj-Napoca (cu 32 de 
puncte
15,5 la judo. 1 la handbal) și 
la Politehnica Timisoara (28,5 
la atletism. 12 la canotaj, 4 la 
scrimă. 3 la handbal și 1 caiac). 
Amplasate în municipii cu o 
mare tradiție în sportul româ
nesc. cele două cluburi aminti
te s-au integrat lăudabil în 
sfera înaltei performante, locu
rile ocupate de ele în clasa
mentul general al cluburilor de 
performantă din România, fiind 
destul de bune (locul 16 Uni
versitatea Clui-Napoca și 21 
Timișoara). Bine se situează șl 
clubul Știinta Bacău, cu două 
medalii cucerite la „Universia
dă". si cu o serie de sportivi 
Si sportive (handbaiiști) selec
ționați în echipele naționale.

Iată. deci, că potențialul spor
tului universitar din tara noas
tră este mult mai mare deeît 
arată bilanțul anului 1981. ast
fel că stă în puterea tehnicie
nilor si a sportivilor înșiși să 
se implice cu mai mare respon
sabilitate în obținerea înaltei 
performante.

la atletism, 7 la baschet.

De-a lungul anilor, a lost 
vădită intenția Federației ro
mâne de baschet de a îmbu
nătăți calitatea jocului practi
cat de participantele la Di
vizia de tineret, în scopul de 
a transforma aceste echipe în 
pepiniere ale divizionarelor 
„A" și ale loturilor reprezen
tative. Printre măsurile lua
te, in acest sens, s-au aflat: 
permiterea dublei legitimări, 
obligația de a folosi cel puțin 
opt jucători tineri (23 de ani 
Si mai tineri), introducerea 
(pentru sezonul 
1982—1983) a norme
lor de talie, ridica
rea standardului 
normelor și. probe
lor de control etc.
Totuși, majoritatea formațiilor 
au continuat să prezinte efecti
ve reduse, cu jucători lipsiți de 
perspectivă, ceea ce a făcut ca 
nivelul tehnic al întilnirilor să 
fie — de cele mai multe ori 
— mediocru și chiar subme
diocru, iar competiția în sine 
să nu creeze pepiniera, a- 
dlcă scopul pentru care a fost 
inițiată.

Ca urmare, mal precis pen
tru a sc realiza o concentra
re a baschetbaliștilor tineri 
și valoroși (puțini, dar care 
totuși există), ceea ce — im
plicit — ar duce la creșterea 
calității întrecerii, Biroul F.R. 
Baschet a hotărît ca numărul

participantelor Ia 
de tineret să fie 
pînd cu ediția 
con»petiției) la 12 ___ _______
culine și 10 echipe feminine, 
în același timp, pentru a se 
asigura o mai bună corelare 
Intre perioadele de disputare 
a Diviziei „B“ de tineret și a 
Diviziei școlare și de juniori, 
au fost stabilite noi date de 
desfășurare a acestora (anun
țate într-un buletin al F.R.B.). 
Alte notărîri a'u fost luate în 

cu formațiile din Di
vizia școlară și de 
juniori, care sînt 
obligate ca la tur
neul final să pre
zinte cel puțin trei 
sportivi de 1,95 m șt 
trei 
vor

Divizia „B“ 
redus (înce- 

1982—’83 a 
echipe măs

respectiv, 
m (care 
toată durata

Revenind Ia 
ducere a numărului 
pantelor la Divizia'„B* 
neret.

sportive de 1,78 
fi folosiți pe 
primei reprize), 
măsura de re- 

partici- 
_ ______ .. de ti- 

_____ ne manifestăm încre
derea că ea va stimula acti; 
vitatea de selecție și pregă
tire la toate echipele din di
viziile de tineret, școlară și de 
juniori, a căror menire este 
— în primul rînd — de a ro
da și promova elementele de 
perspectivă de care baschetul 
nostru nu duce lipsă, dar ca
re ai ung în ntynăr prea mic 
la deplina afirmare.

Dumitru STANCUIESCU

„Cupa A. S. A.“ Ia schi alpin

MIHAI BÎRĂ [Dinamo] A CÎȘTIGAT 
litățile. Traseul, dificil. a 
fost marcat cu cîte 47 de porți 
în fiecare manșă de antrenorii 
Gheorghe Bălan 
Vulpe, pe o 
de metri cu 
nivel de 350 
dat la statia 
„Cota 2000" 

Disputa a 
interesantă și 
succesul schiorilor dinamoviști 
(care s-au revanșat pentru în- 
frîngerile suferite la „Cupa

SINAIA, 27 (prin telefon) 
în Bucegi, pe o vreme splen
didă și pe o zăpadă 
bună pentru concurs S-a 
putat, miercuri, prima probă 
din cadrul „Cupei A.S.A." la 
schi alpin — slalomul uriaș, 
întrecerea, la care sînt pre
zenți toți schiorii noștri frun
tași. inclusiv membrii lotului 
republican, a avut loc, după 
multă vreme, pe Valea lui 
Carp, care a permis competito
rilor să-și etaleze din plin ca-

foarte 
dis- și Gheorghe 

lungime de 1500 
o diferență 
m. Startul 
teleeabinei de
fost deosebit 
s-a încheiat

de 
s-a 
la

de 
cu

„CUPA CARPAȚI" LA SCHI FOND
(Urmare din pag. I)

dispute în cele mai bune con
diții. Astfel. în ultimele zile, 
corpul de arbitri s-a deplasat 
la Predeal, pe Valea Rîșnoa- 
vei. unde au stabilit locul 
competiției, deoarece la Buș
teni stratul de zăpadă este in
suficient. La startul diferitelor 
probe vor fi prezenți schiori 
fondiști din Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, 
Bulgaria și România.

Antrenorii noștri vor înscrie 
pe listele de concurs pe cei 
mai buni alergători pe schiuri, 
dintre care se remarcă Elena 
Lagusis-Rcit, luliana Popoiu,

Emilia Raus, Magdalena Hîrlav, 
Elena 
posu,
Oros, 
ș.a.

Iată programul întrecerilor: 
Joi — 10 km femei și 15 km 
bărbați ; vineri — 30 km băr
bați ; simbătă — 5 km femei ; 
duminică — ștafeta 4X5 km fe
mei și 4X10 km bărbați.

Urs-Oncioiu. Elena Ce- 
Ioan Lungociu, Horia 

Ion Stoian, Gyula Kiss

□

TIRUL
(Urmare din pag. 1)

HOCHEI
• La Ploiești au avut loc jocu

rile din cadrul seriei a m-a valo
rice a campionatului de juniori 
mici (15—16 ani). Iată rezulta
tele : C.S.S. Suceava cu Metalul 
Rădăuți 13—4, cu Petrolul Plo
iești 8—4, cu C.S.S. Pionierul 
Brașov 8—8 ; Metalul Rădăuți cu 
C.S.S. Pionierul Brașov 6—3, cu 
Petrolul Ploiești 4—4 J C.S.S. 
Pionierul Brașov cu Petrolul 
Ploiești 8—4. (O. Bălteanu — co
resp.).

• în comuna Ciumani (jud. 
Harghita) a avut loo cea de a 
XH-a ediție a „Cupei Ciumani" 
rezervată echipelor de școlari. 
Victoria finală a revenit echipei 
din comuna organizatoare.

