
PROGRAM INTENS LA OLIMPIA
Muiți spuneau că sala Olim

pia poate primi, fără discuție, 
calificativul de cea mai coche
tă sală de sport din Capitală. 
N-o văzusem cum arată după 
radicalele amenajări de dinain
tea Universiadei. Am fost a- 
cum Ia Olimpia și le dau to
tală dreptate celor ce o consi
deră cea mai elegantă arenă a 
Bucureștiului. bineînțeles din
tre cele de categoria sa. „Am 
realizat sala, așa 
cum o vedeți, cu 
veselele 
lori, cu 
malerial 
punct, cu instala
ții moderne, avind 
ajutorul forurilor 
sportive dar și 
tor întreprinderi 
întreprinderi care 
ză de ore de sport in pro
gramul arenei. Fabrica de sti
clă, Metaloglobus, Poli color, 
Energoconstrucția, Electroapa- 
ratajul. I.I.R.U.C., iată numai 
cîteva dintre întreprinderile 
care au contribuit mult la rea
lizarea centrului sportiv Olim
pia** ne spunea Aurel Dobincă, 
președintele clubului. Mai mul
te ore petrecute pe baza așa 
de modernă și de bine îngri
jită din zona șoselei Iancului 
ne-au convins de eficienta uti
lizare a instalațiilor sale. în 
lunile de vîrf, lunile de iarnă, 
sala are. ...
non-stop, de la 8 dimineața la 
10 seara. Simbătă. doar, la ora 
12,30, suita de antrenamente se 
oprește pentru a face loc jocu
rilor oficiale de volei, baschet, 
handbal. Ce echipe, de seniori, 
'uniori. senioare și junioare 
poți găsi în sala Olimpia ? 
enumerăm în ordinea de 
programul zilei de luni, 
pildă, deci nu In aceea dictată

categoria de clasificare : 
33“ (volei feminin), 

(volei feminin), O- 
(baschet feminin), 
(volei masculin), O-

sale cu- 
întregul 
pus la

al niui- 
din zonă, 

beneficia-

zilnic, un program

Le 
pe 
de

de
„Metal 
I.I.R.U.C. 
limpia 
I.I.R.U.C.
limpia (echipa de baschet din 
campionatul școlar), Mecani
că fină (baschet masculin), 
înainte de ora 8 și după ora 
22, poți găsi în sală pasionați 
ai sportului de diverse vîrste 
făcînd gimnastică, jucînd volei 

sau baschet. Un 
orogram non-stop, 
organizat și urmă
rit permanent de 
conducerea clubu
lui și de gospoda
rii sălii.

Un alt punct de 
neîncetată activitate 
renele de popice, 
tre cele șase piste

' tente, două sint automatizate, 
celelalte patru vor deveni și 
ele în viitorul apropiat. O a- 
renă unde se muncește cu sîrg, 
sub îndrumarea unor antrenori 
pricepuți. Dacă în sala mare 
îl vei întîlni pe C. Paraschi- 
vescu — conducătorul tehnic al 
divizionarei feminine „A“ de 
baschet Olimpia, sau pe antre
norii de volei C. Chițigoi. N. 
Humă, Gh. Simulescu și alții, 
în sala de popice lucrează zi 
de zi cu elevele și elevii 
Cornelia 
cu. Aici 
echipa 
la titlul
AI. Tudor și M. Grigore. 
lingă numeroasele echipe 
senioare, 
niori, arena de popice găzdu
iește de două ori pe săptămînă, 
pe sportivii nevăzători, care se

a- 
Din- 
exls-

lor 
Grecescu si F. Popes- 
s-an ridicat oină in 

națională și au ajuns 
de campioni ai lumii - — - - pe 

do 
junioare, seniori. ju-

Eftimie IONESCU

{Continuare în pag 2—3)
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IMPASUL LUPTELOR LIBERE TREBUIE DEPĂȘIT!
Sarcină prioritară,
Anul competițional 1981 S-A 

ÎNCHEIAT cu un bilanț 
NEMULȚUMITOR LA LUPTE 
LIBERE. Nu putem spune că 
am fi așteptat compor
tări similare celor de la sti
lul greco-rpmane, care au ono
rat așa cum se cuvine princi
palul obiectiv al anului, „Uni
versiada", toți cei zece luptă
tori români ajungînd în finale 
și cucerind 6 medalii de aur 
și 4 de argint. Dar măcar unul 
din cei 10 reprezentanți ai țării 
noastre în competiția mondială 
studențească la lupte libere pu
tea să urce pe prima treaptă a 
podiumului de onoare. Ei au în
cheiat însă principala întrecere 
din calendarul lor competițio- 
nal pe anul trecut MAI PUȚIN 
DECIT MODEST : o medalie de 
argint la categoria 52 kg — 
Gheorghe Bîrcu și două meda
lii de bronz, la categoria 57 
kg — Aurel Neagu și la cate
goria 82 kg — Gh. Fodore.

trierea riguroasă a candidaților olimpici
De fapt se putea anticipa 

în bună măsură comportarea 
lor la „Universiadă" încă de la 
sfîrșitul lunii aprilie, după cam
pionatele europene de la Lodz,

a le înlătura pînă la „Univer
siadă", fiind favorizați de timp 
suficient — aproape 3 luni. Spre 
surprinderea noastră — a celor 
care i-am văzut și la campio-

1982, UN AN DE PREȚIOASE ACUMULĂRI CANTITATIVE 
SI CALITATIVE PENTRU RELANSAREA GIMNASTICII

Aurel Neagu intr-o acțiune tipică de atac

interviu cu prof. Nicolae Vieru, 
secretar al F. R. Gimnastică

Problemele gimnasticii revin, treptat, în planul ac
tualității. A rămas în urmă perioada analizelor acti
vității competiționale pe 1981, ca și cea a odihnei 
sportivelor și sportivilor după un an bogat în eve
nimente. S-a încheiat recent și etapa recuperărilor 
medicale sau a pregătirilor la munte și se va Inau
gura curînd activitatea în sală, caracterizată de o 
lîtuncă intensă, neobosită pentru acumulări cantitative 
și calitative, ETAPA DECISIVA IN OBȚINEREA RE
ZULTATELOR DE PRESTIGIU LA qĂRE ASPIRA 
ÎNDREPTĂȚIT GIMNASTICA ROMANEASCA. Des
pre modul în care este pregătit sezonul competițio
nal viitor, despre obiectivele pe care și Ie-a propus 
gimnastica noastră în 1982 și în perspectivă, am avut 
o discuție cu prof. NICOLAE VIERU, secretar al Fe
derației române de gimnastică.

— Nu ne îndoim că atît suc
cesele cit și nereușitele anu
lui anterior au fost analizate 
cu toată răspunderea de Bi
roul federal și că au fost luate 
măsuri în consecință, pentru ca 
1982 să relanseze gimnastica 
românească în arena interna
țională de vîrf, cu rezultate 
prestigioase.

— Intr-adevăr, avem datoria 
să facem totul, să adoptăm mă
suri judicioase, să ne sporim

Ore de muncă in
tensă in sala de 
gimnastică de la

Deva

unde 9 luptători (la categoria 
grea nu am fost reprezentații 
au cucerit o singură medalie !, 
și aceea datorită unei con
juncturi norocoase ! S-a spus 
atunci că participarea la cam
pionatele continentale constitu
ia doar un mijloc de verificare 
pentru „Universiadă". Am în
țeles, firește, că 
re i-au însoțit 
noștri la Lodz 
reținut pînă în 
tolele deficitare 
vor acționa ia consecință pentru

tehnicienii ca
pe luptătorii 
au sesizat și 

amănunt capi
ta elevii lor și

natele europene — pe podiu
mul de concurs al „Universia
dei" luptătorii români au pier
dut partide decisive în împre
jurări asemănătoare celor de la 
Lodz ; aceleași atacuri începute 
în momente nefavorabile și con
trate cu ușurință de adversari, 
aceleași apărări superficiale 
destrămate, de asemenea, fără 
dificultate. Ce să mai vorbim

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. 2-3)

In „Trofeul spaniei" Ia handbal masculin

In verva, echipa ROMÂNIEI a ÎNTRECUT
REPREZENTATIVA R.P CHINEZE CU 36-18

exigența, pentru ca anul pe 
care l-am început să constituie, 
ca să spun așa, rampa de lan
sare spre noi succese ale gim
nasticii noastre. Primele mă-

Concursul internațional de schi dotat ca „Cupa Carpați"

ELENA LAGUSIS-REIT Șl ION LUNGOCIU
In luptă strînsă cu fonoiștii sovietici

PREDEAL. 28 (prin telefon). 
O zi primăvăratică. cu soare 
cald și zăpadă înghețată, iată 
ambianta în care s-a inaugu
rat concursul internațional de 
schi „Cupa Carpați". Pe un 
traseu marcat pe Valea Rîșnoa- 
vei s-au disputat cursele de 
15 km pentru bărbați și 10 km 
pentru femei. Vremea foarte 
bună a constituit un stimulent 
pentru cei aproape 100 de con- 
curenți și concurente din 
U.R.S.S., Ungaria și România.

Primii au intrat în cursă 
băieții. Favoriți, normal, schio
rii din U.R.S.S. Șî. într-adevăr, 
ei și-au confirmat valoarea, 
dar, spre satisfacția genera
lă, în lupta pentru primele 
locuri a intervenit și reprezen
tantul nostru Ion Lungociu. 
Sportivul român a făcut o 
cursă foarte bună. El s-a a- 
flat în permanentă în disputa 
pentru poziția fruntașă cu 
schiorul sovietic Oleg Erziko. 
Pe ultimii doi kilometri insă, 
românul a slăbit ritmul și a 
fost depășit de Erziko.

O cursă foarte frumoasă au

oferit și fetele. Pentru prime
le poziții au candidat sovieti
ca Svetlana Șadrina și repre
zentanta noastră Elena Lagu
sis-Reit. Dar pe ultimul kilo
metru, Șadrina a alunecat mai 
bine și a reușit s-o depășească 
cu doar 18 s pe Reit.

