
FEBRUARIE -
LUNA DE VÎRF

A

Februarie a însemnat, de la 
început, luna de vîrf a „Da- 
ciadei" de iarnă. Și aceasta 
pentru că luna lui Făurar a 
reprezentat, totdeauna, un fel 
de „toamnă în care se nu
mără bobocii" pentru sezonul

„DACIADEI“ 
DE IARNĂ
stea de a găzdui o mare săr
bătoare sportivă a tineretului : 
„Cupa a 60-a aniversare a 
U.T.C.*.  Timp de două zile (20 
și 21 februarie) vor avea loc 
finalele pe țară la sanie și 
schi, la patinaj șl blatlon, pre-

Excursiile pe munte, in luna lui Făurar, pe zăpadă mare, au 
un farmec aparte... Foto ț Emilian CRISTEA

sportului hivernal, o lună a 
marilor examene, pentru care 
tineri și virstnici s-au pregă-

cedate, firește, de o amplă 
participare a tinerilor sportivi 
la etapele pe asociații și clu-
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $ SPW

ANUL XXXVIII - Nr. 10.002 | 4 PAGINI - 30 BANI Marți 2 februarie 1982

Victoria handbaliștîlor noștri In „Trofeul Spaniei**  ne-a bucurat dar.

SĂ NU UITĂM NICI 0 CLIPĂ: OBIECTIVUL PRIORITAR
ESTE CAMPIONATUL MONDIAL!

Remarcabila victorie a se
lecționatei masculine de hand
bal a României în „Trofeul 
Spaniei" reprezintă — în con
textul pregătirilor pentru tur
neul final al celui de al X-lea 
campionat al lumii — nu nu
mai un succes de palmares, 
cl — îndeosebi — concluzia 
pozitivă a unei verificări în 
condiții de competiție, efec
tuată în compania unor echipe 
de valoare, animate și ele de 
năzuința unei comportări su
perioare la C.M. Selecționata 
noastră, condusă în competiție 
de antrenorii Lascăr Pană și 
Cezar Mica, a reușit în între
cerile din localitatea Jerez de 
la Frontera să treacă peste o 
ștachetă valorică înaltă, să 
dovedească temeinicia prepa- 
rativelor de pînă acum, ta
lentul unora dintre componen
ts ei, omogenitatea in creștere 
a întregii echipe. Depășind 
prima formație a Uniunii So
vietice, confruntîndu-și nivelul 
valoric in compania uneia din
tre echipele care vor evolua 
în gruoa noastră (Cuba) si a 
alteia pe care o va-4011101 în 
turneul semifinal (Spania),

selecționata României a obți
nut și un important atu mo
ral, un stimulent pe care an
trenorii Nicolae Nedef, Las
căr Pană și Cezar Nica, în
tregul colectiv1 tehnic, trebuie 
să-1 folosească in așa fel incit 
să se asigure „tricolorilor" o 
permanentă creștere a formei 
sportive, un potențial general 
superior, o ambiție și mal 
mare — totul pe fundamentul 
unei activități de pregătire și 
mai indirjite, al unei dăruiri 
nedrămuite. Greșeala săvîrșită 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Moscova, cînd tot în Spa
nia și cam cu tot atîta vreme 
înainte se atinsese punctul 
maximal al formei sportive, 
dar nu s-au găsit mijloacele 
adecvate pentru augmentarea 
sau măcar menținerea ei pînă 
la ora desfășurării competiției 
olimpice, trebuie evitată acum, 
folosită doar prin prisma în
vățămintelor pe care le-a ofe
rit. S-a muncit bine și cu e- 
vident spor pînă acum, dar

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

VALOAREA 
OBLIGĂ!

Am crezut că entuziaa- 
manta, fabuloasa victorie a 
handbaliștilor noștri în par
tida cu U.R.S.S. de la J.O. 
din 1980 va rămîne un mo
ment unic prin caracterul 
său dramatic, prin răsturna
rea înregistrată — incredibil 
și totuși.» real — intr-un 
final în care luaserăm foc 
și noi, privitorii, în fața te
levizoarelor. Nu am fost la 
Jerez de la Frontera, dar 
„piesa" de la J.O. s-a repe
tat, cu aceiași actori, sim- 
bătă, în Spania, jucătorii 
noștri invingtnd din nou pu
ternica echipă sovietică, 
după ce au fost conduși. In
tr-un final electrizant t

La asemenea sportivi, spe
ranțele ș! dorințele noastre 
sint — „din vina lor" — 
mari. Le cerem băieților 
noștri un nou „bis”, pe mă
sura harului lor excepțio
nal și a muncii lor exem
plare. Un „bis" la finala 
C.M. ! De ce nu ?

Marius POPESCU

tit încă din noiembrie, de la 
primele ninsori.

Nici în acest an tradiția nu 
va fi infirmată, chiar dacă, 
pînă acum, covorul de zăpadă 
care se așterne în fiecare an 
peste țară s-a restrîns către 
munte, lăsînd dealurile și cîm- 
piile neacoperite. Astfel, la 
23—24 februarie Predealul va 
găzdui Dinamoviada la schi 
fond și alpin — o competiție 
care nu mai are nevoie de 
prezentare, datorită frumoase
lor ei tradiții. Mai devreme, 
între 19 și 21 februarie. Vatra 
Dornei va fi gazdă ospitalieră 
pentru finalele pe țară ale 
„Cupei pionierului" la" sanie, 
în timp ce, nu departe de 
Miercurea Ciuc, în apropierea 
cabanei Brădet, un sport al tu
turor vîrstelor — am numit o- 
rientarea turistică își va
desfășura finalele pe schiuri.

în acest an, în mod deosebit, 
județul Suceava va avea cin-

buri, pe localități și județe, 
care se vor înșira pînă la 17 
ale lunii. Va fi o splendidă 
sărbătoare sportivă a tinerei 
generații.

în ultimele zile ale lunii, la 
27 și 28 februarie, Vatra Dor
nei va fi iarăși teatrul unor 
ample dispute sportive : re
prezentanții fiecărui județ își 
vor măsura forțele pentru cîș- 
tigarea „Cupei U.G.S.R.*  la 
schi fond și alpin.

Dar februarie nu cuprinde 
doar aceste finale pe țară, pre
cedate de nenumărate con
cursuri de masă, la toate ni
velurile, cî va avea, pe răbo
jul său, festivaluri ale gheții 
și zăpezii, cunoscute de-acum 
in cadrul „Daciadei" de iarnă. 
Astfel, la Lacul Roșu și pe 
Grințieș, sportivii din județul 
Neamț vor participa la între-

(Continuaro tn pa®. t-3)

MIȘUM cușmir : „RECORDURILE N-AU VIAȚĂ LUNGĂ. 
SI EU VREAU SĂ LE SCURTEZ' ZILELE!“ a
Anișoara Cușmir a încheiat 

sezonul 1981 cu măgulitorul ca
lificativ — acordat de publica
țiile internaționale de atletism 
— de „marea revelație a să
riturii în lungime". Nimic mai 
firesc, dacă ne gîndim că în 
cîteva luni ea a progresat de 
la 6,53 m la 6,91 m, așezîn- 
du-se, înainte de a împlini 20 
de ani. în fruntea săritoarelor 
în lungime de pe continent...

...Anișoara Cușmir începe se
zonul 1982 hotărită să dove
dească că nu mai este „o mare 
speranță*  a săriturii în lungi
me, ci — de pe acum „o mare 
vedetă*.  Are aerul unei ve
dete, „respiră clasă*,  fără a

avea gesturi de vedetă. La pri- 
mult start, sîmbătă, la „Cupa 
Steaua", eleva lui Ion Moroiu 
a sărit 6,67 m, record perso-

mult. Măcar peste recordul na
țional de sală (n.n. 6,75 m,
Vali Ionescu în 1981). Deși nu 
făcusem nici o săritură la an-

Turneele nr. 2 ale Diviziei „A“ feminine de volei

DINAMO SE MENȚINE NEÎNVINSĂ
In sălile Grupului școlar M.I.U. și Rapid din Capitală și în 

Sala sporturilor din Constanța au continuat turneele cu nr. 2 ale 
campionatului primei divizii feminine de volei.

în ziua a doua, competiția 
fruntașelor (locurile 1—4) a 
fost deschisă de întîlnirea din
tre două echipe prezente con
secvent la ultimele ediții în

MIRCEA 
LUCESCU 

LA TELEX...
...Luni, puțin după ora 

prînzului la București. Che
măm, la telex 30104, hotelul 
„Siesta" din San Salvador. 
Este devreme acolo, nu este 
nici ora 6 dimineața, dar 
încercăm, totuși : „Por fa
vor, senor Lucescu, allena- 
dor de la seleccion rumana". 
„Momentito" — ni se răs
punde de la celălalt capăt, 
apoi, după scurt timp, atît 
de așteptatul „sintem aici".

Aflăm că selecționata noas
tră divizionară și-a început 
turneul în America Centra
lă în San Salvador, jucînd, 
duminică, în compania for
mației țării gazdă, calificată

(Continuare tn pag 2-3)

lupta pentru titlu — Farul 
Constanța și C.S.U. Oțelul Ga
lați — și de la care era de aș
teptat, de data aceasta, să facă 
o concurență mal serioasă di- 
namovistelor, campioane de 
vreo șapte ani. Ambele echipe 
au evoluat însă la un nivel me
diocru, cu uimitoare sinuozi
tăți. Studentele gălățene în 
frunte cu Maria Muscă, Geor- 
geta Busuioo Zaharia și Elena 
Sander au intrat în teren mai 
decise și. după două seturi, pă
reau că au depășit impasul în 
care se află. în timp ce Farul 
conta numai pe două jucă
toare, Maria Enache și Gul- 
niza Gelil. Din setul al treilea 
situația s-a inversat total : gă- 
lățencele au căzut fizic și mo
ral, comițînd greșeli de începă
toare. Farul a renăscut (alături 
de cele două jucătoare mențio
nate devenind mai active Ma
ri nela Turtea și Maria Stad- 
nic) și a cîștigat cu 3—2 (—10, 
—12, 9. 7, 7). Au arbitrat foar
te bine : V. Dumitru (Bucu
rești) — N. Georgescu (Plo
iești).