• Campionatul sătesc de ju
niori al județului Harghita s-a 
disputat, cu 7 formații, în comu
na Ditrău. In meciul final s-au 
intîlnit echipele din comunele 
Ciumani și Joseni. După termi
narea timpului regulamenar de 
joc scorul era de 1—1, dar victo
ria a revenit echipei din Ciu
mani, după executarea șuturilor 
de penalitate, cu 3—2.

linul dintre actualii trăgători 
de pistol liber nu și-a putut a- 
suma rolul de lider, care să 
mobilizeze prin rezultatele 
sale înalte pe ceilalți colegi. 
Raza de speranță vine. însă, 
de la tinerii țintași care s-au 
afirmat in 1981, la campiona
tele europene pentru arme cu 
aer comprimat (două medalii 
de aur) și la campionatele eu
ropene de arme cu glonț (me
dalie de argint pe echipe) la 
categoria juniorilor. Mihai 
Dragomirescu pare a fi cel 
mai îndreptățit 
in 1982 
netrecută 
sacrării

liber. Cu atit mai mult cu 
el este „susținut" de colegi 
generație talentat!, capabili 
rîndul lor de progres 

rin Babii. Vasile Popa 
Gabriel Cristache, care 
cializează, în principal, 
toi viteză.

PUȘCA LIBERA.
generația actuală n-a avut da
rul de a forța progresul aș
teptat într-o probă în care, cu 
ani în urmă, românii strălu
ceau (60 f.c.) și în alta (3X40 f)

toi 
cit 
de 
la

juniorilor, 
pare a 
— și asta chiar 

— să spargă bariera, 
pînă acum, a con- 

internationale la pis-

PE MICUL ECRAN

So
si chiar 
se spe- 
la pis-
Hotărît,

VINEgi 29 IANUARIE, ora 17 (pr. II), tn cuprinsul emisiunii „Sta
dion" : „John McEnroe — jucătorul de tenis rvr. 1 din lume" — film 
realizat de televiziuneo americană'.

SIMBATA 30 IANUARIE, in cuprinsul emisiunii „ta sfîrșit de săptă- 
mlno" : Cristian Țopescu întreabă, Mircea Lucescu răspunde — prima 
parte o interviului cu noul antren o- ol echipei naționale de fotbal.

DUMINICA 31 IANUARIE, ora 17 : „Campionii” un film retrospec
tiv oi sportului românesc din ultimele tre1 decenii (partea a doua), 
H „distribuție" r Modic Comăneci. Ivan Patzcichin, loianda Balaș, 

regia : 
(pr. II)

în „distribuție" : Nadia Comâneci, îvan Faizaicnin, !oiand_ 
lia Manoliu și aJți* medaliați olimpici, mondiali și europeni ; 
Constantin Vaeni, comentariul î Cristian Țopescu ; ora 19,30 
— Telerama, emisiune de Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI 3 FEBRUARIE, oro 22,05 : „Sport șl muzica* - 
ortistic de la Moscova.

JOI 4 FEBRUARIE, ora 17 î Șah, emisiune prezentata de 
Internațională Elîscbeto Polihroniade ; ora 17,15, în cuprinsul 
niî „Sport șl sănătate* î „O duminică k» Păltiniș" / 
«portul în viața orașului dvs. ?* (reporter — Sorin Satmari).

potincj

maestro 
emislu- 

și „Ce reprezintă

SLALOMUL URIAS
Dinamo"). De data aceasta tî- 
nărul Mihai Biră — în vîrstă 
de 20 de ani. fiul fostului cam
pion Mihai Biră — s-a acomo
dat foarte bine cu panta grea, 
a găsit cele mai bune rezolvări 
la porțile „cheie" și a repur
tat o frumoasă victorie, 
vine 
bună pe care o arată în acest 
sezon. Pe locul secund, după o 
luptă foarte strînsă — doar la 
2 sutimi diferență — s-a cla
sat un alt sportiv dinamovist, 
Vili Podaru. Schiorii de la 
A.S.A.. Alexandru Manta și 
Zsolt Balasz, s-au situat pe 
locurile 3 și 4. REZULTATE 
TEHNICE : slalom uriaș bă
ieți : 1. Mihai Biră (Dinamo) 
1:57,62, 2. Vili Podaru (Dina
mo) 1:57.64, 3. Alexandru
Manta (ASA) 1:58.15. 4. - Zsolt 
Balasz (ASA) 1:59,24. 5. Rolf 
Treuch (Dinamo) 1:62,23. 6.
Nieolae Barbu (Dinamo) 1:62,24.

Joi se dispută slalomul spe
cial pentru fete și băieți.

Vasile FELDMAN, coresp.

care 
să-i confirme forma

«I

I
I

I
I
I
I
1
I
« 
I

i
I
I

ROMÂNESC îi
în care încercăm de decenii să 
progresăm substanțial. Dintre 
actualii seniori se pare că doar 
Mihai Dumitrescu are șanse 
de a salva prestigiul colegilor 
de generație (ceva mal vîrst- 
nici). el arătînd. prin unele 
comportări bune la compe
tiții grele (Balcaniada de la 
Sofia, de pildă, unde a cîștigat 
medalia de argint în luptă cu 
reputații trăgători bulgari), că 
are stofă de „maratonist al ti
rului". calitate pe care antre
norii noștri o caută. în zadar, 
de ani și ani de zile. Alături 
de el pot fi trecuți cîțiva ti
neri și în primul rînd junio
rii ciștigători ai medaliei de 
aur pe echipe la 60 f.c.. de la 
campionatele europene de tir 
de la Titograd : Dumitru Ma
rian, Ion Joldea, Florin Brin- 
duș. Aceștia din urmă trebu
ie. însă, să absolve mai întîi 
examenul dificil al trecerii 
la categoria seniorilor, prilej 
cu care vor schimba, șl în 
concursuri, pușca standard cu 
cea liberă.

PUȘCA STANDARD. Noua 
probă olimpică feminină d« 
pușcă standard 3x20 f nu are, 
din păcate. în tirul nostru, re
prezentante de seamă. Ge
nerația vechilor trăgătoare, cu 
Veronica Tripșa și Mariana 
Feodot. a părăsit prima 
nă. Dumitra Matei s-a 
în apropierea podiumului 
petițiilor 
că. ceea 
așteptăm în continuare.
că dintre tinerele țintașe (Ro
xana Lămășanu este cea mai 
îndreptățită să aspire la 
saltul valoric internațional ; 
dovadă : medalia de argint 
la pușcă standard. 60 f.c.. ca
tegoria junioare, la C.E.) să 
apară acele trăgătoare care. în 
următorii ani. să ridice 
bele de pușcă standard 
la nn nivel acceptabil.

TALERE. Comportări 
posibilități au înregistrat și

sce- 
oprit 
com-

Așainternaționale.
ce era de așteptat... 