REZULTATE TEHNICE : 
15 km, bărbați — 1. Oleg Er
ziko (U.R.S.S.) 42:03, 2. Ion
Lungociu (România), 42:43,3,3. 
Valeri Marțianov (U.R.S.S.) 
42:44, 4. Igor Serstnev
(U.R.S.S.) 43:24, 5. Serghei
Skobele.v (U.R.S.S.) 43:44, 6.
Ion Stoian (A.S.A. Brașov) 
45:17, 7. Horia Oros (România) 
45:29, 8. Gyula Kiss (România) 
45:45 ; 10 km, femei — 1. Svet
lana Șadrina (U.R.S.S.) 32:04, 2. 
Elena Lagusis-Reit (România) 
32:22, 3. Iuliana Popoîu (Româ
nia) 33:39, 4. Olga Okonisniko- 
va (U.R.S.S.) 33:58. 5. Elena
Urs-Oncioiu (România) 34:23,6. 
Magdalena Hirlav (România) 
35:29.

Vineri, are loc cursa mascu
lină de 20 km.

Paul IOVAN

suri s-au si luat, ele vizind 
atît cadrul organizatoric cit și 
orientarea metodologică meni
te să asigure condiții propice 
pentru o muncă de cea mai 
bună calitate. Spre pildă, să 
amintesc că a și fost alcătuit 
un lot olimpic pentru Jocurile 
Olimpice din 1984, din care,. pe 
lingă gimnaste binecunoscute, 
precum Cristina Grigoraș, La- 
vinia Agache, Ecaterina Szabo 
sau Mihaela Stănuleț, fac par
te și viitoare performere, de la 
care se așteaptă rezultate re
marcabile. Printre acestea, Da
na Dumitru (C.S. Arad), Ștefa- 
nia Marin (C.S.Ș. Focșani), Ma
riana Silișteanu (Dinamo Bucu-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2-3)

Competiția internațională de 
handbal masculin „Trofeul Spa
niei", găzduită de sala de sport 
a Palatului Municipal din Je
rez de la Frontera, a continuat 
cu partidele rundei a doua. Ia
tă rezultatele înregistrate :

România — R. P. Chineză 
36—18 (20—4) ;

Spania—Cuba 33—17 (17—11);
U.R.S.S. — Japonia 43—18 

(23—11).
Reprezentativa României a 

realizat o primă repriză bună, 
apropiată de nivelul valoric cu 
care este creditată, cu un joc 
tactic bine orientat și discipli
nat, repriză în care și-a depă
șit net partenera. în partea a 
doua a întîlnlril, handț>aliștii 
noștri, prea mulțumiți de pre
stația lor din debutul partidei, 
au redus „motoarele" și au 
mizat mai mult pe spectacol, 
dealtfel furtunos aplaudat de 
numeroșii spectatori din tribu
ne. Este, fără îndoială, necesar 
să semnalăm revenirea lui 
Stingă la nivelul eficienței cu-

noscute, ca și a lui Marian 
Dumitru și a lui Măricel Voi
nea, precum și constanța in 
evoluții manifestată de Drăgă
niță.

Golurile echipei României au 
fost înscrise de Stingă 11, Ma- 5, 

3, 
2, 
și 

Oprea 1 (portarii echipei noas
tre au fost Nic. Munteanu și 
Alex. Buligan).'

După două runde, clasamen- 
Șpaniei" arată

ricel Voinea 5, Drăgăniță 
Marian Dumitru 4, Folker 
Bedivan 3, Gh. Dumitru 
Radu Voina 1, Vasilca 1

tul „Trofeului 
astfel :
1. U.R.S.S.
2. Spania
3. România
4. Cuba
5. R.P. Chineză
S. Japonia

în continuare, 
ya întîlni, 
tentativele 

Cubei, 
heie

2 
2 
2
2
2
2

2
2
2
0
0
0

0 0 
0 0
0 o 
0 2 
0 2
0 2

82—44
64—36
63—38
43—72
37—67
37—70

4
4
4
0
0
0

•-aRom. 
dine, 
TJ.R.S.L 
Spaniei* 
31 ianuar

selecționata 
în or- 
Spaniei, 
„Trofeul 

duminică

CICLIȘTII SFIDEAZĂ RIGORILE IERNII Deși gerul obligă mercu
rul să coboare in ter
mometre cu mult sub 0, 
cicliștii de la STIROM, 
juniori și începători, se 
întilnesc în fiecare săp- 
tămîriă pe circuitul din 
str. Maior Coravu și sub 
supravegherea antreno
rilor Nicolae Selejatn și 
Const. Voicu participă 
la antrenamente și la 
concursuri. Sirguința Iot 
din aceste luni de iarnă 
va da, desigur, roade In 
întrecerile sezonului es
tival.

Foto : Drago? NEAGU



PlRTIA COZLAVĂ PREZENTAM
Sînt destui cel care își pe

trec concediul sau unele zile 
libere în frumosul municipiu 
Piatra Neamț și pe bună 
dreptate, pentru că, prin fru
moasa Iul poziție geografică, 
orașul poate fi la fel de bine 
numit chiar o adevărată sta
țiune turistică. Tuturor le re
comandăm să schieze pe <■> 
pîrtie mai puțin cunoscută 
în afara județului Neamț : 
pîrtia de pe muntele Cozla. 
Ea prezintă marele avantaj că 
este foarte aproape de cen-

CENTRU DE ÎNCHIRIERE MODEL PE SEMENIC
Centrul de închiriere a materialelor sportive specifice, desti

nate practicării schiului aflat în stațiunea de pe muntele Seme- 
nic este ireproșabil aprovizionat, după cum ne semnalează mal 
mulți cititori reșițeni. Se mai află la dispoziția publicului să
niuțe și schi-boburi de cea mai bună calitate. Centrul este or
ganizat prin grija Oficiului județean de turism Caraș-Severin.

CONCURSURI JUDEȚENE PE GHEAȚĂ Șl ZĂPADA
Aflăm că sîmbătă 

și duminică vor a- 
vea loc etapele ju
dețene ale ..Cupei 
U.T.C." desfășurată 
în cadrul ,.Dacia- 
dei“ în următoarele 
județe: Prahova (la 
schi fond și alpin), 
Dîmbovița (la sch!

fond și săniuțe), 
Brașov (la patinaj 
viteză). Covasna și 
Bistrița-Năsăud (la 
schi fond și săniu
țe), Caraș-Severin, 
Harghita, Neamț și 
Sălaj (la patinaj vi
teză). Un bun pri
lej, deci, pentru

VARA TENIS, IARNA PATINAJ I
Zilele trecute, mercurul ter

mometrelor cobora la Brașov 
pînă spre minus 20 de grade. 
Prilejul 
sit de 
sportiv

a

a fost prompt folo- 
con ducerea clubului 

Dinamo din localitate 
amenajat pe terenulcare

S-A MUTAT MAREA LA... PREDEAL I
trasee și pe pîrtil din jurul Predealului, tinerii șl elevii 

județul Constanța, care practică sporturile zăpezii, își vor
Pe

din . . , , ___ ____  _4________ _ ____ , „
disputa la sfîrșitul acestei săptămîni etapa județeană a ediției 
de iarnă a ,,Daciadei“. Disciplinele : schi (fond șl alpine) și 
săniuțe. Pîrtie liberă !

SFATUL SPECIALISTULUI
DAN CRISTEA, antrenor de 

schi pentru probe alpine : 
„Datorită faptului că împreună 
cu elevii mei ne pregătim a- 
deseori pe pîrtii pe care au 
acces și debutanți care vin 
mai des sau mai rar pe mun
te, am avut ocazia de a face 
unele observații. Bunăoară, 
am putut vedea pe unii 
„schiori" care, înaintea unei 
coborîri, scot sticluța de co
niac din buzunar si trag o 
dușcă, pentru întărirea... cu
rajului ! Este deosebit de pe
riculos acest obicei ! Euforia, 
senzația de siguranță creată 
de alcool este numai aparen
tă și oricum vremelnică : ca 
are de cele mai multe ori ur
mări inverse, pentru că influ-

BULETINUL ZĂPEZII

I

Prin amabilitatea 
Serviciului de pre
vederi de scurtă 
durată ale vremii 
din Institutul me
teorologic și hidro
logic și a meteoro
logului de serviciu 
Romi ca Jurcă, lată 
grosimea straturilor

de zăpadă din 
nele regiuni 
tane ale țării : 
lea-Lac 180 
Stîna de Vale 

Semenic
Ceahlău-Toaca

cm, Babele 75 
Vîrful Omu 

Sinaia —

cm, 
cm, 
160
cm,
42 cm,

u-
mon-

Bî-
cm, 

103
110

IMPASUL LUPTELOR LIBERE TREBUIE DEPĂȘIT!
(Urmare din pag. 1)

despre prezența luptătorilor 
noștri la campionatele mondia
le de la Skoplje soldată cu un 
eșec aproape pe linie : 4 con- 
curcnți pentru un singur loc 
6 — Aurel Neagu !

Cîteva explicații privind com
portarea sportivilor români din 
lotul de lupte libere în 1981 
sînt, totuși, necesare. Să sub
liniem, mai întii, faptul că în 
ultimii 3—4 ani a fost înlocui
tă aproape toată echipa repre
zentativă în acest timp au pă
răsit activitatea competiționa- 
lă luptători care au obținut 
succese de prestigiu pentru 
sportul românesc ca Ladislau 
Șimon (campion mondial și eu
ropean), Vasile Iorga, Marin 
Pîrcălahu, Petre Coman, Steli- 
că Morcov, Ludovic Ambruș, 
Emilian Cristian și alții, meda- 
liați la Jocuri Olimpice, la 
campionate mondiale sau euro
pene. De fapt, din formația 
care nu cu mult timp în urmă 
era cotată printre fruntașe în 
Europa (nu mai departe dccît 
la C.E. de la Sofia, in 1978, 
locul 3 în clasamentul pe na
țiuni, 3 medalii de argint și 2 
de bronz) au mai rămas doar 
2 sportivi : Aurel Neagu și 
Vasile Pușcașii. Ceilalți sînt ti
neri concurenți sau luptători 
fără experiență competițională, 
iar unii dintre ei nici nu au 
perspective cît de cît încuraja- 

trul localității (aproximativ 
un sfert de oră). Punct de 
reper : parcul municipal In 
perimetrul căruia, dealtfel, 
se și află, Pîrtia a fost ame
najată tacă din vară și be
neficiază de. ,.serviciile" unul 
baby-schi-llft. Din cel 2 000 
de metri cît măsoară ta to
tal, pot fi utilizați, in condi
ții excelente pentru schi, a- 
proximativ 500, pe porțiunea 
inferioară, eare are o diferen
ță de nivel de 100 de metri. 
Se poate face deci șl perfor
manță și... agrement !

specialiștii în spor
turile hivernale de 
performanță să e- 
feetueze acțiuni 
productive de selec
ție printre elevii 
și tinerii din jude
țele menționate.