în schimb cea de a doua 
partidă dintre Dinamo și Fla
căra roșie București s-a ridicat 
la nivelul pretențiilor față de 
divizionarele „A" aflate în plu
tonul fruntaș. în derbyul tur
neului al doilea și care și-a

meritai numele au cîștigat dl- 
namovistele cu 3—0 (12. 9, 6) 
dar felicitări merită ambele 
formații conduse de Doina Ivă- 
nescu șl S. Chiriță, din rindul 
cărora am remarcat jocul pres
tat de : Mariana Ionescu, Vic
toria Niculescu și Victoria 
Banei a (D), Daniela Drăghici, 
Lucia Ettz, Simona Enache (F). 
Bun arbitrajul prestat de : Gh.

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. a 4-a)
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Anișoara Cușmir este felicitată de antrenorul său Ion Moroiu 
după evoluția din cadrul „Cupei Steaua". Foto : Dragoș NEAGO
nai de sală și al doilea re
zultat românesc indoor dintot- 
deauna. A avut patru sărituri 
depășite, una din ele foarte a- 
proape de cubul pe care scrie 
7 m. A doua zi, Anișoara spul
bera recordul național la 50 m, 
ducîndu-1 la 6,1 sec., la o ze
cime de recordul european. Și, 
totuși, e supărată...

— Pentru a fi sinceră, vă 
spun că speram să sar mai

trenamente in toată s&ptămtnsl 
dinaintea concursului...

— De ce ?
— Am periostită. în sala ,.23 

August" coritanu! este mai dur 
decît în ceilalți ani. Am vrut 
totuși să sar. am nevoie de con
cursuri, sezonul de sală este

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

Să tot fie 5 ani de etnd mi-am întâlnit 
un vechi coleg de liceu. Inginerul L.P. 
Lucrează la o întreprindere bucureșteană. 
Tocmai trecuse de a doua cumpănă a 
vieții — cum i-a zis Goga semicentena
rului de vîrstă.

— Nu mă simt bine, ml-a 
M-am cam îngrășat 
rotofei de-a binelea, 
lalți colegi îl luau 
picior din pricina 
de la o vreme sînt 
la față, mă cam dor 
cioarele, merg greoi 
auzi tu !, doctorul 
găsit 24.

— 24 de ce ?
— Tensiune, măi ! 

ici, a continuat el 
pastile din buzunar.

M&i băiete,

peste 
asta), 
palid 

pi- 
ȘU 

mi-a

spus el atunci.

nu mal am tensiune, mi-a 
spus el vesel. Am 13 cu 7. Ca un cosmo
naut. Nu mă mai dor picioarele, mă simt 
excelent.

— Ce mare vrăjitor te-a transformat T 
l-am întrebat eu.

— Chiar așa,

DE LA 24 LA 13

tratament» uiteȘi fac
scoțînd un pumn de 
Iau cu nemiluita, sînt 

mereu amețit, nu mai am putere șl» ce 
mai, simt că îmbătrînesc.

Mi-am întâlnit colegul zilele trecute. 
nu-1 recunosc ! Mal întâi, pentru că 
mal avea burtă ! Apoi fiindcă în obraji îl 
stăruia o roșeață sănătoasă, se mișca vioi.-

____________________________________

Să 
nu

un mare vrăjitor : MERSUL 
PE JOS ! Nu te uita nu 
știu cum La mine, că ăs- 
ta-i adevărul. Merg pe jos 
la serviciu și vin acasă pe 
jos. Dimineața fac gim
nastică 10 minute și mai 
fac și peste zi. După-a- 
miaza merg iarăși pe jos, 

doi-trei kilometri. (înainte vreme, îmi fă
ceam siesta... dormind). Acum, uite, am 
dat burta jos, mănînc cumpătat. Ascultă- 
mă : lasă naibii mașina, mergi pe jos. 
mișcare că altfel te mănîncă rugina 1

Zicând acestea, s-a uitat compătimitor 
mine.-

a

ta

I
I
I 
I

I
I

Sever NORAN



Întrecerile schiorilor, „EXERCIȚIUL FIZIC - CEL MAI EFICACE
IN PLINĂ ACTUALITATE

Schiorii șl schioarele se află in plin sezon competițional. Și 
tn cursul săptăminii trecute, in ciuda sărăciei de zăpadă, au avut 

' ‘ ‘ de spor-
locuri ale 
po mar-

loc numeroase întreceri. Ia care au fost prezenți sute 
Uvi. Ei și-au disputat cu o ardoare deosebită primele 
clasamentelor, incîntînd numeroșii spectatori prezenți 
ginea pirtiilor.

„ALPINII" LA „CUPA A.S.A. BRAȘOV"
drescu (St. roșu) 1:50,84, 4. 
sabeta Stroe (I.E.F.S.) 1:52,35, 
Csila Peters (Voința Miercurea 
Ciuc) 1:53,28, 8. Elke Heitz (Bra- 
șovla) 1:54,96 ; junioare : * 
dra Albert (C.S.Ș. Sinaia) 
2. Mihaela Fera (C.S.Ș.
2:14,73, 3. Marla Toma 
Predeal) 2:16,51 ; juniori : 1. Em. 
Focșeneanu (A.S.A.) 1:42,70, 2. O. 
Fr(lhn (Brașovia) 1:43,69, 3. E. 
Fulea (Brașovia) 1:44,82 ; slalom 
uriaș senioare : 1. Carmen Coa
ma (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
2:40,34, 2. Liliana Ichlm (C.S.Ș.
V. Dornei) 2:44,65, 3. Elisabeta 
Stroe 2:47,43, 3. Erica Codrescu 
2:48,36, 5. Suzana Nagy 2:48,76, 8. 
Nelida Velciov (CS.U. Pitești) 
2:50,52 ; junioare : 1. Mihaela Fe
ra 3:05,82, 2. Cristina Radu (Din.) 
3:15,29, 3. Andra Albert 3:15,71 ; 
juniori : 1. D. Ghlțoc 2:50,60, 2. 
N. Parate 2:53,33, 3. V. Constan
tin (toți de la Dinamo) 2:53 72). 
(Vaslle FELDMAN, coresp.).

SINA1A (prin telefon). In Bu- 
eegi, pe o vreme frumoasă șl cu 
zăpadă destul de bună, s-au 
disputat ultimele curse din cadrul 
„Cupei A.S.A. Brașov*.  Slalomul 
special, marcat pe o plrtle difi
cilă pe sub telecabtna de la 
„Cota 2000". a fost spectaculos. 
A clștlgat Zsolt Balazs (A.S.A.) 
după o luptă pasionantă cu di- 
namovlstul Viii Podaru. La fete, 
o Învingătoare scontată : Daniela 
Uncrop. în ultima zi a avut loc 
slalomul uriaș pentru senioare, 
junioare și juniori. Rezultate teh
nice, slalom special seniori : 1. 
Z. Balazs (A.S.A.) 1:33,73, 2. V.
Podaru (Din.) 1:34,01, 3. D. Fră- 
țna (Din.) 1:38,24, 4. C. Portilt 
(Din.) 1:38,77, S. C. Adorjan 
(AS.A.) 1:38,90, 8. N. Barbu
(Din.) 1:38,31 ; senioare : 1. Da
ntela Uncrop fCJS.U. Pit.) 1:45,33, 
1. Suzana Nagy (CJS.Ș. Miercu
rea Clue) 1:47,87, 3. Erica Cv

Eli-
5.

3.

1. An-
2:04,91, 
Sibiu) 
(C.S.Ș.

JUNIORII S-AU ÎNTRECUT LA PREDEAL
Timp de patru zile, pe pîrtia 

amenajată sub telefericul din 
predeal, s-a desfășurat „Cupa 
C.S.Ș. Predeal" la schi alpin, ta 
Întrecere au participat peste 160 
de tinere speranțe din majorita
tea secțiilor din țară. Organizato
rii au depus eforturi pentru a- 
menajarea dificilului traseu, de
oarece zăpada puțină șl îngheța
ta a făcut ca tinerii sportivi să 
■e Întrebuințeze serios pentru a 
termina cursele, disputate pe o 
pfrtie dificilă chiar pentru schi
ori reputați. Cu toate acestea. 
Comisia orășenească de schi, îm
preună cu profesorii Titus Toma 
șl I.ivlu Predelean, au asigurat 
tuturor partlcipanțllor condiții 
bune de concurs.

în programul competiției au fi
gurat curse de slalom special și 
■lalom uriaș, printre partlcipanțl 
afllndu-se o serie de schiori Ju
niori remarcați in Întrecerile an
terioare. Iată-1 pe primii Plasați: 
■lalom special, fete.: 1. Judith 
GbrOg (Baia Mare), 2. Andra Al-

bert (Sinaia), 3. Ana Moldovean 
(Satu Mare) ; băieți : 1. Vlorel 
Constantin (Din.), 2. ZOltan Szi- 
mai (Baia Mare), 3. Peter Kris- 
taly (Miercurea Cluc) ; slalom 
uriaș, fete : 1. Helga Heitz (Bra- 
șovia), 2. Bărbel Henning (Sibiu), 
3. Reca Fabian (Baia Mare) ; 
băieți : 1. Vlorel Constantin, 2.
Aurel Folduc (Din.), 3. Florian 
Filip (Petroșani).

DE LA F.R.S.B
Din cauza lipsei de zăpadă, 

Federația română de schl-blatlon 
a modificat locul de desfășurare 
a unor competiții, după cum 
urmează : campionatul național 
de fond seniori se va desfășura 
in zilele de 4—5 februarie la 
Predeal în loc de Poiana Brașov; 
concursul republican al copiilor 
la fond va avea loc tot la Pre
deal la 13 șl 14 februarie ți nu 
la Păltiniș — Sibiu, cum se sta
bilise Inițial.

STEAUA (m) Șl

ÎN FRUNTEA
După meciurile etapei a patra 

a turului secund al campionate
lor naționale de baschet, situația 
in clasamentele întrecerilor ma
sculină și feminină a rămas ne
schimbată față de etapa prece
dentă. Steaua șl Universitatea 
CIuj-Napoca se mențin (detașat 
și neînvinse) în fruntea Clasa
mentului, iar în zona retrogradă
rii, cele două formații Carpați 
(București, la băieți ; Sf. Gheor- 
ghe, la fete) sînt cele mal ame
nințate, deși sîmbătă șl dumini
că au obținut cfte o victorie. Cla
samentele la zi :

Șl MAI IEFTIN MIJLOC TERAPEUTIC!“
Dialog cu dr. Nicolae IONESCU, directorul spitalului

— Tovarășe doctor Nicolae 
lonescu, sînteți apreciat ca un 
fervent pledant pentru exerci
țiul fizic printre studenți. De 
ce ?