Poale

pro- 
pînă
sub



A

Gerul pișcă obrajii, dar din 
tricourile fotbaliștilor ies aburi, 
iar de pe bărbii picură sudoa
rea .. Toți băieții au acceptat 
această pregătire fără menaja
mente și nici unul dintre cei 
23 aflați la Bistrița nu uită că 
Steaua are datorii mari față de 
suporterii ei și (pentru a re
clădi echipa care pînă nu de
mult umplea tribunele stadio
nului din Ghencea. o echipă în 
care spiritul colectiv-ofensiv să 
fie in creștete față de toamna 
trecută) participă activ la an
trenamente.

Dar iată-i pe cei 23 de fotba
liști aflați in pregătire : Iorda- 
che, Toma, Nițu — portari ; 
Anghelini, Balint, Sameș, Io- 
van. FI. Marin, Minea, Ion 
Gheorghe, Fodor — fundași ; 
I. Mureșan, Florea, T. Stoica, 
lordănescu — mijlocași ; Fîșic, 
Majarts, Udrică, Halea, Ad. lo
nescu, Sertov, Cămui și Barbu 
— atacanți : ultimul venind de 
la C.S.M. Sf. Gheorghe. Pentru 
fiecare pest sînt cite doi jucă
tori Iar acolo unde nu există 
o pereche, se lucrează pentru 
reprofilarea unora dintre mijlo
cași, grupul acestora fiind des
tul de mare. De pildă, Balint 
va fi utilizat ca fundaș dreap
ta și Minea — ca libero, iar

Ralea, multă, vreme accidentat, 
atacant „de meserie", va fi pro
filat ca „vîrf de lance”. Toate 
aceste „căutări" vor avea loc 
în perioada pregătitoare. Vor fi 
continuate și la București și 
vor fi încheiate în turneul din 
Grecia (2—16 februarie), pen
tru ca începutul returului să 
găsească Steaua cu un „11“ bine 
conturat.

„Steaua nu arc voie să nu se 
afle în fiecare an in lupta pen
tru titlu sau pentru Cupă. Lo- 

. tul jucătorilor, in general tinăr, 
talentat și optimist, condițiile 
bune de lucru asigurate echi
pei de fotbal, ne obligă să lup
tăm chiar pentru locul I în 
orice competiție", ne spunea 
Ion Aiexandrescu, vicepre
ședinte al clubului și președin
tele secției de fotbal, revenit la 
Steaua după două decenii în 
care a lucrat la F.R.F.

Ce se așteaptă de la retur ? 
Mai întîi. .. infirmarea turului, 
a rezultatelor care au coborit 
formația militară pe locul 8. 
Apoi închegarea urnii „îl" care 
să-i dea echipei posibilitatea să 
atace, în viitor, cu o formație 
definitivată, obiective îndrăz
nețe.

în cursul zilei de Ieri, 
selecționata divizionară a țării 
noastre a părăsit Capitala, 
pe calea aerului, cu des
tinația America Centrală și 
America de Sud. unde va în
treprinde un turneu de mai 
multe jocuri, pînă la 20 fe
bruarie. Primul dintre aceste 
meciuri va avea loc duminică 
31 ianuarie în compania repre
zentativei Hondurasului, parti
cipantă la turneul final al 

_C.M. din Spania. Pentru acest 
turneu, cei doi antrenori ai se
lecționatei. Mircea Lucescu și 
Mîrcca Radulescu, au deplasat 
următorii jucători :

Ducadam și Caval 
tari ;

M. Marian, Rednic, Iorgules- 
cu. Andonc și Zare — fundași ; 
Petcu, B&liini, Bozeșan, Klein 
și Șt. Popa — mijlocași ;

por-

Mircea TUDORAN

lordănescu „ACUM 20 DE ANI
PAȘEAM PE POARTA CLUBULUI"

la— Al cîtclea sezon 
Steaua ?

— Al 14-lea la echipa l. Dar 
tn 1982 fac 20 de ani de cînd 
am pășit pe poarta clubului. 
Se numea, pe fitunci, C.C.A. 
și de-abia se mutase în 
„Ghencea“. Eram un copil fi
rav — nici acum nu sînt cine 
știe ce solid — dar totuși... 
Sînt tată, am un băiețel de 
trei ani și jumătate, mă apro
pii de 32 de ani și ml-au 
părut primele fire albe 
păr...

— Și cum te-ai simțit 
toți acești ani la Steaua ?

— Bine 1 Chiar foarte bine! 
Mi-am adus contribuția ' la 
cucerirea a două titluri na
ționale și a cinci cupe, am 
jucat 302 meciuri în campio
nat. am marcat 147 de go-

a- 
In

în

luri, am fost de 64 de 
internațional. ~~~ 
finalul carierei cu 
zic eu, frumos.

— Intr-adevăr ! 
te rog, ce post din 
place mal mult ?

— Cei de mijlocaș stingă, 
de coordonator, ■ spre care 
m-au indreptat stilul șl cali
tățile mele de joc. De fapt, 
orice post l-aș juca cu plă
cere, pentru că imi place 
fotbalul. Chiar și cei de por
tar. Vilul singur nu mă bu
cură : extremă stingă. Și to
tuși, a trebuit să joc de 
multe ori și cu tricoul nr. 11, 
și chiar la națională.

— Cum crezi că e mai bine 
zis : conducător de joc sau 
coordonator de joc J

— Conducător de joc mi se 
pare mai aproape de rolul și 
de importanța unui astfel do 
jucător. Părerea mea este că, 
in stadiul actual al evoluției 
fotbalului, cu mulțl jucători 
de valoare, conducătorul de 
joc se multiplică : in fiecare 
compartiment al echipei ar 
trebui să fie cite un jucător 
care să îndeplinească acest 
rol. Deci, rolul de coordona
tor, de conducător de joc nu 
este nicidecum in suferință.

— Cum o vezi pe Steaua în 
retur ?

— Mult mal clar deeft fn 
toamnă. Adică formația noas
tră are înclinare spre un joc 
constructiv și ofensiv, și nu 
spre un fotbal închistat ta 
niște legi care nu sînt ale 
lui. Bucuria fotbalului este 
golul ; bucuria noastră, astă 
toamnă, era ca la sfirșitul jo
cului să nu se spună că ad
versarul nostru direct, cel pe 
oare il aveam 
maroat un gol din vina noas
tră... (M.T.).

ori
Mă apropii de 

m bilanț,

Spune-ml, 
echipă îți

in grijă, a

NOI REGRETĂM, 
DAR DE JUCAT,

...Regretă omul. Unul regretă 
că n-a ciștigat la Pronosport 
Altul regretă că și-a luat ma
șină portocalie, deși el ar fi 
vrut. coaja oului de rață. Un» 
Inspector regretă că a pierdut 
trenul și nu s-a putut duce în 
control la... Tulcea. Un actor 
regretă că nu a apucat rolul 
principal.

...Regrete, regrete. Sînt mi
lioane de motive de regrete.

Ce regretă fotbalistul nostru 
în această perioadă ?

Unii, realmente sinceri, re
gretă că în toamna trecută fot
balul nostru a ratat calificarea 
la turneul final al campionatu
lui mondial șl recunosc că de 
vină sînt toți fotbaliștii de la 
noi Alții regretă că echipa lor 
de club a jucat slab, în 
nă, și se află în zona 
gradării.