central de tenis din strada 
Nicopole un patinoar natural 
de toată frumusețea. Intrarea: 
4 lei. Perioada de acces: zil
nic, de la ora 9 pînă la ora 
17. Inclusiv în această sîm- 
bătă și duminică !

ențează reflexele. Și e lucru 
știut că un schior care face, 
in cel mai bun caz, o zi și 
jumătate de coborîri pe săp- 
tămină, are nevoie de ... a- 
tenție In plus : or, alcoolul di
minuează tocmai capacitățile 
psihice ! Mai mult : sulb in
fluența oricărui fel de băutu
ră alcoolică, este diminuată 
și posibilitatea mușchilor de a 
răspunde solicitărilor și co
menzilor. Iată ce propun eu : 
In loc de alcool, schiorul să 
ingurgiteze o jumătate de lin
guriță de zahăr. Celor care 
vor încerca soluția mea, le 
garantez prelungirea cu 50 la 
sută a timpului — si așa 
scurt ! — de ședere activă pe 
pirtie !“

Cota 1500 30 cm, 
Predeal 20 cm, Obîr- 
sia Lotrului 70 cm, 
Paring 64 cm, Voi- 
neasa 25 cm, Bucin 
94 cm," Lăcăuțl 43 
cm, Băișoara 40 cm, 
Rarău 89 cm, Cuntu 
73 cm, Țarcu 23 
cm, Păltiniș — Si
biu 33 cm.

toare pentru a deveni compe
titivi în arena internațională, 

în noile condiții ale regu
lamentului internațional, cînd, 
de pildă, timpul de luptă a fost 
redus cu o treime și, în conse
cință, ritmul de concurs a cres
cut foarte mult, in fața luptă
torilor selecționați in lotul re
prezentativ se află o singură 
posibilitate pentru a cîștiga te
renul pierdut : efort maxim în 
pregătire, nici un fel de rabat 
la orele de antrenament.

Anul acesta sînt cuprinse în 
calendarul competițional atît 
campionate europene, cît și 
mondiale, evenimente așteptate 
cu deosebit interes și cotate ca 
atare deoarece au loc la jumă
tatea ciclului olimpic. Acum, la 
început de an, se află în vede
rile selecționerilor mai mulți 
sportivi la fiecare categorie de 
greutate : 48 kg — Nicu Hîncu, 
Gheorghe Neagoe ; 52 kg — 
Gheorghe . Bîrcu, Constantin 
Ciucioiu, Reia Uveges : §7 kg 
— Aurel Neagu, Marcel Popa, 
Lucian Nederu ; 62 kg — Tra
ian Marinescu, Aurel Șuteu, 
Laszlo Gergely ; 68 kg —
Constantin Dănăilă, Constantin 
Damaschin ; 74 kg — Claudiu 
Tămăduiann, 
82 kg - < 
Constantin Mărăscn, Iulian Rîș- 
noveanu ; '
Broșteanu, Dragoș Zuz, Dumi
tru Mușat ; 100 kg — Vasile 
Pușcașii, Aurel Panait, Aurel 
Câți naș ; +100 kg — Andrei

74 kg
Dumitru Chiru ; 

Gheorghe Fodore,

90 kg — Gheorghe

LA SINAIA, VICTORII ÎMPĂRȚITE
IN CONCURSUL INTERNAȚIONAL de sanie

Au Început coborîrilc de antrenament la bob
SINAIA, 28 (prin telefon).

Activitatea competițională la 
sanie a continuat, joi. prin pro
bele de simplu din cadrul tra-

FINALELE DE JUDO
ALE ECHIPELOR DE JUNIORI

se 
fi-

Șl DE TINERET
La Iași, in sala Voința, 

vor desfășura azi și mîine 
naleie campionatului republican 
de judo pentru echipele de 
juniori și de tineret. își vor 
încerca șansele formațiile 
C.S.Ș. 1 București, C.S.Ș. Ora
dea, C.S.Ș. municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej. C.S.Ș. Energia 
București, C.S.Ș. Unirea Iași și 
Gloria Arad în competiția de 
juniori, C.S.O. Muscelul, C.S.Ș. 
Unirea Iași, C.S.Ș. Șoimii Si
biu, C.S.Ș.A. București, C.S.Ș. 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
și Rapid Oradea în întrecerile 
de tineret. După confruntările 
etapelor anterioare se poate 
anticipa că prima șansă la fi
nalele echipelor de tineret o 
are C.S.Ș. municipiul 
Gheorghiu-Dej. Da ’ 
însă, lupta este deschisă 
multor competitoare.

Gh. 
juniori, 

mai

PROGRAM INTENS LA OLIMPIA
(Urmare din pag. 1)

I

antrenează cu sîrg și participă 
și la concursuri pe asociația 
sportivă.

Nici sala de haltere și cul
turism 
nlcieni 
Constantinescu, 
„motor" 
I. Enciu 
cunoaște 
ța pînă 
zeci de 
antrenamente în funcție de 
bligațiile lor profesionale 
școlare și — sigur — și de 
mensiunile sălii. Deși gerul 
ghețușca nu fac de fel 
bună cu ciclismul, vechiul nos
tru campion Marin Niculescu, 
care arată tînăr și viguros de 
parcă anii nu l-au atins în 
scurgerea lor, era prezent la 
atelierul secției, adeverind pro
verbul că „iarna se face car...“

Omul care se ocupă de în
tregul complex. Iulian Tănă- 
sescu, fost voleibalist, electro
nist de profesie, cunoscînd 
pînă în amănunt toate instala
țiile, toate amenajările. îți 
vorbește cu o mare patimă, de 
sală, de popicărie, te invită să 
vezi funcționalitatea cămi
nului și cantinei ; parcă vede 
cu ochii minții proiectatele ac
țiuni 
zarea 
chet. 
lalte .

— unde lucrează teh- 
reputați, precum M, 

, veritabilul
al activității, apoi 

și Gh. Diaconu — nu 
răgazul. De diminea- 

seara aici se perindă 
tineri, programați la 

o- 
și 

di-

casă

pentru vară — bitumini- 
încă unui teren de bas- 
alte amenajări la cele- 
terenuri și la bazin.

Janko, Iancu Manea, Vaier 
Moldovan. Dintre aceștia cre
dem că se va putea alege o 
echipă pentru a ne reprezenta 
la viitoarele întreceri interna
ționale. Grija tehnicienilor în
să va trebui să fie îndreptată 
îndeosebi spre acei luptători 
care au calitățile necesare pen
tru o comportare cît mai bună 
la Jocurile Olimpice din 1984. 
Impasul în care se află în pre
zent luptele libere din țara 
noastră pentru o prezentare co
respunzătoare la marile compe
tiții poate fi depășit numai 
prin muncă intensă, plină de 
dăruire și cu multă pasiune atît 
din partea sportivilor* cît și a 
antrenorilor lor.

Vineri și sîmbătă, la Brașov

CONCURSUL PE CATEGORII
LA LUPTE GRECO-ROMANE
începînd mai devreme pregăti

rile In vederea participării la 
campionatele europene, luptăto
rii au intrat în competiții ofi
ciale încă din luna Ianuarie. La 
sfîrșitul săptămînil trecute, cel 
de la libere și-au susținut parti
dele primei etape din cadrul 
concursului republican pe cate
gorii de greutate. Vineri gl sîm- 

»

diționalului concurs dotat cu 
„Cupa Prahova". Starea at
mosferică excelentă și pîrtia 
bine întreținută au permis des
fășurarea în condiții optime a 
concursului, la care au luat 
parte, alături de sănieri ro
mâni, și practicanți ai acestui 
sport din R. D. Germană.

1. Kărstin Wein-
1:32,09 ; 2. Heike 

--------  3»

Rezultate : SENIORI : 1. I.
Apostol (A.S.A. Brașov) 1:31,08;
2. R. Keller (R.D.G.) 1:31,12 ;
3. J. Muller (R.D.G.) 1:31,33 ;
4. J. Schenke (R.D.G.) 1:31,37 ;
5. D. Comșa (A.S.A.) 1:32,18 ;
6. J. Thomas (R.D.G.) 1:32,51 ;

(C.S.O. Sinaia)
Rita Gheorghiță

SENIOARE : 
rich (R.D.G.)
Christoph (R.D.G.) 1:32,77 ; 3.
Livia Gheorghiță (C.S.Ș. Pe
troșani) 1:33,87 ; 4. Karin Ka
mmer (R.D.G.) 1:33,97 ; 5. Ele
na Stan 
1:34,67 ; 6.
(C.S.Ș. Petroșani) 1:34,75.

Tot joi au avut loc primele 
coborîri de antrenament ale e- 
chipajelor de tineret la bob—2. 
Concursul inaugural — „Cupa 
C.S. O. Sinaia" — se va desfă
șura duminică, zi în care se va 
disputa și concursul de sanie 
„Cupa Voința".
Vasile FELDMAN — coresp.

„Sint mulțumit că sportivii 
prețuiesc baza, că o îngrijesc» 
că păstrează curățenia. Doar 
au văzut si ei cită muncă s-a 
depus în vara trecută ca să 
dăm o nouă față complexului. 
Iar noi căutăm să folosim Ia 
maximum toate instalațiile. 
Și nu ducem lipsă de solici
tări ! Vedeți doar. Ia noi pro
gramul este non-stop !“.

RELANSAREA GIMNASTICII
(Urmare din pag. 1)

rești), Camelia și Simona Ren
du (C.S.Ș. Sibiu), Teodora Bo
iangiu (Farul Constanța), pre
cum și Dorina Ungureanu (C.S. 
Sibiu), campioană absolută de 
junioare a țării. Acest lot, ca 
și cel republican (Emilia Eber
le, Rodica Dunca, Luminița 
Baicea, Dumitrița Turner, Me
nta Riihn, Livinia Dascălu, 
Violeta Gițu etc.), va activa la 
Deva, avînd la dispoziție cele 
mai Mine condiții de pregătire 
și bucurindu-se de tot spriji
nul organelor locale. In colec
tivul de antrenori de acolo a 
fost cooptat recent și Adrian 
Goreac, de la C.S.Ș. Sibiu, ast
fel că există acum posibilități 
pentru o mai bună organizare 
și desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ. Oricum, 1982 
reprezintă pentru noi „un an 
liniștit" din punct de vedere 
competițional, un an de serioa
se acumulări pentru ca in 1983, 
la campionatele mondiale de la 
Budapesta, și apoi in 1984, la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles, să putem reveni pe 
podiumul marilor întreceri. Pe 
plan internațional, anul acesta 
este dominat de campionatele 
europene de juniori din Turcia 
(23—27 iunie).