— Foarte simplu de răspuns: 
pentru că exercițiul fizic, miș
carea in genere constituie mij
locul terapeutic cel mai eficace 
și în același timp cel mai ief
tin ; nu costă nici un ban !

— Prin urmare, la indemîna 
oricui !

— Așa este ! Iată și motivul 
care fundamentează pledoaria 
mea de peste două decenii 
pentru exercițiu fizic, pentru 
înțelegerea rostului, sensului a- 
cestuia, pentru sănătate. Dar, 
țin să fac precizarea : exerci
țiul fizic trebuie practicat me
todic, adică ordonat, sistema
tic, zilnic, pentru a fi eficient.

— De cind vă aflați la con
ducerea Spitalului studențesc 
din București, iată, pledoaria 
dv. a avut roade bogate. Fi
indcă cercetînd fișele de evi
dență, constatăm că cifra ce
rerilor de scutiri medicale — 
ne referim la cele nefondate a 
scăzut masiv : de la 6 000 la 
proximativ 2 000 !

numărului 
de exercițiu 

o operație 
a angajat

a-

de 
fi
de 
nu

— Scăderea 
studenți scutiți 
zic a însemnat 
anvergură. Ea 
numai personalul instituției 
noastre, ci, in aceeași măsură 
aproape, colectivele de me
dici, cadrele didactice din 
perimetrul institutelor de învă
țământ superior din Capitală. 
Precizez totodată că tn această 
amplă acțiune de stopare a 
fluxului spre scutiri medicale 
nefondate ne-am bucurat per
manent de sprijinul Comitetu
lui de partid al Centrului uni
versitar București. Și 
intr-un efort colectiv, 
am reușit să reducem cu 
cifra inițială a scutiților de la 
orele de sănătate. Mai mult, să 
schimbăm chiar o mentalitate,

cea de non-receptivitate față de 
mișcare și utilitatea ei.

— Pare de neînțeles o ase
menea mentalitate în cazul u- 
nor viitori intelectuali I

— Din păcate, ea mai dăi
nuie ! O alimentează, în pri
mul rind, unii părinți care cau
tă să-și cocoloșească odraslele, 
ca in primii ani de școală, dar 
pe undeva acest neajuns se da
torează și colectivelor catedre
lor de educație fizică ale unor 
institute și facultăți...

— E posibil 7
— Imaginați-vă ce se întim- 

plă cu un student pus tn si
tuația de a trece o anumită 
normă, pentru a obține califi
cativul bine sau foarte bine. 
Sub incidența rezultatului, al 
competiției, unii tineri se sus
trag de la orele de educație 
fizică. Cred, de aceea, că tre
buie reconsiderat sistemul de 
notare și înțeles faptul că orele 
de sport au menirea, în princi
pal, de a angrena In mișcare 
întreaga masă de studenți. Și 
daci se detașează anumite va
lori pentru performanță, cu atit 
mai bine !

— Am vizitat recent Centrul 
de recuperare motorie din stra
da Barbu Delavrancea, pendin
te de instituția dv._

— Este o inițiativă a colec
tivului nostru, pusă tot în 
sprijinul ideii de mișcare, a 
utilității acesteia pentru sănă
tate. Mulți dintre cei recupe
rați au rămas adepții exercițiu-

studențesc din București
lui fizic ; unii practică și o a» 
numită ramură de sport. Dis
punem și de alte mijloace 
pentru a demonstra foloasele 
exercițiului fizic, prin confe
rințe, simpozioane cu studenții, 
gale de filme. Consider, insă, 
că mass-media se poate *.  în
scrie mai convingător, alături 
de noi, In popularizarea exer
cițiului fizic printre tineri.

în încheierea dialogului, dr. 
Nicolae lonescu a ținut 
muleze șî o concluzie :

— Exercițiul fizic ar 
să se afle pe rețetarul 
medic, indiferent de specialita
tea sa. Ar fi o modalitate di
rectă de a pleda pentru sănă
tate. Și aceasta nu In ipos
taze extreme, cind studentul e 
nevoit să urmeze un anumit 
tratament, ei în situații nor
male, prevenind apariția unor 
momente dificile. Mă bucur că 
foarte mulți colegi de 
procedează ca și mine, 
să facă din tinerii care 
cabinetele lor medicale 
convinși ai exercițiului 
tn fond, problema iși 
găsi cea mai bună 
printr-o temeinică educație sa
nitară. Dacă familia nu o poa
te realiza integral, din diferite 
motive, medicii, profesorii de 
sport, celelalte cadre didactice 
au obligația de a completa, a- 
dueînd-o la cerințele, la exigen
țele vieții noastre de astăzi.

să for-

trebui 
fiecărui

breaslă 
căutind 
vin în 
adepți 

fizic, 
poate 

rezolvare

Tiberiu STAMA

Campionatul feminin de ha

astfel, 
unitar, 
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„U“ CLUJ-NAPOCA (f), NEÎNVINSE

CLASAMENTELOR LA BASCHET

CREȘTE NUMĂRUL GOLURILOR ÎNSCRISE, DAR IMPORT

7.
8.
9.

10. 
11.
12.

GRUPA
Fond C-ța 
„U" Ci.-N. 
Urbli Buc. 
Dinamo Or.
C.S.U. Sibiu 
Carpați Buc.

7-12
i*  
ie
19
19
19
19

10 9 1521:1331 29
9 10 1432:1449 28
1 11 1455:1574
0 11 1410:1442
7 12 1408:1584
2 17 1301:1604

FEMININ,
„U" CJ.-N. 
Poli. Buc. 
Olimpia Buc. 
Voința Buc.

3. Uni». Tim.

GRUPA 1-4
t.
2.
3.«.

19 19
19 15
19 13
19

.... ___ 19
6. Comerțul Tg. M. 19

13

GRUPA 7-12MASCULIN, GRUPA 1-6

t. STEAUA 19 19 0 1909:1263 38 7. Progresul 19 10 9 1205:1189 29
1. Dlnamo Buc. 19 14 3 1731:1235 35 0. Cricul Or. 19 9 10 1417:1170 28
3. C.S.U. B». 19 11 0 1453:1502 30 9. Voința Bv. 19 9 10 1157:1303 28
4. Rapid Buc. 19 10 9 1397:1391 29 10. C.S.U. P|. 19 0 11 1254:1333 27
S. IMUAS B. M. 19 7 12 1284:1413 24 11. Mobila S.M. 19 5 14 1105:1307 24
iu ICED Buc. 19 7 12 1445:1624 24 12. Carpați Sf. Gh. 19 1 10 1008:1580 20

ACTUALITATEA ÎN POPICE
• Componențll loturilor națio

nale de popice care se pregătesc 
pentru campionatele mondiale 
•82 (în luna iunie — în Ceho
slovacia) au fost supuși unor 
teste (probe și norme tehnice 
de control) pe care le-au trecut 
cu bine, evidențllndu-se Ana Pe
trescu, Elena Andreescu, Elena 
Pană, respectiv Alexandru Cătl- 
neanu, Io«if Tismănar si Vasia 
Donos. Jucătorii vizați pentru 
C.M. continuă acum antrenamen
tele la echipele lor, care se pre
gătesc pentru reluarea campio
natului Diviziei „A".
• Noul sezon va debuta, ca de 

obicei, cu disputarea primei eta
pe a «Cupei Federației române 
de popice", competiție individu
ală rezervată sportivilor din lo
turile naționale de seniori si lu
citorilor fruntași din echipele di
vizionare. Etapa inaugurală este 
programată pentru ziua de 11 fe
bruarie, pe arena Voința din 
Canitală.
• In ziua de 8 februarie va a- 

vea loc pe arena Voința din 
București trecerea normelor de 
control pentru jucătorii formați
ilor divizionare .restanțieri din 
toamnă (aproximativ 50 de fete 
■1 băieți).
• Returul campionatului Dlvl- 

Mel «A*  Începe In ziua de 20 
februarie, cu meciurile echipelor 
feminine, *1  la 11 februarie cu 
partidele formațiilor masculine 
(care joacă pe arene cu patru 
piste).
• Jucătorul Iullu Bice, fost 

component al reprezentativei na
ționale, campioană mondială in 
1900. a fost suspendat vara trecu
tă din activitatea competiționalâ 
pini la 1 Ianuarie 1982. pentru 
diverse abateri de la sportivitate 
de către clubul său Elect rom ureș 
Tg. Mureș (sancțiune ratificată 
4te FJU». șl, evident, completată

eu scoaterea din lotul national). 
După cite slntem informați, I, 
Bice nu va juca în noul sezon, 
Electromureș nu-1 mal vrea în e- 
chipă, dar nici nu-1 dă dezlega
rea pentru a se putea transfera 
la vreo altă formație ! Situația 
acestui jucător dificil prin com
portament, dar valoros din punct 
de vedere tehnic (a ____
dintre cei mal buni din echipa 
națională la C.M. '80 șl a cîști- 
gat medalia de argint la perechi, 
împreună cu I. Tismănar) tre
buie rezolvată totr-un fel sau al
tul, pentru ca el să nu rămlnă 
pe tușă... 3 (T.R.).

0 1652:1090 
4 1438:1170 
8 1129:1164 
6 1390:1084

4 13 1170:1290 
6 13 1190:1433 25 (Urmare din pag. 1)
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bal. competiție, parcă, tot mai 
atractivă, pe măsură ce se scurg 
etapele, ne-a oferit pină acum 
citeva concluzii Îmbucurătoare. 
Am subliniat si cu alte ocazii o 
evidentă creștere valorică la ma
joritatea echipelor, in duda fap
tului că mai peste tot au fost 
promovate cu curaj multe ți ta
lentate elemente tinere. Aceste 
fapte ne îndreptățesc să spe
răm că Încă din acest an, dar 
mal cert In anii următori, hand
balul feminin din țara noastră 
va reintra In elita mondială, aco
lo unde a fost cu ani In urmă.

Revenind la campionatul Divi
ziei .A", lată că ultima etapă 
programată, cea de duminica tre
cută. ne-a mai oferit o nouă 
constatare. De fapt este vorba de 
un element sesizat ți In rundele 
anterioare si anume numărul

mare de goluri care se înscriu 
In campionat. Nu cu multi ani 
in urmă, meciurile dintre echi
pele feminine erau ușor recunos
cute după golurile puține care se 
marcau. Citeodată. la partidele 
dintre echipele masculine, unde 
eficacitatea era in... „suferință-, 
se auzeau glasuri din tribune : 
„Parca-ar fi un meci de fete..." 
Acum o astfel de observație ar 
fi absolut nelalocul ei. Șl iată 
argumentele...