Sînt șl jucători cu 
simț autocritic. Iată
xemple: Stancil, de 
Argeș • .Printre cei 
jucat slab mă număr ,, ™ ,
Săldian. de la Jiul: „Evoluția
noastră a fost modestă, Inclusiv 
a mea".

Stancu, Sălăjan. Cristian, Radu 
îl. BolOni, Apostol. Jucători de 
Divizia .A" unii foști compo- 
nențl ai lotului național (sau 
actuali, cazul lui Holbai). gol

toam- 
retro-

demnan
două fi

la F. C.
care au 
și eu" ;

VOI REGRETAȚI, 
CÎND JUCATI?

geteri (Radu II). Toți șl-au i 
seama că au rămas datori 
toamnă. Ne-au demonstrat

dat 
în 

___ ... _____ __________ a- 
cest lucru șl prin modul con
știincios în 
In această 
rioadă.

Dar. oare, 
întîlnlm pentru 
prima oară cu 
asemenea regre
te ? Nu. în fiecare iarnă, în 
perioada de pregătire fizică ge
nerală, cînd echipele dobîndesc 
capacități Qgntru un sezon în
treg (ba, chiar pentru un an), 
jucătorii au recunoscut că n-au

Șoiman, Turcu, Gingu, Văe- 
tuș și Gabor — înaintași.

Medicul lotului este dr. N. 
Andreescu. iar masor — A. Tu- 
dose.

în fotografie. .,ll“-le selec
ționatei divizionare înaintea 
unuia din ultimele jocuri de 
Verificare susținute la Brașov.

PERMANENTA DESCOPERIRE
Trebuie să recunoaștem că 

afirmația reputatului tehni
cian francez Georges Boulogne, 
directorul tehnic național : 
..Contrar opiniei, în general 
răspindite (și adesea de către 
oamenii fotbalului înșiși), fot
balul nu este un joc «natural» 
(și mai ales «jocul de astăzi»)11 
pentru început ne-a șocat. în 
memoria noastră s-au derulat 
repede imagini deloc îngălbe
nite de trecerea timpului, în 
care se aflau în prim-plan 
„școala străzii", cu acei 
fotbaliști care „jucau și 
iau“. Amintirile fiecăruia 
tre noi păstrează intactă, 
te ani. bucuria jocului cu 
tenii, cu colegii, cp 
rii. nu arareori pe 
ad-hoc. a jocului care 
părea cel mai natural, 
firesc și cel mai dorit 
versul copilăriei noastre, 
iată că acum vine un specia
list și ne spune — și ne 
monstrează — că fotbalul 
fost și — mai ales ! — nu 
un joc ..natural" : „nu 
natural, intr-adevăr să te 
vești de membrele inferioare 
pentru a slăpini un balon ; nu 
este natural să-ți folosești 
pieptul pentru a controla un 
balon, nici capul pentru a-I 
lovi... Fotbalul este un joc de 
educare, în care totul trebuie 
să fie învătat. Fotbalul este o 
artă dificilă și «contra natu
rii», un joc sportiv, a cărui în
treagă tehnică trebuie să fie 
asimilată".

Și după ce șocul insolitului

a trecut (oare unde se înca
drează un mare talent de
Ozon, Dobrin. Dumitriu II ?)» 
accentul pus pe latura deprin
derilor se impune ca necesar 
în asigurarea formării viitoru
lui (și autenticului !) fotbalist 
de performanță. ,,PIezirismul“ 
s-a restrîns pas cu pas în sfe
ra fotbalului de înalt nivel, el 
rămînînd doar în punctul de 
incidență al candidatului (și
&\\\\\\\^^

mici 
tră- 
din- 
pes- 

prie- 
adversa- 
terenuri 

ni se 
cel mai 
în uni- 

Și
de- 
n-a 
este 
este 
ser-

MECIURI
• C.S. TIRGOVIȘTe —chi

mia RM. VILCEA 3—2 (1—0). 
Au marcat : Agiu, Radu și 
Turbatu pentru gazde, M. Sa- 
vu (2), pentru oaspeți. Simbă- 
tă 30 ianuarie la orele 15,15 
C.S. Tirgovișle va întîlni, pe 
teren propriu, Politehnica Iași. 
(M. Avanu — coresp.).
• AUTOMATICA—F.C. OLT 

2—0 (2—0). Au marcat : Șuren- 
ghin și C. Gheorghe. (O. Guțu 
— coresp.).
• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — 

F.C.M. BRAȘOV 0—1( 0—1). A

evoluat așa cum trebuia, la ni
velul posibilităților lor, șl pro
miteau revirimentul în sezonul 
următor. Cu toții regretau tim
pul pierdut.

...Așadar, regrete I
Ccnjugînd verbul atît de cu

noscut, el ar suna astfel : eu 
regret, tu regreți, el regretă J 
noi regretăm, 
dar de jucat,

VOI REGRETAT!, 
cină jucațl ?

La primăvară! 
Iubitorii fotba-

B-au pregătit

un 
alt Stan-Radu II, 

un alt

adevărat
un

______ Nedelcu II, un 
alt Carabageac, un* alt GiucMci, 
îl așteaptă de fapt, pe toți jucă
torii noștri.

Constantin ALEXE

NEVOIA DE AUTOCONTROL!
Etapa montană a pregătirilor 

se apropie de slîrșit. Echipele 
încep să se apropie tot mal 
mult de minge. Se intră în 
„speciile", în meciurile de ve
rificare, în care se încearcă 
sincronizări, testări, experimen
tări de Idei șl jucători. Acum 
începe., paradoxal, etapa cea 
mai grea. Mult mai dificilă de- 
cît cea a zecilor de kilometri 
in pantă, pe zăpadă sau pe

ghețuș. ’ Acum începe perioada 
cristalizării pregătirii fizice, a- 
cum. după ce „bateriile" s-au 
încărcat trebuie ca tonusul să 
fie menținut la curent continuu. 
Orice întrerupere, orice scurt
circuit în comportarea Indivi
duală poate deveni un bume
rang. Acum urmează „kilome
trii Invizibili" ai vieții sportive 
necesari pentru ca sacrificiile 
de la munte să nu se risipească 
în van.

Puncte de vedere

talentului !) cu performanța, 
pentru că ulterior totul se des
fășoară sub semnul conștienti
zării, al efortului intens, urmă
rit în timp de antrenor sau 
profesor, cu „ochi de Argus". 
„Desigur — conchide G. Bou
logne — sînt necesare însușiri, 
calități genetice, evidentă pre
dispoziție pentru coordonare 
neuromuscuiară și îndemîna- 
re (precizie), o mare valoare 
fiziologică, calități motrice 
(rezistență, detentă, viteză, for
ță), o forță morală dovedită 
(voință, perseverență, curaj, 
combativitate, spirit de deci
zie), inteligență in joc și sim
țul spațiului. Dar aceste „da
ruri" trebuie să fie cultivate șl 
dezvoltate la maximum, 
cînd de Ia personalitatea 
pectivului tinăr. Aceasta 
este posibil decît pornind

la o marc pasiune pentru fot
balul care trebuie să se tre
zească spontan in joc și prin 
joc : 
pere»

Iată, 
blemei 
învață 
deopotrivă, 
cu balonul 
de calitățile native 
lui jucător și de 
pedagogice ale profesorului său 
— să rămină zi de zi. Ia an
trenamente și în joc, o PER
MANENTA DESCOPERIRE. 
Aceasta a fost dealtfel metoda 
preferată (și validată în timp) 
a unor mari meșteri de la noi, 
ca Ștefan Cîrjan, Francisc Fa
bian. Nicolae Gor'gorin. Ion 
Costea. Dumitru Pătrașcu, 
Leonte Ianovschi. Ioan Kliige 
etc.
' Numai astfel anii lungi de 
formare a tînărului fotbalist 
nu se vor transforma într-o 
operație de rutină, la capătul 
căreia să apară în arenă un 
meseriaș gata plictisit și die* 
pus să-și valorifice deprinde
rile doar în interese persona
le. conjuncturale. meschine.