— Cum este abordată pregă
tirea gimnastelor de perspec
tivă 7

— Incepind din 1982, am 
creat un lot de perspectivă for
mat din peste 30 de tinere 
sportive, care vor lucra la clu
burile lor după un plan rigu
ros, iar periodic vor participa, 
la Onești, la scurte stagii de 
verificare. Din acest lot vor fi 
alcătuite echipele care vor evo-

IM!

bătă, în sala Armatei din Bra
șov, se reunesc pentru o între
cere similară toți cei mai buni 
sportivi de la stilul greco-romane.

Printre cei care vor participa 
la prima etapă a turneului pe 
categorii se vor număra și Ște
fan Rusu, Ion Draica, Vasile An
drei, Victor Dolipschl, Constantin 
Alexandru, Ni colac Zamfir, Ilie 
Matei etc.

SimbAta $1 dtim Inie fl,

„CUPA STEAUA»
Sezonul atletic pe teren aco

perit își intră treptat în drep
turi. Sîmbătă și duminică 
„Cupa Steaua" marchează în
ceputul competițiilor importan
te. la startul cărora vor fi pre- 
zenti și atleții noștri fruntași. 
Mai mult, la concursul organi
zat de clubul bucureștean și-au 
confirmat prezenta si un număr 
de 8 atleti bulgari, de la 
T.S.K.A. Sofia. întrecerile „Cu
pei Steaua" vor avea loc sîm-

UN FRUMOS CONCURS DE PATI
Patinoarul Floreasca din Capi

tală a .găzduit marți la amiază 
cel de-al doilea concurs de pa
tinaj artistic din cest sezon. în
trecerile au început la ora 13 și 
s-au încheiat după ora 17. Deci, 
mai mult de 4 ore de dispute, 
fără pauză, timp în care cei 
peste 500 de spectatori prezenți 
de o parte șl de alta a mantine
lelor au urmărit, plăcut impre
sionați, evoluția micuților spor
tivi, reprezentanți a 4 cluburi 
sportive bucureștene : C.S'.Ș.
Triumf București (care a organi
zat întrecerile), C.S.Ș. 2, C.S.Ș. 
Pionierul și Universitatea I.E.F.S. 
București. Este demn de semna
lat faptul că la categoria speran-

Restanță In campionatul 
RUIMEN1UL BDAȘOV - HIDEOIFH 

BRAȘOV, 28 (prin telefon). — ' 
Partida restantă din cadrul 
campionatului Diviziei „A" la 
handbal feminin, dintre echipa 
locală Rulmentul și formația 
Hidrotehnica Constanța, s-a în
cheiat cu victoria brașovence- 
lor : 20—19 (12—9). Echina în
vingătoare a condus tot timpul, 
uneori la diferențe mari (10—6 
în min. 23 și 15—11 în min. 
35). dar oaspetele au avut o 
frumoasă revenire în final, 
cînd au reușit egalarea cu 40 
de secunde înainte de sfîrșit : 

lua la „Cupa Prietenia", Bal
caniada de juniori și la alte 
întreceri, iar periodic cele mai 
bune vor fi promovate în lo
turile superioare. In orice caz, 
îmi manifest convingerea că 
prezența la Deva atît a gim
nastelor tinere, din lotul olim
pic, cit și a celor cu mai mul
tă experiență, din lotul repu
blican, constituie o premisă de 
natură să stimuleze pregătirea 
și concurența in vederea reali
zării progresului scontat.

— Ce întrevedeți pentru al
cătuirea unei echipe masculine 
competitive pe plan mondial ?

— Fără îndoială, concurența' 
a crescut mult in gimnastica 
masculină, campionatele mon
diale de la Moscova fiind con
cludente in această privință. 
Avem un lot in care experiența 
se îmbină cu tinerețea și nă
dăjduim ca, printr-o muncă 
plină de dăruire și cu conti
nuitate, să obținem in următo
rii doi ani un progres conside
rabil pentru a aspira ța locuri 
mai bune în ierarhia mondia
lă. Emilian Nicula, Valentin 
Pintea, Dan Odorhean și Octa
vian Ionașiu alcătuiesc osatura 
viitoarei noastre echipe și ei 
au cu toții posibilități certe de 
afirmare, în special la unele 
aparate. Cu condiția să mun
cească serios, cu spirit de res
ponsabilitate pentru creșterea 
valorică a exercițiilor impuse și 
liber alese. Intenționăm, și in 
cazul băieților, ca lotul „B" 
creat in acest an (cu sportivi 
juniori de la Reșița, Brașov,

STUDENȚI 

Șl STUDENTE
Puteți practica sporturile 

de iarnă și să faceți dru
meții în perioada vacanței 
8—14 februarie Ia cabanele 
din masivul Bucegi (Ba
bele, Caraiman, Poiana Iz
voarelor. Căminul Alpin, 
Gura Diham) numai procu- 
rîndu-vă bilete de la agen
țiile I.T.H.R. București din :

e 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
nic pînă la 1 februarie 1982.



Pregătirile divizionarelor „A

I

In plină desfășurare

JIUL ȘI-A ANALIZAT SEVER COMPORTAREA
FĂCUT Șl ȘTIE CE ARE DE

I Si

Și,

I
I
I
I
I
I

de 18 
fotba- 
a po- 
unde, 

în picioare 
la Petro- 

introduceri, 
Ton- 
pen- 
care 

pe un 
urcu-

I
I
I

La Jiul — mai grăbită ca o- 
ricînd —, primul apel al cu
plului de antrenori, de acum 
omogenizat și consacrat.
Petre Libardi (principal)
Gogu Toaca (secund) —, a su
nat în ziua de 6 ianuarie, 
timp de 11 zile, pregătirile (în 
primul rind • readaptarea la e- 
fort. pentru a se intra serios 
în regimul de lucru într-o 
zonă montană) s-au desfășurat 
la Petroșani. în condiții destul 
de bune de climă și peisaj hi
bernal. Apoi. în ziua 
ianuarie. întregul lot al 
liștilor din Valea Jiului 
posit la Băile Herculane, 
a doua zi (avînd 
distanțele parcurse 
șani). fără mari 
toți jucătorii, conduși de 
ca. se așterneau la drum 
tru a parcurge distanțe 
au ajuns pînă la 6000 m, 
traseu cu coborîșuri și 
suri, line la prima vedere, dar 
asore cum aveau să ne confir
me. acolo sus. pe coama de 
munte, pe unde șerpuiește o 
șosea asfaltată, doi neutri, an
trenorii Ion Reinhardt și Ște
fan Coidum, aflați și ei în lo
calitate. în plus, bătea și un. 
vînt tăios, ca lama unui brici,

i
i
I
I
I
I
I
I
I

C. Sâlâjilil: M NE STRĂDUIM SA GĂSIM

de masorul 
picior în 
interviul a 
altfel decît

I
b

I
i

mini de repaus. Voi 
însă pentru trenul superior 
poate, cu bicicleta în sala 
forță.

— Ești tate supărat.
— Cum să nu fiu. Pregăti

rea de iarnă contează enorm. 
Am și eu ambițiile mele. La 
28 de ani vreau să arăt că nu 
sînt bătrîn, că echipa , mai 
poate conta serios pe aportul 
meu, mai ales că în toamnă 
lucrurile nu prea au mers 
bine.
- Do ce n-au mers ?
— Am început noul campio-

COPIILOR NOȘTRI 
DE----------SPORT
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sănătate a 
șl deci 

plenitudinea 
face fată e-

care făcea ca efortul să fie și 
mai mare. Dar se alerga „in 
grafic". Antrenorul Petre Li
bardi, împreună cu antrenorul 
federal Bazil Marian, stătea la 
linia de sosire. Se uita la ceas 
și ne spunea cînd elevii săi 
trebuiau să apară, „din vale", 
spre linia de sosire. Și previ
ziunile lui se adevereau, semn 
că se alerga conform planifi
cării. Cum spunea și dr. Gh. 
David, starea de 
sportivilor era bună 
toți se aflau în 
forțelor pentru a 
fortului cerut.

Aceasta a fost
a pregătirii dintr-o zi. care 
mai cuprindea, după-amiaza, 
circuitul pe ateliere, desfășurat 
în sala hotelului Afrodita (în
tâmplarea a făcut 
locuiască în 
F. C. Argeș, 
apartamente.
ment, unde 
și. respectiv,

Cînd antrenamentul a luat 
sfîrșit, antrenorii ne-au pre
zentat lotul : Ion Grigore, Pe
tre Grigore. Vînătoru, Rusu, 
Vizitiu, Giurgiu. Vasile Popa, 
Varga, Neagu, Muia, Șumu- 
lanschi, Sălăjan, Giuchici (pe

o „secvență" 
zi.

ca Jiul să 
același hotel cu 
să fie vecine de 

ca și în clasa- 
ocupă locurile 18 
15).

mult.
a fost. Cel doi, trei 
cu mal mare perso-

nat destul de greu. Au plecat 
Traian Stoica și Stoichiță, iar 
noii veniți erau neexperimen
tați. Așa am plecat cu „balas
tul" a două puncte pierdute 
Pe teren propriu în primele 
două meciuri susținute, care 
au contat. Apoi, omogenizarea 
insuficientă, demonstrată și 
de faptul că au fost folosiți 
26 de jucători, șl-a pus am
prenta în toate compartimen
tele.

— Atacul a suferit, parcă, 
cel mai 'J

— Așa 
jucători ___ ______ _______
nalitate nu au avut în jurul 
lor puncte de sprijin. 
Noi, oamenii de gol, nu prea 
am simțit aportul celorlalți. 
Sper ca în retur să fim al
ții, să arătăm că locul 16 nu 
e pentru noi. Mă gîndesc la 
posibilitățile Iui Cavai, Șu- 
mulanschi, Rusu, Giuchici, pe 
care-1 doresc animat de un 
spirit mai colectiv, și Ia ti
nerii Lasconi și Mircea Popa, 
care promit să devină titulari 
cu adevărat. Tn retur, Jiul 
▼a avea o altă față.