Duminica trecută s-au înregis
trat in campionatul nostru femi
nin șase rezultate semnificative 
din acest punct de vedere : 27—23, 
17—17 ; 24—18 ; 21—20 ; 23—20 ;
22—20. Ceea ce înseamnă o me
die de 42 de goluri pe meci, ci
fră îmbucurătoare. Care sint sur
sele unei astfel de situații 7 Mai 
lntîi este vorba de o creștere a 
eficacității la unele dintre frun-

RECORDURILE N-AU VIATĂ LUNGĂ!"

fost unul

Măndica Ciubăncan (simbătă, 
cea mai eficace jucătoare a 
echipei Olimpia) va înscrie un 
nou coș in meciul cu Politeh
nica ; Ilona Chvatal a inter

venit, dar puțin prea tirziu

Foto : Dragoș NEAGU

atlt de scurt... Dacă nu depă
șeam săritura a doua...

— Ai obsesia pragului 7
— Nu. Este normal ca elanul 

să fie imperfect la primul con
curs. L-am modificat 
proape un metru.

— Se pare eă alergi 
repede"...

— Probele de control 
că, intr-adevăr am progresat la 
capitolul viteză, impresie va
lidată și de recordul de la 
50 m. Mă bucură sporul de 
viteză. Aici este, de fapt, prin
cipala resursă a creșterii re
zultatelor unui săritor in lun
gime.

— Te rog să continui com
parația fată de Anișoara de a- 
nal trecut...

— Am crescut și In privința 
forței. Tn general, mi se pare 
că a tivcut foarte multă vre
me de la precedentul sezon de 
sală, pe care 11 începeam cu

cu a-

„prea

arată

FEBRUARIE - LUNA
(Urmare din pag. 1)

ceri de schi, dîmbovițenii (la 
cabana Cuibul Dorului), ieșenii 
(la Gropnița), tulcenii (la Ba- 
badag), maramureșenii (la Bor- 
șa și Mogoșa) sau tinerii din 
județul Bistrița-Năsăud vor da 
noi străluciri frumoasei compe
tiții „săniuța de argint".

Trei mari competiții sportive 
populare vor constitui „cape
tele de afiș" ale lunii : tradi
ționalul „Festival al sporturilor 

de Iarnă" |n „Tara de Sus", 
găzduit de Ctmpulung Moldo
venesc (care va aduna Ia start 
tinerețea sportivă a satelor și 
orașelor bucovinene), „Marato
nul sănătății" — competiție a

DE VÎRF A „DACIADEI“ DE IARNĂ
județului Harghita la care vor 
lua parte sute de tineri și 
vîrstnici, pe pistele din apro
pierea Tușnadului — și, pen
tru prima oară !, un cros de 
masă pe schiuri, organizat do 
brașoveni. Va fi un gen de 
„Vassalopet românesc", la care 
vor lua parte sute și sute de 
schiori, de toate vîrstele. Pu- 
nînd „piatra de început" a a- 
cestei întreceri, brașovenii 
speră, poate, ca peste ani. să 
concureze pe scandinavi în ceea 
ce privește numărul de parti- 
cipanți...
, Februarie mai cuprinde și 
alte întreceri tradiționale, prin
tre care cea mai cunoscută este 
„Cupa 16 Februarie", ce se 
desfășoară nu numai la spor-

turile de iarnă, ci și la tenis 
de masă.
In județul Bistrița-Năsăud vor 
avea loc „Zilele schiului pentru 
tineret" (la Piatra Fintinele), 
iar județul Alba, cunoscut pen
tru succesele sale în edițiile 
trecute ale „Daciadei albe", a 
înscris în programul actualei e- 
diții festivalul „Chemarea mun
ților", la schi și sanie, găzduit 
de „inima Țării de piatră" — 
orașul Gimpeni.

Bogată in întreceri sportive 
pe gheață și zăpadă, luna lui 
Făurar va fi, fără îndoială, 
și in acest an, luna de vtrf a 
„Daciadei albe".

șah, tir și popice.

Sever NORAN

6,28 m. Atunci eram o necu
noscută. Acum scrie „Der 
Leichtathlet" despre mine. 
Asta mă bucură, dar mă și 
obligă.

— Cariera ta atletică în
seamnă, totuși, in primul rind... 
viitor ! Așadar, ce ți-ai propus 
pentru acest an ?
— Rămînînd la sezonul de sală, 

nu fac un secret din dorința 
de a bate recordul mondial al 
sovieticei Vaniușina, * 6,83 m. 
Poate chiar sîmbăta care vine, 
la „Cupa Dinamo", poate peste 
două săptămîni, chiar la Mos
cova, unde mă duc să întîlnesc 
citeva din cele mai puternice 
adversare, poate la 21 februa
rie, la campionatele naționale 
de sală, poate chiar la Milano, 
la 6 martie, la campionatele 
europene. Sper să urc pe po
dium la primul meu campio
nat european...

— Și pentru Ia vară ?
— La vară trebuie să atacăm 

recordul mondial în aer liber, 
nu 7 Și, desigur, podiumul „eu
ropenelor mari", de la Atena. 
Să nu se mai pună semnul 
întrebării după formularea „O 
nouă Viscopoleanu"...

— Anișoara, dacă ar trebui 
să explici ascensiunea ta ne
obișnuit de rapidă...

— Aș recunoaște că am ceva 
calități, dar aș spune, in pri
mul rind, că am muncit in 
doi ani cit alții în cinci... Că 
am un antrenor excelent, și că 
am găsit la Craiova o foarte 
bună atmosferă pentru atletism, 
pentru performanță. Cam asta 
ar fi !

— Am dori să-ți cunoaștem 
și părerile despre celelalte să
ritoare fruntașe ale lumii.

— In afară de Kolpakova, 
care a concurat la Universiadă, 
nu le prea cunosc. Am concu
rat puțin in compania vedete
lor. Am nevoie de concursuri 
tari, pentru că și experiența 
este un atu, o calitate.



ipclor de tineret și Juniori

SATISFACȚIE: 
ÎNVĂTAT BINE 
JUDO ULUI

trecut de două ori prin mari e- 
motii, in confruntările cu C.S.Ș. 
Șoimii Sibiu si cu C.S.Ș. 1 Bucu
rești pe care le-a întrecut la li
mită. Din formația campioană — 
care a reeditat succesul de anul 
trecut — i-am remarcat pe R. 
Vraciu (cat. superușoară), G. Ma- 
covețchi (ușoară),. N. Vulpoiu 
(semigrea) șl E. Conchiu (grea). 
O bună garnitură a prezentat și 
C.S.Ș. Șoimii (antrenori Ovidiu 
Bucur, loan Domnar șl Nicolae 
Pctrișor) care a pierdut doar în 
fața campioanei și fără concurent 
la categoria grea (G. Eftlmovici 
n-a avut viza medicală !). Din 
această formație s-au evidențiat
I. Șerban (ușoară) — cu 5 me
ciuri, 5 victorii, I. Mihăilă (su
perușoară), M. Căldărar (semi- 
usoară) și L. Pop (semimijlocie) 
cu cite 4 victorii.

Celelalte echipe calificate la a- 
cest turneu au avut doar cîțlva 
tineri redutabili care au adus — 
ce-1 drept — puncte formațiilor 
lor, insă insuficiente pentru ad
judecarea succeselor finale. Ra
pid Oradea (antrenor Octavian 
Chirilă) are. totuși, meritul de a 
se fi clasat pe locul 3. In schimb, 
la turneul final de juniori, e- 
ehlpa orădeană a Clubului spor
tiv școlar (antrenori Florian Ve- 
llcl și Radu Sărac) a fost reve
lația acestei ediții. Ne-a surprins 
nu numai faptul că ea a detro
nat campioana de anul trecut 
(C.S.Ș. 1 București) repurtînd și 
victorii la scor în fața celorlalte 
4 formații, ci îndeosebi buna pre
gătire a întregului lot al echipei 
orădene. De fapt, după cum a- 
vea să ne spună tînărul el an
trenor, toți juniorii săi nu slnt 
alții decit copiii de acum cîțlva 
ani care au crescut mari Invă- 
tind bine și Ia școală șl Ia an
trenamente.

Se cuvine să mal evidențiem 
echipele Gloria Arad (antrenor 
Mlhai Telcki) situată pe locul 2 
șl C.S.Ș. Unirea lași (antrenori 
Constantin Bordea, Ion Moraru si 
Adrian Hazlncop) clasată pe lo
cul 3. Cele două formații bucu- 
reștene C.S.Ș. 1 (locul 4) și 
C.S.Ș. Energia (locul 6), cit șl 
C.S.Ș. municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (locul 5) au evo
luat modest.

Costin CHIRIAC

ROADELE 
CONLUCRĂRII
Tulcea se află printre jude

țele în care activitatea spor
tivă de masă a înregistrat o 
creștere numerică remarcabi
lă. «Faptul se datorește unei 
mai bune conlucrări între or
ganele și organizațiile sporti
ve, comitetul județean
U.T.C., Inspectoratul școlar șl 
consiliul organizației pionieri
lor” — ținea să precizeze 
Gheorghe Damian, prlm-vice- 
președlnte ai CJ.E.F.S. Tul-

Din această rodnică conlu
crare s-a ajuns, de pildă, ca 
în activitățile de masă cu co
piii să fie cuprinși aproape 
30.000 de participant! între 
8—10 ani și circa 40.000 între 
11—14 ani, la «Crosul tineretu
lui" 30 800 de concurențl, la

acțiunea turistică de masă 
«Amicii drumeției" 20.000. In 
județ au fost organizate 162 
de duminici cultural-sportive. 
A sporit interesul față de tre
cerea normelor complexului 
«Sport și săpătate", cu peste 
1 500 de acțiuni. Prin aceeași 
conlucrare vrednică de laudă 
în multe asociații sportive de 
la orașe și sate au fost ame
najate terenuri, cu mijloace 
locale, prin muncă patrio
tică.

Sînt doar cîteva repere care 
atestă că în județul Tulcea iu
bitorii sportului au înțeles tot 
mai bine nevoia de mișcare, 
de exercițiu fizic, pentru să
nătate. pentru creșterea capa
cității de muncă.