Antrenorul viitorilor ____
list! trebuie, deci, să fie nu 
numai un foarte bun om de 
fotbal, ci și un foarte bun pe
dagog și educator.

Paul SLAVESCU

copilul trebuie să «desco- 
folbalul".
deci, o cheie a pro- 

: pasiunea. A celui care 
și a celui care predă, 

Pentru 
rotund

ca jocul 
— dincolo 
ale micu- 
preceptele

folba-

AMICALE

ple- 
res- 

nu 
de ADMINISTxAJIA DE STAT

Marcat Marinescu (min. 8). (L 
lonescu — coresp.).
• U.T.A. — GLORIA ARAD 

10—0 (5—0) ! Au înscris : Coraș 
(3), Mușat (2), Cura, Găman, 
Tisa, Kukla și Hirmler. (M. 
Stră.jan — coresp.).

LOTO-PRON'ÎSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONO- 
expres din n ianuarie 

1982
I : 8 28 30 34 4 9

20 3 42a Ii-a
CÎȘTI- 

din ' care 
LA CA-

• A.S. UNIREA TRICOLOR 
face selecție, pentru juniori, 
ta fiecare marți, joi și vineri 
între orele 11—13 și 14—16 pe 
terenul asociației — str. Ba
cău 6 (cartier SVaj, capătul 
autobuzului 117).

tn această fază a pregătiri
lor există, mai mult ca oricînd, 
o nevoie de autocontrol, o con
știință a fiecărui jucător, pen
tru că numai ambiția și serio
zitatea cu care se pregătește el, 
jucătorul, numai tăria de a re
fuza paharul și alte tentații is
tovitoare pot face din dificilele 
zile montane punctul de spri
jin al întregului an. Altfel, za
darnice eforturi din partea clu
burilor, antrenorilor, zadarnice 
speranțe din partea suporteri
lor. Cheia succesului este foarr 
te simplă, ca și... secretul lui 
Polichinelle. E vorba numai de 
conștiinciozitate, de voință, de 
continuarea pregătirilor prln- 
tr-o muncă asiduă, bazată pe 
înțelepciunea fiecăruia.

La ora actuală, toți jucăto
rii au „bateriile încărcate". Ei 
sînt primii ce trebuie să în
chidă robinetele invizibile prin 
care s-ar putea scurge ener
giile acumulate, cum s-a în- 
tîmplat în decursul ultimilor 
ani cu un C. Zamfir, Marian 
lonescu, Chitaru, Vamanu, lo- 
vănescu, Savu. Mărculescu, 
Bartales, Biro l și alții. La 
ora actuală, există mal mult ca 
orlcfnd o stringentă nevoie de 
autocontrol. Pentru ca saltul 
calitativ așteptat să se producă. 
Acum, cînd loturile reprezen
tative așteaptă jucători bine in- 
struiți din toate punctele de 
vedere. Acum cînd fotbalul de 
mare performanță ne așteaptă ]

Mircea M. IONESCV

Extragerea
Extragerea 19 93 99
FOND TOTAL DE 

GURI : 1.261.884 lei 
111.265 Ici, REPORT 
TEGORIA I.

PRONOSTICURI...
Unul dintre cei mal recent! cîs- 

tlgători de autotursme „Dacia 
1300“ la Pronosport. Gelu Peticu 
din Cimpm-a, recomandă urmă
toarele pronosticuri pentru con
cursul din 31 ianurîe 1982 : 
L Fiorentina — Milan 1 : n. Ju
ventus — Avellino 1 ; III. Roma
— Cesena 1 : IV. Bologna — To
rino (pauză) X ; V. 
Torino (final) 1, X ;
— Como (cauză) 1 :
— Como (final) 1, X;
— Catanzaro (pauză)

Bologna — 
VI. Genoa 

VII. Genoa 
Vin. Inter 

________ ____  X ; IX. In
ter — Catanzaro (final) 1, X, 2 ; 
X. Napoli — Cagliari (pauză) X ; 
XI Napoli — Cagliari (final) î; 
X : XII. Udinese — Ascoli (pau
ză) X : XIII. Udinese — Ascoli 
(final) X. 2.

Se reamintește particioantilor 
la Loto că astăzi este ultima zi 
de procurare a biletelor cu nu
merele preferate pentru tragerea 
obișnuită de miine, 29 Ianuarie 
1982.

STUDENȚI
Șl STUDENTE

Puteți practica sporturile 
de Iarnă și să faceți dru
meții in perioada vacanței 
8—14 februarie Ia cabanele 
din masivul Bucegi (Ba
bele, Caraiman. Poiana Iz
voarelor. Căminul Alpin, 
Gnra Dibam) numai procu- 
rindn-vă bilete de la agen
țiile I.T.H.R. București din :

• Bd. 1848 nr. 4, telefon 
13.75.33:
• Bd. N. Bălcescu nr. 35. 

telefon 15.71.11» care au pro
gram non-stop.

înscrierile se primesc zil
ele pînă la 1 februarie 1982.



DISPUTA CONTINUA SPECTACULOS
ÎN TURNEUL ZONAL DE ȘAH UN DUEL ECHILIBRAT: 

EUROPA - AMERICA DE NORD I
După o zi de odihnă, la Băile 

Herculane au fost reluate în
trecerile din cadrul turneului 
zonal de șah. Lupta pentru pri
mele cinci locuri ale clasamen
tului. care asigură calificarea 
în etapa următoare a campio
natului mondial, continuă în
tr-o notă acerbă. în urma lide
rului. marele maeitru maghiar 
Zoltan Ribli, formîndu-se un 
pluton de cel puțin zece con
curent!. care mai au șanse 
reale de promovare.

• Aseară, la încheierea rundei 
a 15-a. numai două partide au 
rămas întrerupte. Printre aces
tea și cea a marelui maestru 
Mihai Șubă. cel mai bine pla
sat dintre români, care a acu
mulat un important avantaj po
zițional în fata adversarului 
său. bulgarul N. Spiridonov. 
Alti doi șahiști ai noștri au ob
ținut victorii. Florin Gheorghiu 
ăucînd cu dezinvoltură în va
rianta Najdorf a Sicilienei ale
se contra lui Mircea Pavlov, a 
obținut un net avans de dez
voltare. care i-a permis să în
cheie disputa la mutarea 36. în 
favoarea sa. Foarte frumos a 

■ jucat Victor Ciocâltea cu maes
trul bulgar V. Inkiov, căruia 
i-a oferit o piesă pentru doi 
pioni, obtinînd apoi atac deci
siv si cîștig după 46 mutări. 
Si alte întîlniri au fost decise 
după complicații combinative Si 
anume : Jansa — Ftacnik 0—1, 
Meduna — Schmid 1—0. Ghin
dă — Radulov 0—1, Ambroz — 
Farago 1—0. Numai trei partide 
au fost remize, printre care și 
cea a liderului : Rib’i — Lu-

kacs ‘/a—Va, Sax — Gheorghiev 
Va—Va. Velikov — Sznapik 
V2—Va.