Cornel Sălăjan, proaspătul 
subinginer în topografie mi
noră (ca și soția sa), calcu
lează și speră ca Jiul să intre 
într-o altă albie. îl dorim suc
ces ! (AL. C.).

i
Cine se ocupă de astfel de 

indivizi ? Sigur că opinia pu
blică, a noastră, a spectato
rilor civilizați, ar trebui să 
fie mai activă. Dar Îmi pun 
șl Întrebarea : de ce sînt lă- 
sați să pătrundă In stadion 
toți acești spectatori turbu- 
lenți de la care pornesc ma
rile scandaluri 1 Am citită in 
ziarul dv. (sau in altă parte, 
nu-mi amintesc cu exactitate) 
că in unele țări este strict 
interzisă intrarea pe stadioane 
a celor in stare de ebrietate 
sau cu sticle cu băuturi al
coolice asupra lor. La noi, 
organizatorii meciurilor de 
fotbal, ajutați de organele de 
miliție, nu pot întreprinde 
astfel de măsuri ? Propun ca 
lncepînd cu sezonul viitor să 
se afișeze vizibil, la porțile 
de intrare ale stadioanelor, 
restricțiile împotriva turbulen- 
ților, să se facă serioase 
controale pentru confiscarea 
băuturilor alcoolice. Cred că 
sînt în asentimentul tuturor 
spectatorilor care iubesc cu 
adevărat fotbalul spunînd că 
nimeni nu are dreptul să 
confunde 
danul.
NICOLAE

I
f
f

are
stadionul cu... mai-

BARBULESCU
Constanța

două 
o nouă 
In care

Cu aceste 
inaugurăm 
a ziarului, 
noștri pot semnala 
aspecte din activi-

N. R. 
scrisori 
rubrică 
cititorii 
diverse 
tatea sportivă de masă sau 
de performanță, probleme 
legate de educația șl com
portamentul sportivilor, de 
folosirea și _ 
judicioasă a bazelor spor
tive. Cei ce ne scriu sînt 
rugați să specifice institu
ția unde lucrează și adre
sa unde locuiesc.

g

gospodărirea

cu

pase la ad- 
vorbit și de 
teren (une- 

Dealtfel, 
factori (fi- 

6,

care l-am văzut sosind în pri
mul rind al plutonului com
pact. în urmă rămînînd doar 
masivul Rusu), Lasconi (și el 
în prim-planul alergării). Bu
toi, Mircea Popa, Frățilă, Coca 
și noul venit (pentru noi o cu
noștință mai veche) Dina, de 
la Aurul Brad, cel care a ju
cat și la Corvinul Hunedoara. 
Portarul Cavai era plecat la 
lotul național.

— Dar nu l-am văzut pe Să
lăjan. Ce-i cu el ?. am între
bat. Mai tîrziu aveam să a- 
flăm „peripețiile" căpitanului 
de echipă, stînd de vorbă 
el.

L-am cam „sîcîit" însă 
Libardi cu citeva întrebări, 
din răspunsuri am aflat 
Jiul și-a analizat evoluția 
toamnă, apreciată de toți 
nesatisfăcătoare ; că locul 
clasament a nemulțumit ; 
baza evoluției modeste au 
marile greșeli individuale, inac
ceptabile (lufturi, 
versari). S-a mai 
mișcarea lentă în 
ori inexistentă), 
notările făcute pe 
zic — 6, tehnico-tactic 
moral-voii tiv — 7> exprimă cel 
mai bine nivelul prestațiilor 
din turul de campionat. „Știm 
ce avem de făcut, ne spunea 
P. Libardi. Media de vîrstă a 
lotului, 24—25 dc ani, este op
timă pentru performanță. Cu 
condiția, bineînțeles, a unei 

’ angajări totale în pregătire și 
jocuri, a unei dorințe evidente 
de autodepășire. Primii vizați : 
Sălăjan, care a făcut, totuși, 
unele jocuri bune, și Giuchici, 
care nc-a dezamăgit în toam
nă, pentru că în afară dc o 
partidă-două, în rest a fost 
mediocru. în ciuda calităților 
sale recunoscute de toată lu
mea".

După „perioada Herculane", 
la 31 ianuarie. Jiul se va îna
poia acasă, unde-și va conti
nua pregătirea. Din păcate, nu 
prea are condiții optime de an
trenament (un teren anume) și 
refacere, de recuperare, ceea 
ce trebuie să preocupe condu
cerea clubului și organele . lo
cale din Petroșani. Trebuie 
depuse eforturi pentru ca 
pregătirea să nu sufere, ca a- 
cumulările de la munte să nu 
se risipească, pentru 
are obligația refacerii 
pierdut, a reabilitării 
suporterilor săi. Așa 
mis, dealtfel, și jucătorii, 
antrenorii. Și noi vrem să-i 
credem...

pe 
iar 
că 

din 
ca 

din 
că Ia 

stat ~

că Jiul 
terenului 
în fața 
au pro- 

și

Constantin ALEXE •

MECIURI AMICALE
• GLORIA BISTRIȚA — STEA- 
............................ ~ ' 5 OJO de 

meci a- 
teren 

fost 
Moga

a

UA 1—1 (1—1). Peste
spectatori au urmărit un 
tractiv, disputat pe un 
greu, alunecos. Scorul 
deschis de gazde, prin 
(min. 3), bucureștenii restabilind 
egalitatea prin I. Mureșan (mim 
38). (I. Toma — coresp.).
• OȚELUL REGHIN — CORVI

NUL HUNEDOARA 1—2 (1—0).
Au marcat: Csog (min. 34), de 
la localnici, Nicșa (min. 57) și 
Dumitrache (min. 83) pentru hu- 
nedoreni. (L. Maior — coresp.).
• C.S.M. SF. GHEORGHE —

RAPID BUCUREȘTI 0—1 (0—0).
Joc frumos, desfășurat pe un te
ren acoperit cu zăpadă. Oaspeții 
au obținut victoria la limită, 
prin golul înscris de Ian cu (min. 
70). (Gh. Briotă — coresp.).

administrația or siat loto pronosport intorhiiza

ultimele 
tragerea 
ianuarie

PENTRU FIECARE - JOCUL 
PREFERAT I

• Astăzi șl mîine sînt 
zile de participare la 
Lcto 2 de duminică 31 _____
1982. Se reamintește că fondul 
categoriei I beneficiază de un re
port deosebit de consistent : 
209.864 lei, ceea ce sporește con
siderabil posibilitățile de cîstiguri 
In autoturisme «Dacia 1300“ și 
mari sume de bani. 0 Numai 
astăzi și mîine mal pot fi depuse 
șl buletinele pentru atractivul 
concurs Pronosport de la sfirșitul 
acestei săptămîni, care dispune, 
de asemenea, de un report con
sistent la categoria I : 69.519 lei 
• La seriile de Loz in plic afla
te în vlnzare continuă să se atri
buie zilnic cîștigurl în autoturis
me „Dacia 1800“, „Skoda 120 L“ 
și „Trabant 601“, precum si cîștl- 
gurl în bani de 50.000, 10.000, 5.000 
lei etc. ÎNCERCAȚI SĂ VA NU
MĂRAȚI Șl DV. PRINTRE MA-

BĂLĂCI LA CUB...

începutul
Ilie al

pe... primadona 
și obosită. Că 
simte în stare să

nostru

Bălăci în sus. Bălăci în 
jos. Bălăci la pătrat. Bălăci 
la cub. Bălăci cel mai-cel 
mai dintre cei mai-cei mai 
grozavi... Nu o să contes
tăm acum marele talent al 
acestui jucător „pur singe" 
(cum spun antrenorii) care 
a fost ales în anul trecut 
fotbalistul nr. 1 al Româ
niei. A meritat din plin 
premiul Intîi. Pentru 
avut un an foarte 
bun. în aceste rîn
duri însă vrem 
totuși să amintim 
că la 
lui ’81 
cam făcea 
capricioasă 
nu se mai ____ ___
joace la echipa națională, 
nici chiar la cea de club, la 
Craiova, unde 
neri (n.n. —
tunci doar 25 
talentați care 
urmă, iar el s-ar cam duce 
la „Poli" Timișoara, o e- 
chipă mai modestă, la care 
ar mai putea face față...

Astea le-a spus „Ilie al 
nostru" Ia sfirșitul turneu
lui (din iarna trecută) din 
Grecia antrenorilor ' V. Stă- 
riescu și V. Stănculescu. iar 
subsemnatul, fiind de față, 
le-am scris — sincer revol
tat — peste citeva zile în 
ziarul Sportul.

că a

sînt băieți ti- 
el avînd a“ 

de ani), băieți 
vin tare din

•••OXIGENARE CU 
FUM DE ȚIGARĂ
Stop-oadru, cu cîtva timp 

In urmă. In foaierul frumo
sului hotel al U.G.S.R. din 
stațiunea Slănic Moldova. 
Aici, mare animație. Se apro
pia ora prlnzului. Printre oa
menii muncii veniți la trata
ment și odihnă, un grup de 
fotbaliști, îmbrăcați în tre
ninguri albastre. Toți aștePtau 
deschiderea săii de mese. 
Ne-am dumirit repede. Fotba
liștii erau de la divizionara 
„B“ Tractorul Brașov, veniți 
să pregătească, aici, viitorul 
sezon. Lăsăm la e parte ți
nuta neîngrijită a multora 
dintre ei, contrastantă cu a-

devărata ținută sportiv.
Cel mai mult a șocat compor
tamentul lor. Abia sosiți de 
la antrenament, aprindeau ți
gările de zor4 ca și cum ar fi 
fost într-o adevărată între
cere în materie de fumat. Ci
neva a replicat ironic : „După 
atâtea guri de oxigen și ozon, 
băieții merită să-și umple 
plămînii și cu ceva fum de 
țigară". . Trist, dar adevărat. 
Acești fotbaliști (și prin alte 
stațiuni se mai înregistrează 
astfel de abateri de la nor
mele vieții sportive) sus
țin că au venit la munte, 
la aer curat, să-și încarce 
bateriile cu sănătate, forță și 
vigoare (!!??). Unde este 
Intransigența antrenorului
Vladimir Groesaru ?

Stelian TRANDAFIRESCU

• NUMEROASE JOCURI AMI
CALE CU CARACTER DE VERI
FICARE LA SFIRȘITUL ACES
TEI SAPTAMINI. Mîine, la Pi
tești, are loc partida F.C. Argeș
— Energia Slatina (stadionul 1 
mal, ora 15,15). Duminică sînt 
programate alte întîlniri. Iată cî- 
teva dintre ele. In Capitală, o 
atractivă partidă între două di
vizionare ,,A“, meciul dintre pi- 
namo șl Sportul studențesc (sta
dionul Dinamo m, ora 11). In 
deschidere (o<ra 9) se întflnesc 
formațiile de speranțe ale celor 
două cluburi. Chimia Rm. Vîlcea
— C.S. Tirgoviște, F.C.M. Brașov
— F.C. Bihor, U.M. Timișoara — 
U.T.A., A.S.A. Tg. Mureș — Vii
torul Gheorghenl, Unirea Dro- 
beta Tr. Severin — Jiul, Petrolul 
Ploiești — Gloria Buzău. Toate 
aceste jocuri încep la ora 11.