Reușitele din anul 1981 re
prezintă un temei pentru a 
adăuga altele, mai mari în a- 
cest an. Cu elanul care li ca
racterizează, tinerii tulceni 
vor fi în măsură să îndepli
nească un asemenea obiec
tiv.

Dumitru MORARU-SL1VNA, 
coresp.

LA PATINAJ VITEZĂ
p ;copii I — Enrika Kdpefalnagy 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 210,250 p 
șl Tibor Becze (S. C. Miercurea 
Ciuc) 190,000 p ; copil II — Bona 
Dolzauer (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
229,600 p și Nicolae Cheul (Viito
rul CIuj-Napoca) 220,600 p ; spe
ranțe (500 + 500) — Tiinde Hor
vath (S. C. Miercurea Ciuc), 
116,500 p (nou record speranțe) 
șl Gabor Bodor (C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc) 120,700 p. Clasament 
general pe cluburi : 1. C.S.Ș,
Miercurea Ciuc, 2. S. C. Miercu
rea Ciuc, 3. C.S.Ș. Sibiu, 4. 
C.S.Ș. Viitorv.l Cluj-Napoca, 8. 
CJS.M. Cluj-Napoca, 8. Tractorul 
Brașov. (Vaier PAȘCANU — co
resp.).
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Pregătirile divizionarelor „A" 
In plină desfășurare

A.S. ARMATA
DECIT

Iarnă grea pentru A.S.A. Tg. 
Mureș. Mai grea ca niciodată 
pină acum. Chiar dacă vre
mea a fost mai blinda, acasă, 
pe Mureș, și la Sovata, unde 
s-a pregătit o perioadă, pen
tru echipa tîrgumureșeană 
fiecare zi a început de Ia 
—5, de la acest procentaj a- 
menințător din „clasamentul 
adevărului", unde A.S.A. se 
află pe ultima poziție. Cu gin- 
dul la refacerea terenului 
pierdut s-au înhămat la „an
trenamente mai tari, ca nicio
dată și duble, decit ale altora, 
care stau mai bine dccît noi", 
cum mărturisea Hajnal, ur
mătorii jucători : Varo, Biro 
II, Szabo, Ispir, Unchiaș, Cos- 
tin. Gall, C. Hie, Biro 1, Haj
nal, Dulău, Fazekaș, Fanici, 
Botb II, Bolba, Cernescu, Co
vaci, Kallo, Munleanu (toți 
trei de la speranțe) și Icre 
(de la echipa de speranțe 
F.C.M. Brașov). Din lot a lip
sit Bâldni, aflat in pregătiri 
cu selecționalibii, și plecat, a- 
cum, în turneul din America 
Centrală. Antrenorii echipei 
sînt loan Czako, fostul secund, 
care a preluat formația cu 
trei etape înainte de termi
narea turului, și Madocsa 
Kiss, fost la speranțe, fostul 
fundaș băcăuan care a jucat 
o dată și în echipa națională. 
Doi antrenori tineri, de 39 și 
38 de ani, ambii tirgumure- 
șeni, ambii serioși și conști- 
enți că s-au angajat într-o 
tentativă dificilă. „Sarcina 
noastră e foarte grea ! E in 
joc soarta echipei, dar și a 
noastră, a profesiei de antre
nor pe care am imbrățișat-o 
cu pasiune. Avem un lot bun. 
In tur i-a lipsit unitatea su
fletească in primul rind. Plus 
indisciplina generală, din te
ren și din afara Iui. In depla
sare, eram invinși Înainte de 
a intra in teren. Așa am reu
șit „performanța" să nu adu
cem nici un punct de afară. 
Iar acasă, am pierdut ...5 
puncte, dintre care numai me
ciul cu echipa campioană poa
te fi scuzat. Așa am ajuns 
pe penultimul loc al ' clasa
mentului, cu numai 13 punc
te!... Fără să mă imbăt cu apă, 
vă spun că atmosfera s-a 
schimbat in timpul pregătirilor 
cu 180 de grade. Cred că 
dacă, în Divizia „A" s-ar ră- 
mîne după tăria pregătirilor, 
am rămine sigur. Numai că 
greul acum incepe, și trebuie 
să punem umărul toți, jucă
tori, antrenori, conducători, 
suporteri !“. Cuvintele lui loan 
Czako, spun jucătorii, sînt re
zervate în privința pregătirii. 
„S-a muncit exemplar, abso
lut exemplar !, susțin Ispir, 
Unchiaș, Biro I. Fără cea mai 
mică obiecție, fără cea mai 
mică excepție. Ne dăm seama 
că am ajuns intr-o situație 
disperată și trebuie să ne u- 
nim forțele pentru a redresa 
corabia". Nimeni nu face de
clarații de senzație, nimeni nu 
promite marea cu sarea. „Tre
buie să fim noi inșine, să fa
cem omenește tot ce-i posibil. 
Salvarea noastră depinde de 
munca exemplară, de viața 
sportivă și de schimbarea 
mentalității in abordarea tutu
ror jocurilor, acasă, dar, mai 
ales, in deplasare", opinează 
„secundul" M. Kiss.

A.S. Armata Tg. Mureș re
prezintă, într-un fel, un para
dox al campionatului. Echipa 
are golaveraj pozitiv (+3), are 
al patrulea atac ca productivi
tate și, totuși, e pe locul 17 și 
deține lanterna în „clasamentul 
adevărului". Care e valoarea 
echipei ? Cea demonstrată în

ADMINISTRAȚIA Dt STAI L0I0 PRONOSPORT INTORMfAZA
PENTRU FIECARE - 
JOCUL PREFERAT».

• Numai astăzi se mai pot 
procura bilete cu numerele a- 
lese de participanți pentru 
prima tragere Pronoexpres din 
această lună care va avea loc 
miercuri 3 februarie 1982, la 
ora 15,30 în sala clubului „Fi- 
nanțe-Băncl" din București, 
str. Doamnei nr. 2. (Numerele 
cîștigătoare urmează a fi 
transmise la ora 16,25 prin in
termediul micului ecran și la 
radio în cursul serii) • Agen
țiile Loto-Pronosport continuă 
vînzarea biletelor pentru tra
gerea Loto 2 de duminică 7 
februarie 1982 — prilej de noi 
și mari succese pentru iubito
rii acestui sistem de joc sim
plu și avantajos. Procurați din 
timp bilete cu numerele dv.

TG. MUREȘ ȘTIE CA NU ARE 
O SINGURĂ ȘANSĂ!
meciurile cu Corvlnul și Spor
tul studențesc, cîștigate cu... 
4—0 (!) sau cea din partida 
pierdută pe teren propriu cu 
E.C.M. Brașov și toate cele 
din deplasare ? întrebarea ră- 
mîne să primească răspunsul 
în retur, în această primăva
ră fierbinte, care pentru echipa 

tîrgmureșană începe la Cra
iova, și continuă cu primirea 
lui Dinamo, în primul meci 
acasă. De start depinde foarte 
mult destinul unei echipe cu 
valori, dar capricioase. „Dacă 
vom juca așa cum am făcut-o 
în ultimele trei meciuri ale 
turului, nu putem să nu ne 
salvăm !", opinează Fazekaș, 

„decanul" echipei. „Fiecare 
știe unde a greșit ! Cred că 
turul acesta ne-a învățat pe 
toți că valoarea fără muncă și 
disciplină nu înseamnă nimic"! 
afirmă Fantei. Efectul se cu

m mi: „IDOLII MEI S-AU NUMIT 
DOBRIN Șl PELE!“

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• UNIVERSITATEA CRAIOVA urmează să plece 

astăzi in Grecia, unde, pe parcursul a două săptămîni, 
va Întreprinde un turneu de pregătire și jocuri cu ca
racter de verificare în vederea meciurilor pe care le va 
susține cu Bayern Miinchen, la 3 și 17 martie, In Cupa 
campionilor europeni.

resp.).
f» C.S. TÎRGOVIȘTE — PO

LITEHNICA IAȘI 0—3 (0—1).
Cele trei goluri au fost marca
te de Nemțeanu. C.S. : Zgron-

noaște. Cauzele s-au descifrat 
cu bărbăție. A.S. Armata Tg. 
Mureș ne-a dat de înțeles că 
nu are decît o șansă : un re
tur total, un retur de forță, 
de sacrificiu din partea fiecă
ruia și a tuturor factorilor. 
Bolâni, Biro I, Fanici, C. Ilie, 
Fazekaș, Szabo, Bolba, Cer
nescu, Hajnal, Ispir n-au „va
loare" de Divizia „B“, orice 
s-ar spune. Pentru a dovedi 
însă aceasta trebuie să rede
vină ei înșiși. Au la dispoziție 
returul. Un „retur infernal", 
cum zicea cineva. Să nu ui
tăm însă că, în campionatul 
trecut, Sportul studențesc ier
na pe locul 16. Pentru ca fi
nalul primăverii să o găsească 
pe poziția a cincea. în fotbal, 
minunile țin de valoare, cu
raj și muncă. A.S.A Tg. Mu
reș ai cuvîntul !

Mirceo M. IONESCU

alea al lovirii balonului eu 
capul, prea puțin productiv 
la finalizare.

— Orice copil care se aven
turează in fotbal are idolii 
lui.

— Al mei s-au numit Do- 
brin, de la noi, șl Pelă. Am
bii. artiști al balohulul, cu o 
minte sclipitoare.

— Ambii au înscris (i ce
va goluri...

— Iar eu n-am marcat de
cît unul în tot turul I în
cerc să mă răzbun în retur. 
Șut am. Iml trebuie mal mul
tă îndrăzneală. Mie și Întregii 
echipe. Pentru că nici nu mă 
gîndesc să joc în „B”. Mai 
ales cînd Mlrcea Lucescu ml-a 
aruncat mănușa pentru echi
pa națională. Trebuie s-o ri
dic. Chiar anul acesta. Alt
fel, performanța de la „anti
pozi" se poate uita.

— Ce întrebare crezi că ur
mează ?

— Ce planuri am 7
— Ai și răspuns I... Voiam 

să te tntreb dacă știi că re
porterii care iau unui tlnăr 
primul Interviu se var bucura 
de succesele lui și se vor în
trista la eșecuri ?!...

...Drept răspuns, blondul 
tîrgmureșean a zîmblt ti
mid. cu atîtea înțelesuri... 
(M.M.I.).