Dimineața au fost reluate 
trei întrerupte anterioare. Pa
vlov a reușit să găsească o cale 
de remiză în fața lui Inkiov, 
rezultat cu care a încheiat și 
Lukacs cu Velikov. Interesant 
a continuat partida Csom — 
Ciocâltea. întreruptă a doua 
oară cu un pion mai puțin pen
tru marele maestru român, care

păstrează totuși bune șanse de 
egalare. în clasament : Ribli 
U‘/2 p. Șubă 9 p (1), Ambroz, 
Ftacnik și Sax — cite 9 p. 
Lukacs 8V2 P, Gheorghiu, Szna- 
pik și Farago — cite 8 p, 
Gheorghiev î'/a p, Inkiov și 
Schmid — cite 7 p. Csom 6*/j 
n (2). Partide mai importante 
în runda a 16-a : Ribli — Am
broz, Farago — Șubă, Gheor
ghiu — Ciocâltea, Ftacnik — 
Pavlov. Schmid — Sax.

în prima partidă amicală de hochei

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 4-3
La complexul sportiv „Sken- 

derija" din Sarajevo (Iugosla
via) s-a disputat primul joc 
dintre reprezentativele de ho
chei ale României și Iugosla
viei. A fost un meci viu dispu
tat, echilibrat pînă în final, 
victoria revenind, la capătul 
unei bune evoluții, echipei 
României cu 4—3 (1—1, 2—1,
1—1), remareîndu-se. în special. 
Solyom, autorul a trei goluri 
(min. 11. 29 și 48). Au mai în
scris : Costea (min. 34) pentru 
România, respectiv Hiti (min. 
20) și Suvak (min. 25 și 44). 
Arbitrii Gaspari (Italia), Cema- 
zar și Grgec (Iugoslavia) au 
condus următoarele formații : 
ROMÂNIA — Huțan, Fckete, 
Antal. Gall, Justinian, Moroșan. 
Ioniță, Bartalis, Berdilă, Tu-

reanu, Axinte, Solyom, Pisaru, 
Toke, Nistor, Ilâlăucă, Nagy, 
Gereb, Huțanu. Ghcorghișan, 
Costea ; IUGOSLAVIA — Lo- 
movsek, Prusnik, Vidmar, Ko
vac. Burnik, Jug, Pajici, M. 
Horvat, Hafner, Suvak, D. Hor- 
vat, Besik, Ladocki, Scap, Hiti, 
Berbank, Saliji, Gorens, Rezek, 
Filipovici.

Astăzi, se desfășoară, în a- 
ceeași localitate, cel de al doi
lea- joc.

Azi. primul start din cadrul 
Campionatelor mondiale de 
schi alpin, ediția 1982 I La 
Schladming/Haus, două pito
rești stațiuni montane ale 
Austriei, cinstea inaugurării 
suitei de 10 curse, —la capătul 
cărora strălucesc 8 medalii su
preme. revine fetelor (ca de 
obicei), pornite în întrecerea 
de coborîre pentru combinată, 
în continuare, pînă duminică, 
se vor desfășura toate probele 
pentru ambele combinate, 
de luni pînă sîmbătă, 6 
bruarie, slalomul, slalomul 
riaș și coborîrile.

La feminin, se pare că, 
lipsa acestei mari performere 
care este Hanni Wenzel (acci
dentată la începutul sezonului 
și operată de menise...) schioa- 
rele din Elveția (care conduc 
și în clasamentul pe națiuni al 
„Cupei Mondiale", grație „nou
lui val", cu Erika Hess și Do
ris de Agostini in prim plan), 
pornesc ca principale favorite. 
Nu specificăm probele pentru 
că, mai ales în ultimele se
zoane. marii performeri ai ză
pezii aleargă după... poliva
lentă. vizînd, cu toții, toate 
titlurile ! Și surorile Irene și 
Maria Epple (R.F.G.). Cristine 
Cooper (S.U.A.) sau Marie-Ce-

iar 
fe- 
u-

în

cile Gaudenier (Franța), cele
lalte remarcate ale sezonului 
în curs. încearcă multilaterali
tatea, dar același lucru poate 
fi spus și la adresa lui Phil 
Mahre, cel mai bun. de de
parte. al acestui sezon. Acum, 
la jumătatea drumului „cara
vanei" alpine, nord-americanul 
nu este numai ciștigător vir
tual al „Cupei Mondiale", ci 
și un schior complet, care are 
șanse să cîștige orice cursă la 
care ia startul.

Ce se mai poate spune, a- 
cum, la ora startului, despre 
probele masculine ? în primul 
rînd că, la această ediție a 
„mondialelor", duelul principal 
se va da între schiorii din 
continentul nord-american și 
cei din Europa, fapt fără pre
cedent notabil la edițiile ante
rioare ale C.M. Pe de o parte 
Phil Mahre. autoritar fratele 
său geamăn. Steve, canadienii 
Ken Read și Steve Podborski, 
pe de alta. Ingemar Stenmark, 
(în mare revenire) Andreas 
Wenzel. Franz Klammer — 
încă periculos și nu în ulti
mul rînd tînărul austriac Har
ty Weirather, exploziv, capa
bil de mari surprize.

T. RADU

TURNEUL DE JUDO DE LA PARIS
Rezultate sud așteptări

' Turneul international de 
judo desfășurat la Paris a pus 
la grea încercare pe toti con- 
curentii participant!. Dealt
fel. multi sportivi de notorie
tate' în arena internațională au 
părăsit competiția după numai 
cîteva tururi, fiind eliminați. 
Dintre cei trei reprezentanți ai 
tării noastre a „rezistat" mai 
mult doar Simion Topliceanu 
(categoria ușoară) care a ocu
pat primul loc în grupă, dis- 
punînd la puncte de Dyot 
(Franța). De Dcnaro (Italia) și

ale sportivilor români
Heidgen (R. F. Germania). 
Apoi, el a fost întrecut în se
ria sa chiar din primul tur. 
Constantin Niculae (semiușoa- 
ră) și Mihalache Toma (mijlo
cie) n-au „ieșit" din grupe. 
Iată cîștigătorii : superușoa- 
ră — Haraguchi (Japonia), se- 
miușoară — Delvingt (Franța), 
ușoară — Nakanashi (Japonia), 
semimijlocie — Hikage (Japo
nia), mijlocie — Lieb (Austria), 
semigrea — Azcuy (Cuba), 
grea — Parisi (Franța).