RII C1ȘTIGĂTORI LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT !
• Tragerea obișnuită Loto de as

tăzi, 29 ianuarie 1982, se desfă
șoară începînd de la ora 16 în 
sala clubului „Flnanțe-Bănci“ din 
București, str. Doamnei nr. 2 ; 
numerele cîștigătoare vor fi 
transmise la radio și televiziune 
în cursul serii. __ _
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 22 IANUARIE 1982
Cat. 1 : 2 variante 25% (auto

turisme Dacia 1300) ; cat. 2 : 2 
variante 100% a 28.054 lei și 8 
variante 25% a 7.014 lei ; cat. 3 : 
24 a 4.676 lei ; cat. 4 : 42,25 a 
2.656 lei ; cat. 5 : 186 a 603 lei ; 
cat. 6 : 450.50 a 244 lei ; cat. X : 
2.249.75 a 100 lei. Report la cat. 
1 : 463,476 lei. Autoturismele „Da
cia 1300“ de la categoria 1, rea
lizate pe bilete jucate 25%, au 
revenit partieipanților : COSTEL 
MORĂRAȘU din Constanța și 
NECULAI ALEXANDRU din Iași;

Care a fost efectul ?
Același Ilie al nostru, 

care are un sac de calități 
dar un sac căruia din cind 
în cînd îi taie singur sfoa
ra. sau îl găurește (știe el 
cum), s-a 
un........drac blond* 1

Cînd ne-am înapoiat de 
la antrenament, l-am văzut 
pe Cornel Sălăjan, căpitanul 
echipei Jiul, coborînd din au
tobuz sprijinit 
Gram. Avea un 
ghips. Iată de ce 
început cu totul 
îl plănuisem.

— Ce s-az întâmplat, Cornele?
— Ieri, pe terenul din Me- 

had ia, am avut un joc amical. 
Portarul a intervenit la un 
balon, eu l-am depășit, dar 
el m-a blocat din lateral și 
m-a lovit la picior. Am sim
țit o durere, dar nu bănuiam 
nimic grav. Am ajuns la me
dic, la Orșova, și la radio
grafie s-a constatat... fisură 
la tibie ! Mi-au puis ghipsul 
și mi-au recomandat 3 săptă- 

lucra
Și» 
de

te miri ce. N-ar fi mai util, 
mai educativ ca organele lo
cale sportive să inițieze aici 
diverse activități, întreceri de 
șah, ping-pong etc., la care 
și noi cei vîrstnici sîntem a- 
m a tori ?

C.S. Tirgoviște are unde să 
se antreneze. Acest club tre
buie să redea copiilor noștri, 
tineretului orașului Pucioasa, 
sala de sport de care au 
nevoie, acolo unde cu
vrem să participăm din 
la întrecerile organizate 
genericul „Daciadei".

IOAN EREMIA — muncitor 
la I.P.L. Pucioasa

cru, care, din păcate, se 
trece și pe alte stadioane 
țară : foarte mulți spectatori 
au trecut prin filtrul oameni
lor de ordine avînd In mînă 
(sau în sacoșe) sticle cu bău
turi alcoolice. Ca să nu vă 
mai spun că mulți erau deja 
în stare de ebrietate. Parcă 
veneau de la nuntă. Nimeni 
însă nu le-a spus un cuvînt. 
Ce au putut să debiteze, a- 
tunci, în tribune acești turbu- 
lenț.i nici nu vă puteți închi
pui. Nici măcar hlrtia nu 
le-ar putea suporta.

alintă cite unii). A VRUT 
NE ARATE LA 

CE POATE CÎND 
și ne-a arătat. Și 

bine a făcut ! Și 
toți 
rat. I 
laudă 
ritată — s-a bucu- 

la sfirșitul anului... 
sfirșitul anului cînd 

să

ambiționat ca
1“ (cum il

EL SA
TOȚI 
VREA

ne-am bucu- 
Și numai de 

i — bineme-

rat și el
...La

Ilie a început din nou 
facă figuri ..de estradă' 
care evident că nu rimează 
în nici un fel cu titjul de 
fotbalistul ..number one", 
cum ar spune Brian Glan- 
ville...

Și atunci ?
Și atunci îi reamintim — 

din nou — lui Bălăci 
fotbalul adevărat este 
joc de bărbați adevărați 
caractere puternice!), 
cum îl dorim și pe Ilie 
nostru, despre care am scris 
aceste rînduri numai și nu
mai pentru că ținem foarte 
mult la el...

că 
un 
(cu 
așa 

al

Marius POPESCU

PRECIZĂRI

perioada 
organi-

Redacția este autorizată să 
informeze cititorii ziarului nos
tru. cu privire la problemele 
ridicate de articolul „Ochelari, 
păpuși, podoabe", apărut in re
vista „Luceafărul" din 16.1.1982, 
următoarele :

1) în conformitate cu Legea 
nr 2/1971 privind perfecționa
rea pregătirii profesionale a 
lucrătorilor din unitățile so
cialiste și a programului pri
vind dezvoltarea activității c’e 
educație fizică pe 
1981—85. C.N.E.F.S.
zează anual cursuri de forma
re si perfecționare de cadre 
sportive, ca de exemplu : an
trenori. conducători de cluburi, 
metodisti etc.

2) în baza aceștui program, 
F. R. Fotbal, în colaborare cu 
serviciile de soecia’itate din 
cadrul C.N.E.F.S.. a organizat, 
în perioada 7—12 decembrie 
1981. cursuri de perfecționare 
cu 99 de antrenori de categoria 
a IV-a t~ promoția 1979. ac
țiune ce s-a încheiat cu un 
examen de avansare pentru ob
ținerea categoriei a III-a, con
form art. 9. lit'era „e" din Re
gulamentul antrenorilor. Cursul 
s-a desfășurat in sala de la 
hotelul Național. participantii 
suportîndu-și integral cheltuie
lile de cazare, masă si trans
port. și nu „pe banii federa
ției de fotbal", cum greșit scrie - 
autorul articolului apărut in re
vista ..Luceafărul". Pe data de 
12 decembrie 1981. toți cei 99 
cursanti s-au întors la locurile 
de muncă.

3) în perioada II—20 ianuarie 
. 1982 s-a desfășurat, la Com
plexul sportiv Snagov. prima 
parte a cursului de calificare 
pentru antrenori, organizat de 
F.R.F. cu serviciile de 
specialitate din C.N.E.F.S.. la 
care au luat parte 126 cursanți • 
din 36 de județe ale tării, nro- 
veniti din rîndul foștilor jucă
tori divizionari „A". .,B“. „C“ 
si instructori sportivi propuși 
de consiliile județene pentru 
educație fizică și sport, reușiți 
la concursul de admitere din 
luna noiembrie.

4) Acest curs a fost organi
zat pe baza instrucțiunilor 
probate de Biroul Executiv 
C.N.E.F.S. și este prevăzut 
se desfășura pe o perioadă 
30 de zile școlarizare și 11 luni 
practică pedagogică la echipă.

5) Condițiile materiale de 
participare la curs au fost a- 
celeași ca și cele de perfecțio
nare. cursantii suportîndu-și in
tegral cheltuielile de transport, 
cazare si masă.

6) Facem precizarea că an
trenorul Victor Stănculescu nu 
a fost președintele comisiei, 
cum, de asemenea, dezinfor
mează autorul articolului, ci 
unul dintre organizatorii lui. 
V. Stănculescu a funcționat 
Si ca lector, alături de alți an
trenori de fotbal, cadre medi
cale. psihologi, pedagogi ca : 
C. Cernăianu. C. Drăgușin, I. 
Voica. M. Radulescu, I. ^Ti- 
teica, dr. Gh. Untea. dr. C. 
Cristea.'dr. C. Cotor. Gh. Bă- 
lașa. C. Florescu. A. Predescu.

a-
al
a 

de



Turneul zonal de șah La Sofia PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
LUPTĂ ÎNVERȘUNATA

CLASAMENTULUI
DEBUT BUN AL IENISMANLOJ

IN FRUNTEA
Aprop.erea finișului (au mai 

răma.4 doar 5 runde) face tot 
mai înverșunată lupta care se 
dă in turneul zonal de șah de 
la Băile Herculane. In. runda a 
16-a. disputată joi după-amia- 
ză. două partide deosebit de im- 
pr rtante pentru

.părții superioare a clasamentu
lui s-au :ntrerupt. Ribli. după 
un ioc pozițional metodic și 
meticulos, are doi pioni în plus 
la Ambroz, intr-un final de 
turnuri. Principalul său urmă
ritor, marele maestru român 
Șubă, după ce s-a aflat în 
dezavantaj la Farago, a reușit 
să întoarcă situația în favoarea 
sa si la întrerupere deține un 
pion în plus si o poziție su
perioară.

in partidele terminate, 
Gheorghiu l-a învins pe Cio
câltea, Ftacnik pe Paviov (ul
timul a greșit grav în deschi
dere. pierzînd o figură). Sax 
ne Schmidt și Pinter pe Inkiov.

configurația

s-a Încheiat turneul feminin
DE ȘAH DE LA JAIȚE
BELGRAD, (Agerpres). — 

Turneul feminin de șah de la 
Jaițe (Iugoslavia) a fost cîsti- 
gat de marile maestre sovietice 
Nona Gaprindasvili și Nana 
Ioseliani, cu cîte 9,5 p din 12 
posibile, urmate de Lemacîko 
(Bulgaria) — 7,5 p. Nicolin (Iu
goslavia) — 6,5 p, Veroczi (Un
garia) — 6 p. Margareta Mure- 
san (România). Petroviei, Mak- 
simovici (Iugoslavia) — 5,5 p, 
Markovîci (Iugoslavia) — 5 p 
etc

S-au încheiat remiză partidele 
Gheorghiev — Jansa, Radulov — 
Meduna și Spiridonov — Ghin
dă. Sznapik are avantaj (doi 
pioni în plus) la Lukaes, în 
timp ce întîlnirea Csom — Ve
likov s-a întrerupt într-o po
ziție aproximativ egală.