Aspect din meciul 
amical dintre Di
namo ți Sportul 
ttudențesc, dispu
tat duminică pe 
stadionul din țos. 
Ștefan cel Mare : 
dinamovistul Stă- 
nescu degajează 
balonul cu toată 
opoziția lui Stroe
Foto :

Dragoș NEAGU

țea — Niculescu, Constantin, 
Agiu, Pitaru — Gheorghe, Du
mitrescu, Economu — Păuna, 
Sava, Greaca. Au mal jucat : 
Ciceu, L Marin. POLITEHNICA: 
Bucu — Oprea, Anton, Ursu, 
Ciocîrlan — Romilă, Paveliuc,

MIRCEA LUCESCU LA TELEX...
(Urmare din pag. 1)

la turneul final al campio
natului mondial din Spania. 
Gazdele au cîștigat cu 2—1 
(0—0), după ce formația 
noastră a deschis scorul 
prin TURCU în minutul 56, 
iar localnicii au egalat după 
patru minute prin E- HER
NANDEZ și au luat condu
cerea. prin același jucător. 
In minutul 68.

îl rugăm pe Mircea Lu- 
eescu să ne comunice for
mația aliniată. Iat-o : Du- 
eadam — M. Marian, Zare, 
Iorgulescu, Rednic — Ando- 
ne, BSlOni, Klcin, Petcu — 
Tureu, Gabor.

Cerem amănunte despre

CEI MA!
IMPORTANT „TEST“...

26 de arbitri din toate 
colțurile țării au fost reu
niți, la București, la sfîr- 
șltul săptămînii trecute. 
Asemenea jucătorilor și an
trenorilor, pregătesc și ei 
apropiata stagiune de pri
măvară, returul principale
lor eșaloane ale fotbalului 
nostru.

In acest scop, li s-au 
prezentat referate-analiză, 
le-au fost împrospătate cu
noștințele în materie de 
regulament, cu precădere 
la punctele cele mai ne
vralgice, ofsaidul și penal- 
tyul.
Sîmbătă dimineața, „cava

lerii fluierului", avindu-i 
în frunte pe Nicolae Hai
nea și loan Igna, doi din
tre arbitrii puși la punct 
și la capitolul rezistență 
fizică, au participat la tes
tul Cooper.

Dar testul cel mai sever, 
pentru care — apreciem 
noi, după cele petrecute în 
acest important comparti
ment al fotbalului — n-ar 
mai trebui scris un text 
anume. îl vor da arbitrii o- 
dată cu desfășurarea primei 
etape a Diviziei „A", pro
gramată peste mai puțin de 
o lună.

De atunci, de la 28 fe
bruarie și oină în ultima 
zi a întrecerii, în afară de 
COMPETENȚĂ și CAPACI
TATE DE EFORT, arbitrii 
cărora li se vor încredința, 
la centru sau la linie, me
ciurile de campionat, vor 
trebui să dovedească o CO
RECTITUDINE EXEMPLA
RA utilizing. în cîntărirea 
iregularităților comise în 
teren. aceeași măsură : a 
DREPTĂȚII.

Sub imperiul frumoasei 
devize „cel mai bun să în
vingă" (atît de des igno
rată și încălcată, în trecut, 
de unii arbitri, cu implica
țiile cunoscute) și pregăti
rea fotbaliștilor noștri va 
putea fi îndrumată pe sin
gurul făgaș generator de 
progres, acela al MUNCII, 
al cinstei, al adevărului pe 
tabela de scor.

Odată instaurate în cîm- 
pul de joc, ordinea, disci
plina, încrederea lși vor 
face loc și în tribune, în
sănătoșind atmosfera în 
beneficiul, firește, al fot
balului nostru.

Gheorghe NICOLAESCU

Simionaș — Florean, Cioacă,’ 
Nemțeanu. Au mai jucat : 
Munteanu, Agachi. (M. Avanu, 
coresp.
• U.M. TIMOȘOARA — U. T. 

ARAD 5—1 (3—0).

meci. „A fost un joc echi
librat, puteam termina la 
egalitate. Să vedem ce-o 
fi mai departe". Ce va fi 
mai departe ? „Plecăm, 
chiar in această dimineață, 
in Honduras, la Tegucigalpa, 
unde vom intilni, probabil 
miercuri, echipa națională a 
acestei țări".

Aici, legătura s-a... între
rupt. Depărtarea a fost mai 
puternică decit minunata 
mașinărie numită telex. Cînd 
am reușit să prindem din 
nou „Siesta", după cîteva 
ore. ni s-a răspuns : „loș 
senores de la seleccion ro
mana ya se fueron del ho
tel, estan eaminando * * 
Honduras"...

— Coste! Ilie, „cangur de 
bronz1' din Australia, te afli 
ia primul tău interviu.

— Da, și ml-e puțin teamă I 
știți, eu slnt cam timid.

— In meciul acela de la 
București, cînd juniorii întorși 
din Australia au jucat împo
triva „tricolorilor“ mari, nu 
t-a văzut că ești un timid.

— In teren e altceva I La 
20 de ani (împliniți la 19 sep
tembrie anul trecut) mal am 
multe de învățat. Cu timpul, 
probabil câ voi mai pierde 
ceva din... timiditate.

— Unde ai învățat fotbalul?
— Acasă, la Tg. Mureș. Pe 

același traseu la A.S.A. : co
pil (primul antrenor F. Csl- 
ky) — juniori — echipa mare. 
Cu o întrerupere de doi ani 
la Luceafărul.

— Ce a însemnat Luceafă
rul pentru tine ?

— Foarte mult ! Peste 70 
de meciuri în echipa naționa
lă de juniori și însușirea u- 
nel meserii ; mecanic de 
mașini șl utilaj, la Electroa- 
parataj.

— Dacă ai fi antrenorul lui 
Castel Ilie, cum l-ai defini ?

— Știu eu 7... Un copilan
dru timid, cu o oarecare clar
viziune în Joc, cu o tehnică 
destul de bună. Cu unele de
fecte în registrul tehnic, mal

• F.C. OLT A PLECAT IN 
GRECIA. Divizionara „A“ F.C. 
Olt a plecat într-un turneu de 
pregătire în Grecia, la invitația 
clubului din Voios. Jucătorii din 
Scornicești vor susține mai mul
te jocuri.
• MÎINE, de la ora 15,30 pe 

stadionul Giulești, va avea loc 
meciul amical dintre Rapid și 
Sportul studențesc.
• F.C.M. BRAȘOV — F. C.

BIHOR ORADEA 3—1 (1—1).
Autorii golurilor : Șulea (min. 
6), Lăcătuș (min. 49), Mandoca 
(min. 73), respectiv Ivașcu (min. 
19). F.C.M. BRAȘOV: Balazs — 
Stefan, Luca, Panache, Manciu 

— Gherghe, Șulea, Ciobanu — 
Lăcătuș, Marinescu, Paraschl- 
vescu. Au mai jucat : Popa, Sal- 
ca, Chioreanu, Boriceanu, Spirea, 
Dărăban, Popescu, Batacliu, Pa
puc, Mandoca. (L Stanca, co-

preferate ! • La seriile de Loz 
în plic aflate în vînzare puteți 
obține autoturisme „Dacia 
1300", „Skoda 120 L“ șl „Tra
bant 601", cîștiguri in bani de 
50.000, 10.000, 5.000 lei etc. Par- 
ticipînd cu perseverență la sis
temul de joc preferat, puteți 
avea satisfacții dintre cele mai 
plăcute I
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 27 IANUARIE 

1982
Categoria 1 : 3 variante 26% — 

autoturisme „Dacia 1300“ ; ca
tegoria 2 : 1 variantă 100% *
23.918 lei șl 17 variante 25% a 
5.980 lei ; categoria 3 : 20,50 a
6.125 lei ; categoria 4 : 82,75 •
2.001 lei ; categoria 5 : 210,50 a 
597 lei ; categoria 6 : 8.067,25 â
40 lei ; categoria 7 : 202,75 a
200 lei; categoria 8 : 3.988,25 a 
40 lei.

Report la categoria I : 26.336
Ici. 



Aseară, în a 19-a rundă a turneului zonal Luptele greco-romane în 1981 (II)

UN KIC „RESPIRO" ÎNAINTEA ASALTULUI FINAL
ISAILE HERCULANE, 1 (prin 

telefon). în frumoasa sală re
zervată șahului, la hotelul Ro
man din localitate, turheul zo
nal a făcut încă un pas spre 
linia de sosire.

Caracteristice din acest punct 
de vedere au fost, in această a 
19-a rundă, partidele celor doi 
fruntași ai clasamentului, ma
rii maeștri Zoltan Ribli și Mi
hai Șubă. Pentru Șubă a fost, 
de fapt, o zi nu tocmai fastă. 
Dimineața, el n-a găsit cele mai 
bune căi de continuare în par
tida întreruptă în ajun cu Am- 
broz, trebuind să se mulțumeas
că cu o jumătate de punct, în 
loc de unul întreg. Era a 8-a 
întreruptă a sa din concurs, o 
încărcătură de efort care în
cepe să apese pe umerii ta
lentatului nostru campion. Și 
un motiv în plus ca Șubă să 
trateze partida de după-amia- 
ză contra lui Lukacs de o 
manieră calmă, remizînd în 
numai 12 mutări, după o va
riantă a schimbului din Apă
rarea slavă. La fel a procedat 
și Ribli, care a jucat doar o 
mutare mai mult în fața lui 
Meduna, pînă cînd a convenit la 
remiză.

Multe remize și în celelalte 
dispute ale serii. Gheorghiu,

THOMAS OUSIAîSSON CAMPION MONDIAL LA PATINAJ
OSLO, 1 (Agerpres). Ultima 

probă a campionatelor europe
ne masculine de patinaj vite
ză. cursa de 10 000 m, a fost 
ciștigată de suedezul Thomas 
Gustafsson care a realizat un 
nou record mondial cu timpul

VICTORIA HANDBAL! ȘTI LOR NOȘTRI ÎN „TROFEUL SPANIEI"
(Urmare din pag. I)

etapa hotărîtoare este cea a 
ultimelor finisări, a conturării 
formei de vîrf, deci etapa ac
tuală circumscrisă la 21 de 
zile.