AȘII VOLANULUI DE „FORMULA 1
ȘI-AU ÎNCEPUT cursa

S-a dat startul în campio
natul mondial <le automobi
lism „Formula 1“ — competiție 
de anvergură în care sînt an
gajate, firme de renufne, ași ai 
automobilismului mondial. Pri
ma etapă, desfășurată la 23 ia
nuarie. poate fi considerată ca 
un mare succes al firmei fran
ceze Renault cu cei doi piloți 
ai săi în primele 
clasamentului : 1.
(Renault Turbo). 2. 
teman (Williams), 
Arnoux, 4. Niki 
Larcn), Cei 
cursei au 
ciștigător. cu o medie orară 
216.385 km/h.

In acest an campionatul 
avea 16 „Grand Prix“-uri 
piste celebre dintre care amin
tim de cele de la Long Beach 
(SUA), Imola (San Marino), 
Hockenheim (R.F.G.), Monza 
(Ralia) și Las Vejas (SUA), a- 
ceasta fiind ultima etapă. la 
26 septembrie. Uare sînt piloții 
care pornesc în această luptă 
grea ce va dura circa 8 luni ? 
Numărul lor se ridică la 30. ei 
urmînd să concureze pe mașini 
construite de 17 firme de pres
tigiu din lume, pe care le e- 
numerăm, trecînd în paranteză 
numele piloților mai cunos- 
cuți : Alfa Romco (Bruno Gia- 
comelli). Arrows, ATS, Brab
ham (Nelson Piquet — campio
nul mondial al anului 1981. 
Riccardo Palrcse). Ensign. Fe
rrari (Gilles Villeneuve, Didier 
Pironi) - 
Laren 
son), 
Osella, 
Alain ___ _____
(Jaques Laffite), Theodore, To- 
leman. Tyrrell. Williams (Car
los Rcuteman).

Parcurgînd lista piloților este 
'ide remarcat: apariția a patru

3 locuri ale 
Alain 
Carlos
3.

Lauda

Prost 
Reu- 
Reno 

(Mc.
. 316,003 km
fost străbătuți

ai 
de 
de

va 
pe

, Fitipaldi, Lotus, Mo 
(Niki Lauda. John Wat- 
March (Jochen Mass), 
Renault (Rene Arnoux, 
Prost), Talbot-Ligier

nume noi : doi italieni — R. 
Paletti, M. Baldi, un columbian
— R. Guerrero și un brazilian
— P. Boesel ; trecerea a opt 
piloți de la o firmă la alta ; 
revenirea în concursuri a două 
personalități : Jochen Mass, 
participant la 95 de „Grand 
Prix" și Niki Lauda (campion 
al lumii în 1975 și 1977. parti
cipant la 113 „Grand Prix" 
dintre care a cîștigat 17) pe Mc 
Laren ț lipsa de la start, din 
diverse motive, a unor nume 
consacrate: Alan Jones —cam
pionul lumii în 1980 și Mario 
Andretti, I. Rcbaque.

Succes, deci. în noua ediție 
a așilor volanului, sportivi te
merari, care își riscă adesea 
viața. Cu gîndul la evenimen
te tragice din trecutul apro
piat. dorim ca nobila pasiu
ne automobilistică a „celor 
30“ să fie răsplătită la 26 
septembrie cu un clasament 
final care să cuprindă nume
le a ...30 de piloți.

Modesto FERRARINI

FOTBALUL
Tur de orizont In

Nu ne vom ocupa azi de 
marile competiții europene pen
tru echipele de club, ci de a- 
celea despre care în 1981 s-a 
scris mal puțin. De pildă, des
pre bătrîna Cupă a Europei

MONDIAL ÎN 1981 di)
competițiile internaționale intercluburi

brie, finala pe 1981. De fiecare 
dată, echipele care au repre
zentat Europa, Nottingham Fo
rest și F.C. Liverpool, foste cîș- 
tigătoare ale C.C.E., au pierdut 
în fața celor sud-amerlcane. Să

(ediția a XXVI-a) : F.C. Liver-• Cupa campionilor europeni 
pool — Real Madrid 1—0.
• Cupa cupelor (ediția a XXI-a) : Dinamo Tbilisi 

Carl Zeiss Jena 2—1.
• Cupa U.E.F.?. (ediția a X-a) 

Alkmaar 3—0, 2—4.
• Cupa Europei Centrale (ediția 

sov (Cehoslovacia).
• „Cupa Libertadores“ (ediția a __

Janeiro — Cobreola Calama (Chile) 2—1, 0—1, 2—0.
• Cupa Intercontinentală (ediția a XIX-a) : Nacional 

video — Nottingham Forest 1—0.
• Cupa Intercontinentală (ediția a XX-a) : Flamengo 

Janeiro — F. C. Liverpool 3—0.
• Supercupa Intercontinentală (ediția I, 

zionale Milano.
• Trofeul Santiago Bernabeu, (ediția 

Real Madrid.
• Cupa Intcramericană (ediția a IX-a) : 

Autonoma de Mexico — Nacional Montevideo 3—1,
• Cupa balcanică intercluburi (ediția a XIX-a): Velez Mostar.
• Cupa campionilor Africii (ediția a XVII-a) : J. E. Tizi-Ou- 

zou (Algeria).
• Cupa cupelor Africii (ediția a Vil-a) : Union Douala (Ca

merun).
• Cupa campionilor Amcricii de Nord, Centrale și ai Bazinu

lui Caraibilor (ediția a XIII-a) 
noma de Mexico.

F. C.
Ipswich Town — A.Z. 67

a XXXVH-a) : Tatran Pre-

XXII-a) : Flamengo Rio de
Mbnte-

Rio de

la Milano) : intcrna-
a H-a, la Madrid) :
Universidad Nacional 

1—3, 2—1.

: Universidad National Auto-

Chile — marea surpriză a com
petiției — întrecută de reputa
ta Flamengo de-abla după trei 
partide (2—1, 0—1, 2—0). Cine 
este Cobreola ? Este o echipă 
nou venită în elita fotbalului 
chilian, originară din orașul 
Calama, aflat la 1 500 km nord 
de Santiago de Chile. înființa
tă în 1976, a cunoscut o serie 
neîntreruptă de succese: din Di
vizia C a ajuns în Divizia A în 
numai trei ani ; ocupa locul 

la 
lo- 
dat

Copa

Centrale, eclipsat:! de mal noile 
sale surate continentale, C.C.E., 
Cupa cupelor și Cupa UEFA. 
La ediția a 37-a (prima în, 1927) 
a Cupei Europei Centrale au 
luat parte Tatran Presov (cîș- 
tigătoare), Csepel Budapesta, 
Como și Zagreb, formații da 
plan secund. în schimb, în 
America de Sud, Flamengo Rio 
de Janeiro șl-a demonstrat va
loarea cîștigînd, după campio
natul Braziliei pe 1980, și Copa 
Libertadores și Cupa Intercon
tinentală, ambele în 1981, —
fapt, anul trecut s-au 
două finale ale Cupei 
continentale, ambele la 
prima la 11 februarie, 
pe 1980, cealaltă la 13

De 
jucat 

Inter- 
Tokio t 

finala 
decem-

apro-fie oare un indiciu pentru 
piața Cupă a Lumii ?