în întreruptele de joi dimi
neața. Șubă l-a învins oe Spi
ridonov, val<Jrificîndu-și cu pre
cizie avantajul material pe 
care îl deținea, iar Ciocâltea a 
salvat finalul cu Csom în care 
avea un pion mai puțin.

înaintea ultimelor 5 runde 
continuă să conducă Ribli cu 
ll*/j p (1). urmat de Șubă. 10 p 
(1), Ftacnik și Sax 10 p, Am
broz 9 p (1). Gheorghiu 9 p, 
Lukaes 8V2 (1). Farago, Sznapik 
8 p (1). Gheorghiev. Radulov 
8 p etc.

Astăzi, în runda a 17-a. se 
dispută derby-ul turneului 
Șubă — Ribli. Dintre celelalte 
partide ale reuniunii se des
prind întîlnirile Pinter — 
Gheorghiu, Cioeâltea — Ftac
nik, Sax — Radulov, Ambroz — 
Lukaes.

★
Tot la Băile Herculane se 

desfășoară turneele internațio
nale (feminin și masculin) ale 
României. După trei runde. în 
întrecerea feminină conduce 
Ligia Jicman, cu 2*/z p, ur
mată de Eugenia Ghindă. Pa- 
velina Anghelova (Bulgaria) si 
Antonina Dragasevici (Iugosla
via), cu cîte 2 p. în concursul 
masculin, lider este A. Urzică 
cu 2*/j p. urmat de D. Bărbu- 
lescu, D. Oltean. E. Ungureanu 
si N. Ristici (Iugoslavia), cu 
cîte 2 p.

MJȘIRI JUNIMI
SOFIA, 28 

în prima zi a 
naționale 
niori de 
României 
Formația 
cu 3—0 echipa Greciei, 
masculină a învins, tot 
selecționata secundă 
gariei.

(Agerpres). — 
competiției inter- 

de tenis pentru ju- 
la 
au obținut 

feminină a

Sofia, echipele 
victoriL 
întrecut 
iar cea 

cu 3—0, 
a Bul-

MONDIAL DE CfiOS
Comitetul de cros al 

rației Internaționale de 
tism. reunit miercuri 
la Londra, a desemnat 
Roma ca gazdă a campionatu
lui mondial de cros programat 
la 21 martie. Și-au anunțat 
participarea peste 500 de atleți 
și atlete. 32 de țări au înscris, 
pînă acum, echipe complete.

LOTUL PATINATORILOR SOVIETICI PENTRU C. E

Fede- 
atle- 
seara 

orașul

CAMPIONATUL MONDIAL 
la schi alpin a programat, în 
prima zi. în localitatea austria
că Schladming proba feminină 
de coborîre. în cadrul combina
tei. Victoria a revenit elvețien- 
cei Maria Walliser, cronometra
tă în 1:39,17. urmată, la ega
litate. de Doris 
(Elveția) 
(S.U.A.) 
măsurat 
de nivel

„CUPA EUROPEI- la sărituri 
a programat pe trambulina de 
la Liberec (Cehoslovacia) un 
concurs în care victoria a re
venit sportivului cehoslovac 
Josef Senek, cu 248,3 p (sări
turi de 115,5 m și 109 m). L-au 
urmat Hans Wallner (Austria) 
— 235 p și Holger Freitag 
(R. D. Germană) — 227,1 p.

TURNEUL de hochei pe ghea
tă de la Battle Creec (Michi
gan) a fost cîștigat de echipa 
Universității Moncton (Cana
da), care a întrecut în finală 
cu scorul de 10—4 formația 
R. P. Chineze.

LA APROPIATELE campio
nate mondiale de patinaj vite
ză rezervate sprinterilor, ce se 
vor desfășura la 6 și 7 februa-

de 
șl Cindy 

— 1:39.41. 
2 508 m, cu 
de 642 m.

Agostini 
Nelson 

Pîrtia a 
diferență

în C. C. E. la baschet (f)

rie în Olanda, R. P. Chineză 
va fi reprezentată de 5 spor
tivi. In competiția feminină vor 
evolua campioana națională Cao 
Guifeng și Miao Min, Iar pen
tru concursul masculin au fost 
selecționați Chen Jianoiang, 
Jin Zhengzhn și Gwo Cheng- 
tiang.

CONCURSUL DE SĂRITURI 
de la 
revenit 
Armin 
turi de 
acestei 
a trecut pe primul loc în cla-, 
samentul general al „Cupei 
Mondiale", cu 98 p, fiind urmat 
de canadianul Horst Bulan — 
07 p și norvegianul Roger 
- 89 p.

PROBA masculină de 
rîre disputată pe pîrtia 
Valloire (Franța) a fost 
gată de schiorul italian Alberto 
Ghidoni, urmat de elvețianul 
Markus Schnuerger. în clasa
mentul general al „Cupei Eu
ropei” se menține lider france
zul Frank Piccard, cu 77 p.

PROBA FEMININA de sla
lom uriaș disputată pe pîrtia 
de la Mejringen (Elveția) a 
revenit schioare! elvețiene Ca
therine Andeer. în clasamentul 
general al „Cupei Europei" se 
menține lidera Sieglind Winkler 
(Austria).

St. Moritz (Elveția) a 
sportivului austriac

Kogler, cu 245,8 p (sări- 
88 m și 91 m). în urma 
victorii Armin Kogler

Ruud

cobo- 
de la 
cîști-

H“ CLUJ-NAPOCA 66-41 IUGOSLAVIA - ROMÂNIA
Jucind la Pernik, cu forma- 
i locală Minior (în cadrul 

de

MOSCOVA (Agerprcs). — în 
luna februarie,' la Lyon vor 
avea loc campionatele europe
ne de patinai artistic. în ve
derea acestei competiții, fede
rația de specialitate din U.R.S.S. 
a comunicat lotul sportivilor 
selecționa ti. din care fac parte, 
printre alții, deținătorul titlului 
continental. Igor Bobrin. Elena

Vodrezova. care își face rein
trarea în arena internațională 
după o întrerupere de un an. 
perechea Irina Vorobiova — 
Igor Lisovskl. deținătoarea tit- 
lului european și a celui mon
dial. precum și pentru proba 
de dans, cuplul Irina Moiseeva 
— Andrei Minenkov.

ția locală 
grupei „A" a sferturilor 
finală ale C.C.E.). echipa fe
minină Universitatea Cluj- 
Napoca a fost învinsă cu’ sco
rul de 66—41 (30—14). Cele mai 
multe puncte au fost 
de Pali 14, Jurcă 6 
Universitatea, respectiv 
va 18, Filipova 13. Au 
M. Cziffra (Ungaria) 
Vicek (Cehoslovacia).
tele vor susține ultimul joc, în 
cadrul ediției actuale a C.C.E., 
joi 4 februarie, la Cluj-Naipo- 
ca. în compania formației Ce
ramica Pagnossin Trevisio.

Citeva rezultate din „Cupa 
Liliana Ronchetti" : M.T.K. 
Budapesta — Spartak Moscova 
75—103 (36—50), Vozdovac Bel
grad — A.T.V. Linz 97—56

înscrise 
pentru 
Labee- 

arbitrat 
și F. 

Studen-

Strădanii pentru ridicarea valorii internaționale a schioarelor fondiste

PREA MULTE SECUNDE PINA LA ELITA DISCIPLINEI

un loc în

— interviu CU
Schioarele specializate in

probele de fond încearcă să
ne convingă că valoarea le
îndreptățește să candideze la

antrenorul de lot

(41—36), Clermont Ferrand — 
Akademlk Sofia 62—64 (31—31).

★
grupele sferturi- 
ale „Cupei Ko- 
Istanbul — B.C.

Rezultate în 
lor de finală 
raci" : Efes 
Bologna 97—92 ; Spartak Lenin
grad — Carrera Veneția 92— 
103 ; B.C. Tours —'Steaua Ro
șie Belgrad 106—93 ; Juventud 
Badalona — E.B. Orthez 95— 
83 ; B.C. Zadar — Caviga Va
rese 119—104 ; Sibenik — Vasas 
Budapesta 107—81; Valladolid — 
Sebastian! Rieti 83—92.

6-5, LA HOCHEI
în cel de-al doilea meci din

tre selecționatele de hochei alo 
României și Iugoslaviei, dispu
tat la Sarajevo, victoria a re
venit formației gazdă cu sco
rul de 6—5 (1—1. 3—2. 2—2). 
Punctele echipei noastre au 
fost înscrise de Costea 2, Justi
nian, Solyom și Berdilă.

Reamintim că în prima parti
dă victoria a revenit formației 
noastre cu scorul de 4—3.

ȘTIRI, REZULTATE

teren 
ciști- 
a în- 
(2—0»

FRANȚA (et. 24) : Monaco 
Brest 0—6, Lille — Nantes 1—0,
Bastia — Valenciennes 1—0,
Tours — Nancy 1—1, Laval — 
Nisa 5—0. St. Etienne — Lens
3—1, Montpellier — Lyon 0—0.
In clasament : 1. St. Etienne
34 p ; 2. Monaco 32 p ; 3. Bor
deaux 32 p (un Joo mai puțin).

F T

fede-

delegația română 
pentru Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo 1984. A- 
cest obiectiv de participare 
impurie îndelungi strădanii.

— Acum, după primele con
cursuri internaționale ale sezo
nului la care sportivele noas
tre au participat peste hotare, 
vă rugăm tovarășe Nicolae 
Dudu, ca antrenor de lot, să 
ne împărtășiți concluziile pe 
care le-ați tras.

— împreună cu schioarele 
pe care ie pregătesc, am parti
cipat la citeva concursuri in 
R. D. Germană și Cehoslovacia 
(in Cehoslovacia, ni s-a alătu
rat și antrenorul Gheorghe Vil- 
moș cu un grup de schiori al
cătuit din Ion Lungociu, Ion 
Stoian și Gyula Kiss). Primele 
starturi le-am luat la Klingen
thal, in probe feminine pe 5 
și 10 km. Aici au fost prezente 
peste 100 de concurente din 
țări bine cotate in schiul de 
fond, cum sint Uniunea Sovie
tică, Cehoslovacia, R. D. 
mană. Suedia, Norvegia, 
landa. S.U.A.. Canada 
Sportivele acestea au

Ger- 
Fin- 
etc. 

avut

EVOLUȚII MODESTE, acuzind 
frigul excesiv din timpul 
curselor (—18 grade). La con
cursurile din Cehoslovacia, Ele
na Lagusis—Reit și Iuliana Po
poiu au avut prestații MULȚU
MITOARE, in companie valo
roasă. Astfel, la Nove Mesto, 
Reit s-a clasat a 10-a la 5 km, 
iar Popoiu pe locul 17, la dife
rente de 50—60 secunde de ciș- 
tigătoare. La Zvolen, Reit a 
avut locul 15, iar Popoiu locul 
17. Marea diferență dintre e- 
voluțiile fetelor noastre de la 
un concurs la altul poate avea 
ca explicație, intre altele, dis
continuitatea in pregătire, 
fragmentarea etapelor de an
trenament, în locul unei cam
panii prelungite, neîntrerupte. 
La întrecerile din Cehoslovacia, 
băieții, cu excepția lui Lungo
ciu, au mers 
Kiss (bolnav) 
te cursele...