„Trofeul Spaniei" a folosit 
pentru punerea în aplicare a 
unor scheme tactice de adap
tare la sistemul de joc al ad
versarului. Așa cum ne măr
turisea antrenorul Lascăr Pa
nă, în finalul meciului ci re
prezentativa Uniunii Sovietice 
decisive au fost — pentru ob
ținerea victoriei — aplicarea 
a două scheme : supraveghe
rea „om la om" a lui Belov 
(reducindu-se potențialul ofen
siv al partenerului și frag- 
mentindu-i-se jocul în atac) și 
susținerea, cu forța întregii 
echipe, a lui Stingă pentru 
materializarea eficienței aces
tuia. Alături de aceste poziti
ve constatări de resurse pen
tru o rapidă adaptabilitate la 
situație se mai pot așeza evo
luția bună a conducătorului 
de joc Radu Voina, excelen
tele prestații ale portarului 
Nicolae Munteann (forma sa 
de zile mari a dus și la în
tărirea sistemului defensiv, 
căruia i-a conferit mai mul
tă încredere), eficiența și a-

DIVIZIA „k“ LA
(Urmare din pag. 1) 

după victoria obținută în runda 
anterioară, n-a mai riscat în 
partida cu Sznapik (a fost o 
„siciliană" în varianta sa pre
ferată de egalare), egalitatea 
eonsemnîndu-se în 19 mutări. 
Același rezultat, mai mult sau 
mai puțin rapid, în partidele 
Velikov — Ftacnik, Ciocâltea
— Schmidt, Pavlov — Radu
lov. Sax — Farago și Csom — 
Inkiov. S-au întrerupt întîlni- 
rile Pinter — Gheorghiev și 
Ghindă — Ambroz, ultima cu 
implicații pentru situația din 
fruntea clasamentului. Ghindă, 
care a jucat excelent în criză 
de timp, are o calitate și un 
pion în plus, cu șanse conside
rabile de cîștlg. în întrerup
tele din runda a 18-a : Spi
ridonov — Sax 0—1, Meduna — 
Farago 1—0.

în clasament : Ribli 14,5 p, 
Șubă 12,5 p, Sax 12 p, Gheor
ghiu 11 p, Ambroz 10,5 p (1), 
Ftacnik, Sznapik, Lukacs 10,5 
p etc.

Din reuniunea programată 
marți. în afara derby-ului Șubă
— Ribli, se desprind partide
le : Pinter — Gheorghiu, Cio- 
câltca — Ftacnik, Sznapik — 
Csom, Ambroz — Lukacs, Sax
— Radulov

Radu VOIA

de 14:23,59. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Rolf-Falk 
Larsen (Norvegia) 14:30,34 și 
Van der Duin (Olanda) 14:37,56.

Clasamentul final la poliatlon: 
1. Gustafsson, 2. Larsen, 3. 
Van der Duin.

plombul lui Cezar Drăgăniță, 
constanța lui Mircea Bedivan 
și a lui Alex. Folker ș.a.m.d. 
Mai există încă rezerve se
rioase : aflați în convalescență 
sau reținuți din cauza riscu
lui de recidivă, o serie de ju
cători — Măricel Voinea, Ma
rian Dumitru, Cornel Durău, 
ca să ne referim strict la lo
tul care a evoluat în Spania 
— n-au dat deplină satisfac
ție, urmînd, desigur, ca pune
rea lor în plenitudinea forțe
lor să se facă, cu ajutorul e- 
fectiv al dr. Constantin Șerpe 
și, firește, cu acela al Cen
trului de Medicină Sportivă, 
în aceste trei săptămîni.

SĂPTĂMÎNILE BOBULUI INTERNAȚIONAL
Prezențe românești lâ €. E. de seniori și de tinerel
Aflat în plină activitate conț- 

petitională oficială, sportul bobu
lui a programat, la sfîrșitul săp- 
tămînil trecute, campionatele eu
ropene de seniori și de tineret. 
Rezultatele întrecerii echipajelor 
de seniori la bob 4 (disputate In 
Italia, la Cortina d’Ampezzo) 
le-am publicat în numărul de 
iert al ziarului ; astăzi prezentăm 
ctteva completări, începînd cu 
redarea mal exactă a clasamen
tului : 1. Elveția (Pichler — Otto 
— Leuthold —Klaus) 2:25,93 : 2.

VOLEI FEMININ
O întîlnire de nivel mediu, cîș- 
tigată pînă la urmă pe merit 
de craiovence deși pierduseră 
al doilea set. Evident, în stabi
lirea scorului final a atîrnat 
mult lipsa de experiență a. 
studentelor timlșorence. Scor 
final : Universitatea Craiova 
— Universitatea Timișoara 3—1 
(9, —8, 2, 13). Au arbitrat bi
ne ! A. Dinicu — I. Covaci 
(București).

Chimpex Constanța a reușit 
o frumoasă victorie, învingînd 
pe C.S.M. Libertatea Sibiu cu 
3—1 (11, 12, -5, 4) intr-un joc 
arbitrat bine de către N. Io- 
nescu și A. Nedelcu, ambii din 
București. Azi : ora 17 : Chim
pex — Universitatea Timișoara ; 
Universitatea Craiova — C.S.M. 
Libertatea.

DINAMO BUCUREȘTI 
LOCUL II LA SUHL

Turneul de volei masculin des
fășurat la Suhl, (R.D. Germană), 
a fost cîștigat de T.S.K.A. Mos
cova cu 10 p, urmată de Dinamo 
București 9 p, Ț.S.K.A. Sofia 7 p, 
S.K. Leipzig 7 p, S.C. Dynamo 
Berlin 6 p. în ultimele meciuri 
voleibaliștii bucuresteni au învins 
cu 3—1 pe S.K. Leipzig și S.C. 
Dynamo.

GOTEBORG - BUCUREȘTI - OSLO, 
TRASEUL MEDALIILOR Șl... IERARHIILOR 
9 Ion Draica a revenit in rindul fruntașilor 9 Pentru prima oară, 

categoria grea
Intr-un număr trecut al ziaru

lui nostru am publicat prima 
parte a retrospectivei internațio
nale a luptelor greco-romane pe 
anul 1981, încercînd să stabilim 
ierarhiile la primele cinci cate
gorii. De data aceasta, păstrînd 
aceleași date de referință — per
formanțele obținute de luptători 
la campionatele europene de la 
Gdteborg, Universiada de la 
București și campionatele mon
diale de la Oslo —, continuăm 
să-i aducem în prim-plan pe 
sportivii care s-au dovedit cei 
mal buni.

CATEGORIA 74 KG. Studentul 
sovietic Aleksandr Kudriavțev, 
după ce a cîștigat întrecerea stu
dențească de la București (în fi
nală l-a învins cu 3—1 pe 
Gheorghe Ciobotaru), a cucerit 
șl titlul de campion mondial în 
concursul de la Oslo, merlttnd

LUPTĂTORUL KilM FILIPOV - ÎNVINGĂTOR 
ÎN TURNEUL DE LA BUDAPESTA

La concursul internațional de 
lupte greco-romane de la Bu
dapesta — „Memorialul Mihaly 
Matura" au fost prezenți și opt 
reprezentanți ai țării noastre. 
Dintre aceștia, cea mai fru
moasă comportare a avut-o 
Klim Filipov, clasat pe primul 
loc la categoria 57 kg. Celălalt 
sportiv român la această cate-

Fără discuție, bucuria recen
tei performanțe a handbaliș- 
tilor noștri este mare, este fi
rească. Important, insă, in 
momentul de față este ca ea 
să nu se transforme în eufo
rie cloroformizantă, într-o în
credere dezarmantă. Obiecti
vul handbalului nostru in a- 
cest an este,podiumul de pre
miere al campionatului mon
dial și numai atingerea Iui 
poate genera satisfacția reală. 
De aceea, le cerem sportivilor 
și tehnicienilor să nu-și pre
cupețească eforturile, să folo
sească aceste ultime 21 de zi
le pentru desăvîrșirea muncii 
de un an .

R. D. Germană ; 3. Austria III ; 
4. R.F. Germania II; ...10. Româ
nia (Duminicel — Francu — Pe- 
trariu — Lixandru) 2:27,93. Titlul 
a fost decernat după disputarea 
a numai două manșe, deoarece 
a intervenit un val de căldură. 
Au luat parte 20 de echipaje.

Cu o săptămină In urmă, tot 
la Cortina d’Ampezzo, s-a desfă
șurat campionatul european de 
bob 2, la care au luat parte 36 
de echipaje. A cîștigat echipajul 
elvețian E. Schărer — M. Ruegg; 
echipajele românești s-au clasat 
pe locurile 18 (I. Duminicel — 
D. Francu) și 21 (Gh. Lixandru 
— Gh. Petrariu).

Campionatul european de bob
2. pentru echipajele de tineret, 
găzduite pe pîrtia de la Winter- 
berg (R. F. Germania) a fost 
cîștigat de echipajul Elveția II 
(Hunger — Berliv), cu timpul 
(după 4 manșe) de 4:31,11. Au 
urmat R. F. Germania I 4:32.31 
și R. F. Germania II 4:34,28. E- 
chlpajul român I. Batista — Gh. 
Peptea s-a clasat pe locul 12 
(4:37,29), din 24 de echlpale re- 
prezentînd 10 țări.

Sîmbătă și duminică se vor 
desfășura campionatul mondial 
de bob 2 (la Salnt-Moritz. in El
veția) și campionatul european 
de bob 4 pentru echipaje de ti
neret (la Wlnțffberg).

atletism • Prima ediție a 
C.E. feminin de cros pe echipe 
de club a fost ciștigată, la For- 
mia, de Flat Sud Latium (Italia) 
cu 14 p, urmată de Salle Harries 
(Anglia) 13 p • Al 27-lea cros 
de la San Sebastian a revenit 
etiopianului Tura (10 000 m în 
31:29.0) • tn sală, la Milano,
Franck Bonnet (Franța) 2.25 m 
Ia Înălțime șl Philippe Houvion 
(Franța) 5,50 m la prăjină 9 Re
corduri indoor în Anglia: 1500 m 
— Graham Williamson 3:40.7, 
înălțime F — Marie Cording 1,91 
m. 200 m F — Ruth Patten 24.07.

BOX • Arturo Frias (S.U.A.) 
șl-a păstrat titlul mondial (ver
siunea W.B.A.) învingîndu-1 prin 
k.o. tehnic rep. 9 pe Ernesto 
Espana (Venezuela).

ÎNOT • Concurs la Amersfoort 
(Olanda). In bazin de 50 m ; 
bărbați : 100 m spate : Richter 
(R.D.G.) 57,0, 400 m mixt : Rel-

dominată de un
aprecierea de cel mai bun din 
lume. Pentru locurile următoare 
candidează ungurul Ferenc Ko- 
csis (campionul cont mental), 
Gheorghe Ciobotaru, Vladimir 
Galkin (U.R.S.S.), Andrzej Su- 
pron (Polonia) și Peter Thatner 
(R.D.G.).