După modelul lui „El 
dialito", la care au luat 
(în afara Olandei) echipe 
au deținut titlul mondial la Mi
lano, s-a organizat „Supercupa 
Intercontinentală cu participa
rea formațiilor învingătoare în 
Cupa Intercontinentală. ” ‘ 
zionale cîștigă trofeul, 
și învingătoarea lui „El 
dialito“, va fi eliminată 
rul II al Cupel UEFA), 
formației Dinamo București cîș- 
tigînd astfel în rezonanță.

Dar să revenim la Copa Li
bertadores, în 
finaliste a fost 
pe necunoscută

Mun- 
parte 

ce

Inlerna- 
dar, ca 

Mun
tin tu- 
victoria

care una dintre 
o echipă aproa- 

: Cobreola din

in meci amical: BRAZILIA —R.D. GERMANĂ 3-1
RIO DE JAINE1RO, 27 (Ager- 

pres). — Echipa de fotbal a Bra
ziliei, care se pregătește în ve
derea turneului final al campio
natului mondial din Spania, a 
susținut la Natal un meci amical 

_în compania selecționatei R. D. 
Germane. Fotbaliștii brazilieni au 
repurtat victoria cu scorul de 3—1 
(1—1), prin punctele marcate de 
Paulo Izidoro (min. 39), Renato

(min. 50) și Serginho (min. 79). 
Pentru oaspeți a înscris Strelch 
(min. 34). Intîlnirea a fost urmă
rită de peste 50 000 de spectatori.

Gazdele au aliniat următoarea 
formație : Valdir Peres, Leandro. 
Oscar, Luisinho, Junior (Pedrin- 
ho), Cerezo, Renato, Zico. Paulo 
Isidoro, Roberto (Serginho). Ma
rio Sergio.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BASCHET • Meciuri din ca

drul sferturilor de finală ale 
competiției masculine „Cupa cu
pelor" : Sinudyne Bologna — Ci- 
bona Zagreb 88—81 ; Hapoel Ra
mat Ghan — Crystal Palace 95— 
78 ; Stroitel Kiev — Real Madrid 
77—78.

BOX • Eusebio Pedroza, cam
pion al lumii la categoria pană 
(versiunea WBA). și-a apărat cu 
succes centura, în gala disputată 
la Atlantic City, Pedroza I-a în
vins la puncte, după 15 reprize, 
pe șalangerul său. Juan Laporte 
(Porto Rico).

LUPTE • Selecționata de lupte 
libere a S.U.A. și-a început tur
neul în U.R.S.S. evoluînd la Ode- 
sa în compania reprezentativei

țării gazdă. Sportivii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 
9—0.

SCHI • în cadrul concursului 
Internațional de schi de la Kov- 
golovo, din aprooiere de Lenin
grad, proba de 30 km a fost cîș- 
tigată de sportivul francez Jean 
Gabiei cu timpul de 1 h 38:37,58. 
Cursa de 15 km a revenit schio
rului norvegian Yorker Neid cu 
rezultatul de 44:51,06, iar ștafeta 
de 4x10 km s-a încheiat cu vic
toria selecționatei U.R.S.S.. cro
nometrată în 2 h 12:07.20.

SANIE • La Berchtesgaden 
(R. F. Germania), în cadrul com
petiției Internationale „Cupa Al
bilor" contînd pentru „Cupa

II în campionatul național 
prima participare (1979) și 
cui I în 1980, ceea ce l-a 
dreptul să participe la 
Libertadores.

Trecînd pe continentul 
can, constatăm că rezultatele 
frumoase ale Algeriei șl Came
runului, calificate în turneul 
final al C.M., au fost „prefa
țate" de victorii ale echipelor 
de club din aceste două țări în 
competițiile intercluburi ale 
„continentului negru" : T. E. 
Tizi — Ouzou (Algeria) a cuce
rit Cupa campionilor Africii, 
iar Union Douala (Camerun), 
Cupa cupelor Africii.

Revenind în Europa, să a- 
mintlm de succesul ediției a 
Il-a a Trofeului Santiago Ber
nabeu, disputat la Madrid, ca 
și de faptul că o competiție (in
teresantă mai de grabă, decît 
importantă), încă nu șl-a dispu
tat partida care să desemneze 
cîștigătoarea : Supercupa Euro
pei (ediția a X-a). Trofeul și-1 
vor disputa F.C. Liverpool, de
ținătoarea C.C.E., și Dinamo 
Tbilisi, victorioasă în Cupa cu
pelor, dar încă nu s-au stabilit 
datele de disputare.

Mircea TUDORAN

afri-

PREGĂTIRILE ECHIPEI
POLONIEI PENTRU C. M.

VARȘOVIA, 27 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția po
loneză de știri PAP, lotul repre
zentativ de fotbal al Poloniei 
și-a încheiat primul stagiu de 
pregătire, desfășurat într-o loca
litate din sudul țării. Pînă la în
ceputul lunii februarie fotbaliștii 
selecționați urmează să-și con
tinue antrenamentele la cluburi. 
Pe data de 5 februarie fotbaliștii 
polonezi vor începe un turneu 
în Spania, unde vor disputa două 
partide în compania unor forma
ții de liga a doua, deplasîndu-se 
apoi în Italia. Aici, fotbaliștii 
polonezi vor participa la meciuri 
amicale, cu echipele Modena (11 
februarie), AS Roma (17 februa
rie) și AC Milan (20 februarie).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ■> TELEX
Mondială". proba masculină a 
revenit lui Serghei Danilin 
(U.R.S.S.) cu 2:30,79. Primul loc 
la feminin a fost ocupat de Me- 
llta Sollman (R. D. Germană) cu 
2:26,29. In clasamentul „Cupei 
Mondiale" se menține lider Ita
lianul Haspinger cu 81 puncte.

ȘAH • După desfășurarea a 9 
runde în turneul de la Wijk aan 
Zee (Olanda) pe primul loc în 
clasament se află la egalitate 
Nunn (Anglia). Van 
(Olanda) șl Balasov 
In runda a 9-a. Wiel 
la Tlmman, Balașov 
pe Sunye, Iar Nunn a 
Ree.

TENIS • La Philadelphia au 
Început campionatele internațio-

der Wiel 
(U.R.S.S.). 
a clstigat 

l-a învins 
remizat cu

nale pe teren acoperit ale S.U.A.' 
In primul tur : Connors (S.U.A.)
— Tulasne (Franța) 7—5. 6—2 ;
Gerulaitis (S.U.A.) — Giammal- 
va (S.U.A.) 6—3. 6—1 : Tanner
(S.U.A.) — Stockton (S.U.A.) 6—2. 
4—6, 7—5 ; Rennert (S.U.A.) —
Fibak (Polonia) 6—4, 6—7. 6—4 ; 
Gomez (Ecuador) — Lloyd (An
glia) 6—4, 6—3 ; Moor (S.U.A.)
— Timm Gulllkson (S;U.A.) 2—6, 
6—4, 6—3 : Sadri (S.U.A.) — Tom 
Gullikson (S.U.A.) 4—6. 7—6. 6—2 
• In primul tur de la Vina del 
Mare : Cano (Argentina) — Aya
la (Chile) 6—1. 6—2 : Orantes — 
Fillol 6—4, 6—1 : Johansson (Su
edia) — Osta (Spania) 6—2, 1—6. 
6—1 ț Amaya (Peru) — Kary 
(Austria) 6—1. 6—4.