— Tovarășe 
v-am ruga să 
s-a schimbat 
pregătire a lotului. în așa fel 
îneît să avem garanția unor 
progrese pe plan internațional, 
știut fiind că. pînă nu demult, 
ne mulțumeam exclusiv cu 
faptul că membrii lotului do
minau concursurile de acasă...

foarte slab, iar 
a abandonat toa-

Nicolae Dudu, 
ne spuneți ce 

în procesul de

Nicolae Dudu
— tn primul rind, 

cește mai mult. Am 
rabaturilor pe care 
in trecut. Lagusis-Reit are va
loare internațională. Este dis
ciplinată și poate înregistra noi 
creșteri valorice. Popoiu este 
destul de aproape de lideră. 
Cînd Raus, Hîrlav și Oncioiu 
vor progresa cu cel puțin un 
minut la fiecare probă, atunci 
vom avea șanse mai bune in 
întrecerile importante. Pentru 
aceasta am mărit, evident, vo
lumul șl intensitatea antrena
mentului, ne preocupăm de o 
refacere corespunzătoare, am 
prelungit in toamnă pregătirile 
pe uscat. Dacă rezultatele incă 
nu sint vizibile înseamnă 
mai avem evident mult de 
crat !

— Care considerați că 
etapele în cursul cărora 
vom putea edifica asupra 
lorii reale, de moment 
perspectivă, a schioarelor noas
tre fondiste ?

— La jumătatea lunii fe
bruarie vom fi prezenți la 
campionatele mondiale. încre
derea ce ne-a fost acordată ne 
obligă la intensificarea maxi
mală a eforturilor.

Paul IOVAN

se im
pui capăt 
Ie făceam

că 
lu—

sint 
ne 

va- 
și de

• ÎN MAI BINE de un secol de exis
tență. finala probei masculine de simplu 
a turneului de la Wimbledon s-a desfășurat 
numai sîmbăta, cu excepția anilor 1972 șl 
1973, cînd, din cauza ploii, jocurile au tre
buit să fie aminate pentru duminică. Iată 
că pentru ediția de anul viitor a marelui 
turneu a fost făcută de pe acum propune
rea ca finala să albă loc duminica. • PA
BLO PORTA a fost reales în funcția de 
președinte al Federației spaniole de fotbal, 
organizatoarea El Mundlal-ulul • PREA 
PUȚIN SATISFĂCUT cu totalul de 7030 p 
realizat la decatlon, atletul francez Kari

na
realizat la decatlon, ____ _____
Janlk (188 cm și 97 kg), recordman 
țlonal de juniori la aruncarea discului, a 
hotărît să-șl încerce șansele și la rugby, 
tn cadrul echipei Stade Toulousain el a 
demonstrat, în ctteva partide, o valoare cu 
totul deosebită. Aceasta nu-I va Îndepărta 

totuși de stadionul atletismuluL.. • LA JU-

MĂTATEA LUNH IANUARIE a anului vii
tor un club sportiv va sărbători frumosul 
jubileu a 100 de ani de existență. Este 
vorba de Racing dub de France • ECHIPA

AMERICANA de fotbal (de acum celebră) 
Cosmos din New York a constatat că tn 
sezonul trecut media d« spectatori prezențl 
Ja meciurile sale, pe Giants stadium, a fost 
doar de 34 Ml. sensibil mal mică dectt cea

CAMPIONATE

SPANIA (et. 21) t Valladolid — 
Espanol 2—4. Valencia — Osa- 
suna 4—1, Athletic Bilbao — Za
ragoza 4—1, Hercules — Real 
Madrid 0—1, Sevilla — Betis 
1—1, Atletico Madrid — Cadiz 
1—0, Real Sodedad — Las Pal
mas 2—0, Santander — Sporting 
Gijon 1—0, C.F. Barcelona — Cas
tellon 4—3. Clasament : 1. Real 
Madrid 31 p ; 2. C.F. Barcelona 
30 p ; Real Sodedad 29 p.

R.F. GERMANIA (et. 19): Koln 
— Ntlrnberg 4—1, Mbnchenglad- 
bach — DUsseldorf 3—0, Biele
feld — Bremen 0—2, Bayern 
Mttnchen — Darmstadt 4—1, 
Frankfurt pe Main — Dortmund 
1—4. Celelalte partide au fost a- 
mlnato din cauza timpului nefa
vorabil. Clasament : 1. Bayern
Mtinchen 28 p ; 2. MSnchenglad- 
bach 27 p.

1.

• Turneul desfășurat pe 
acoperit la Moscova a fost 
gat de Slavia Fraga, care 
trecut în finală cu 4—2 
formația locală Spartak.
• Conducătorul tehnic al 

rației argentiniene, Oswaldo Zu- 
beldia, a încetat din viață în ur
ma unui atac de cord.
• Conducerea clubului olandez 

F.C. Utrecht a fost inculpată 
pentru evaziune fiscală. Ancheta 
întreprinsă de autoritățile judi
ciare a dezvăluit faptul că de mai 
mult timp conducerea echipei nu 
a declarat la fisc sumele reale 
obținute din încasări, această 
metodă fiind aplicată și în cazul 
unor meciuri internaționale pen
tru Cupa U.E.F.A.
• Echipa cehoslovacă Plastika 

Nitra a jucat la San Jose cu 
formația din Costa Rica Depoir- 
tiva Alajuelense, pe care a în
vins-o cu 3—0 (2—0).
• Selecționata Iugoslaviei a

susținut la Split, în compania 
formației locale Hajduk, primul 
joc de verificare în vederea par
ticipării la turneul final al C.M. 
Hajduk a învins cu 1—0 (0—0).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Sportivul vest- 

german Christoph Herle a cîști
gat concursul de cros desfășurat 
în localitatea portugheză Aldeia 
Das Acotelas. parcurgînd 11,500 
km în 30:03.

BOX • Echipa de amatori a 
S.U.A. a sosit la Moscova în ve
derea unei serii de întîlnirl cu 
reprezentativa U.R.S.S. Primul 
meci va avea Ioc la 30 ianuarie. 
Vor urma alte întîlnirl la Le
ningrad (3 februarie) șl Donețk 
(5 februarie). în cele 13 întîlnirl 
disputate începînd din 1979 între 
selecționatele celor două țări, vic
toria a revenit boxerilor sovie
tici de 12 ori și o singură dată 
celor americani.

ȘAH • A început turneul zo-
\ 

de 46 690 spectatori Înregistrată la partidele 
campionatului din 1978/79. Ca primă măsură 
de remediere a situației a fost... scoate
rea a doi dintre conducătorii clubului, în
tre care șl unul dintre vicepreședinți 1 • 
ALERGĂTORUL JAMAICAN------ -----
primul performer mondial 
1981 (44,58 s in cursa de 400 
Insă o bună parte a anului, 
noscută intenția ca tn 1981 
realizeze o performanță de 43,7, cu care să 
devină recordmanul lumii tn proba turului 
de stadion • IN SFERTURILE DE FINALA 
ale campionatului de fotbal al Argentinei. 
• partidă cu mulțl nervi șl, Implicit, cu 
multe incidente a fost cea dintre Boca Ju
niors și VOIez Sarsfield. Consecința a fost 
eliminarea a nu mai puțin de 6 jucători, 
între care șl celebru! Diego Maradona...

Romeo V1LARA

Bert Cameron, 
al sezonului 

m). accidentat 
și-a făcut cu- 
sâ încerce să

nai feminin de la Bad Kissir <r 
(R. F. Germania). Rezultatele cun 
prima rundă : Fischdick — Frid- 
jofsdottir 1—0 ; Omstein — Ny
berg 1—0 ; Haahr — Hennings 
1—0 ; Feustel — Hund remiză. $ 
După 10 runde, în turneul de la 
Wljk Aan Zee (Olanda) conduc 
Balașov (U.R.S.S.) și Nunn (An
glia), cu cîte 
Van der Wiel 
(Cehoslovacia) 
runda a 10-a,
Van Der Wiel, _______ _ ____
la Christiansen, iar în partidele 
Tlmman — Balașov, Nunn — So- 
sonko șl Hort — Ree a fost con
semnată remiză.

TENIS • In turneul de la Del- 
lray Beach (Florida), Lendl l-a 
eliminat cu 7—5, 7—6, pe Purcell, 
iar Clerc a dispus cu 7—5. 6—1 
de Thomas Smid. Alte rezultate : 
McNamara — Pecci 6—3. 6—4 ;
Taroczy — Scanlon 7—6, 6—3 ; 
Higueras — Mottram 3—6, 7—5, 
6—3 ; McNamee — Vijay Amritraj 
6—2, 6—4 • Rezultate în primul 
tur al turneului feminin de la 
Chicago : Jaeger — Russel 6—L 
6—3 : Hanika — Nedradd 6—0, 
6—0 ; Sukova — Jausovec 7—6,
4—6. 7—5 ; Turnbull — Louie
6—3, 6—2 • în optimile de finală 
ale turneului de la Philadelphia 
McEnroe l-a întrecut cu 6—3, 6—1 
pe Delatte, Sandy 
vins cu 7—6. 6—4 
Sadrl a dispus cu 
de Malyotte • Au 
ciurile de la Vina 
le). Rezultate 
mirez — Tiber ti 6—2, 7—6 : Oran- 
tes — Filial 6—4, 6—0 : Array» — 
Zugarelll 6—3, 5—7, 6—4 : Johans
son — Când 7—6. 6—1.

6,5 p, urmați de 
(Olanda) sl Hort 

— cu cîte 6 p. In 
Tal l-a învins pe 
HUbner a cîștigat

Mayer l-a ta
pe Moor, iar 
5—7, 6—4. 6—4 , 
continuat me- 
del Mar (Chl- 
tehnice : Ra-