CATEGORIA 82 KG. Ca și In 
alte situații, și aici există un 
luptător care a terminat învingă
tor în două dintre cele trei mari 
concursuri. Acesta este sovieticul 
Ghenadi Korban, campion euro
pean și mondial. In imediata sa 
apropiere valorică se situează 
românul Ion Draica, sportiv a- 
flat în evidentă revenire de for
mă. El este cîștigător autoritar 
al Universiadei și a reușit să cu
cerească și medalia de bronz la 
campionatele mondiale de la 
Oslo, prilej cu care l-a învins și 
pe polonezul Jan Dolgowicz, po-

gorie, Nicolae Zamfir, s-a si
tuat pe locul 5. In finală. K. 
Filipov l-a învins la puncte pe 
ungurul J. Sipos. Marian Ște
fan (52 kg) a fost învins în 
finală de L. Racz (fost cam
pion mondial) și a ocupat lo
cul 2. Același rezultat l-a ob
ținut și Gheorghe Minea (74 
kg), învins în finală de fin
landezul S. Măki. Ștefan Ne- 
grișan (68 kg) s-a clasat pe 
locul 3, iar Marin Popa (48 
kg) a ocupat locul 4.

PELE DESPRE ȘANSELE BELGIENILOR IN TURNEUL 
FINAL AL C.M.

Intr-un interviu publicat de 
sâptâmînalul argentinian „El Gra- 
fico**.  fostul internațional brazi
lian Pele a declarat că, după 
opinia sa. Belgia ar putea fi ma
rea revelație a viitorului turneu 
final al C.M. „Belgienii — a spus 
Pele — au toate atuurile pentru 
a se califica în fazele superioa
re ale competiției. Ei au o apă
rare solidă, o tehnică (naltă și

loncscu (București) — V. Sza- 
kacs (Baia Mare).

Azi, de la ora 14 : Flacăra 
roșie — C.S.U. Oțelul ; Dina
mo — Farul.

Partida - vedetă în competiția 
echipelor din plutonul 2, gru
pa „A“, a opus formațiile Ra
pid și Știința Bacău. Un meci 
maraton, care a durat două ore, 
foarte spectaculos ca evoluție a 
scorului șl. mai ales cu o în
torsătură spectaculoasă în setul 
decisiv: 7—0 pentru Rapid. 14—1 
pentru Știința care va cîștiga 
setul și partida pe merit. Scor 
final : 3—2 (-14, 10, 10, -9, 8), 
pentru Știința Bacău. Cele mal 
bune : Monica Moise, Lucia 
Zoia și Margareta Pascu (Ș), 
Ileana Tirnoveanu (R). Arbi
tri : I. Rusu din Timișoara (cu 
unele greșeli) și C. Pitaru (co
rect) din Sibiu. în deschidere : 
Marat'x Baia Mare a dispus cu 
3—1 (13, -8. 2, 3) de Penicilina 
Iași ! Azi. ora 15 : Rapid — 
Maratex : Știința Bacău — Pe
nicilina. (A. B.).

La Constanța, în grupa „B“, 
primul meci s-a disputat între 
formațiile Universitatea Timi
șoara șl Universitatea Craiova.

CAMPIONATE
ANGLIA (et. 23) : Arsenal — 

Leeds 1—0 ; Aston Villa — z Li
verpool 0—3 ; Coventry — Brigh
ton 0—1 ; Everton — Tottenham 
1—1 ; Ipswich — Notts County
1— 3 ; Manchester City — Birmin
gham 4—2 ; Middlesbrough — 
Southampton 0—1 ; Nottingham
— Stoke 0—0 ; Swansea — Man
chester United 2—0 ; West Ham
— West Bromwich 3—1 ; Wolver
hampton — Sunderland 0—1. 
Clasament : 1. Southampton — 
40 p (din 22 meciuri) ; 2. Man
chester United — 39 p (22 me
ciuri) ; 3. Ipswich — 38 p (lfl 
meciuri).

FRANȚA (et. 25). Nisa — Bas- 
tia 1—1 ; Paris S.G. — Strasbourg
2— 1 ; Lens — Monaco 0—0 ; 
Brest — Sochaux 2—1 ; Auxerre
— St. Etienne 3—1 ; Nantes — 
Metz 2—0 ; Lyon — Lille 4—1 ; 
Bordeaux — Montpellier 4—1 ; 
Nancy —Laval 2—2; Valenciennes
— Tours 1—1. Clasament : 1. St.

ȘTIRI, REZULTATE
• La Bogota : Cehoslovacia — 

Millenaries Bogota 2—0 (1—0). 
Au marcat : Masny și Kozak.
• Surpriză tn finala turneului

de la Sydney : Voivodina Novi- 
sad — Sei. Ungariei 2—1 (1—1).
Au înscris : Maricl (2). respectiv 
Csongradi.
• Echipa Ujpestl Dozsa a evo

luat la Lima (Peru) în com
pania echipei locale Sport Boys, 
Pe care a învins-o cu 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de Nagy.
• Cu prilejul meciului dintre 

Atletico Madrid și Real Madrid 
(scor 2—3), desfășurat recent în

TELEX • TELEX
cher (R.D.G.) 4:28,40 ; femei :
100 m spate : Larisa Gorșakova 
(U.R.S.S.) 1:03.62, 400 m liber :
June Croft (Anglia) 4:13,94.

PATINAJ • Natalia Petrușeva 
(U.R.S.S.) a cîștigat 500 m (41,99) 
în concursul de Ia Inzell, iar 
compatrioata sa Marina Kolceva 
a fost prima la 1500 m (2:17,02). 
Olandezul Jan Ykema a cîștigat 
la 500 m (39.64) și 1 000 m (19,00).

SCHI • Reed Zuehlke este 
campionul S.U.A. la sărituri — 
235,8 p (81.5 m 4- 85,5 m) • 
Iugoslavul Franko a cîștigat sla
lomul uriaș de la Tarvisio, în 
Cupa Europei, iar suedezul 
Strand a cîștigat la „șpecial*.

ȘAH • Turneul internațional de 
la Wijk aan Zee (Olanda) s-a în
cheiat cu victoria lui Jonathan

sportiv iugoslav !
sesorul medaLiei de argint la 
C.E. Mai pot opta pentru poziții 
fruntașe Pavel Pavlov (Bulgaria), 
Teimuraz Aphazava (U.R.S.S.), 
Tom Press (S.U.A.).

CATEGORIA 90 KG are în 
frunte trei cîștigători, în ordinea 
cronologică a desfășurării com
petițiilor : Frank Andersson
(Suedia, la C.E.), Ilie Matei (la 
J.M.U.) și Igor Kanighin 
(U.R.S.S., la C.M.). Apreciem că 
cea mai valoroasă performanță 
& deține Kanighin. Tînărul n'os- 
tru reprezentant Iile Matei l-a 
depășit (la J.M.U. de la Bucu
rești) și pe Al. Dubrovskl 
(U.R.S.S.), părînd să fie favorit 
în disputa pentru locul secund 
în ierarhia valorică. Următoarele 
locuri (în afara celor trei) și le 
dispută Giorgios P os id is (Grecia), 
Ivan Ivanov (Bulgaria), Thomas 
Horschel (R.D.G.) etc.

LA CATEGORIA 100 KG primul 
Ioc este ocupat de Mihai! Sa- 
ladze, învingător la J.M.U. și a- 
pol campion mondial, în timp ce 
locul secund revine compatriotu
lui său Nikolai Inkov — cam
pion continental. în urma lor e- 
xistă un grup compact ca valoa
re, format din Andrei Dimitrov 
(Bulgaria), Vasile Andrei și Ro
man Wroclawski (Polonia).

Tn sfîrșit, după foarte mulți 
ani în cane a fost dominată de 
sportivi din U.R.S.S., Bulgaria 
sau România, CATEGORIA 
GREA are în fruntea sa un lup
tător Iugoslav : Refik Nemisevid 
— campion mondial și medalia 
de argint la C.E. ! îl urmează 
Ranghel Gherovski (Bulg). Vic
tor Dolipschi, Evgheni Arlukin 
(U.R.S.S.), Henryk Tomanek (Po

lonia), Janos Rovnyai (Ungaria). 
Arturo Diaz (Cuba).

Mihai TRANCA

se bazează pe contraatacuri efica
ce. mai ales prin extrema stingă 
Jean Ceulemans*.  După cum se 
știe, Belgia face parte din gru
pa a treia a turneului final, alături 
de Argentina, Ungaria șl El Sal
vador. Belgia va susține meciul 
de deschidere, la Barcelona. în 
compania Argentinei, campioana 
mondială.

Etienne — 34 p ; 2. Bordeaux — 
34 p ; 3. Monaco — 33 p.

R. F. GERMANIA (et. 20) —
cinci partide aminate ; Dtissel- 
dorf — Bielefeld 4—1 ; Karlsruhe
— Monchengladbach 1—1 ; Kai
serslautern — Duisburg 3—0 ; 
Dortmund — Hamburg 2—3 ; 
Kdln — Bochum 1—0. Clasament:
1. F. C. K61n — 28 p ; 2. Ba
yern Miinchen — 28 p (un med 
maL puțin) ; 3. Monchengladbach
— 28 p.

SPANIA (et. 22). Osasuna — 
Espanol 3—0 ; Atletico Bilbao — 
Valencia 1—0 ; Real Madrid — 
Zaragoza 3—0 ; Betts — Hercules 
1—2 ; Cadiz — Sevilla 2—0 ; Las 
Palmas — Atletico Madrid 1—i ; 
Gijon — Real Socledad 2—3 ; 
Castellon — Racing 0—0 ; C. F. 
Barcelona — Valladolid 3—1. Cla
sament : 1. Real Madrid — 33 p ;
2. C. F. Barcelona - J2 p ; L 
Real Sociedad — 31 p.

campionatul spaniol a fost înre
gistrat un adevărat record de 
sancțiuni : 3 cartonașe roșit și 
13 galbene fiind distribuite de 
arbitrul jocului ! Au fost ex
cluși din teren Arteche și Mar
cos (de la Atletico) și Pineda (da 
la Real).
• Noul stadion ..Jose Zorllla*  

din orașul Valladolid, care va 
găzdui trei dintre meciurile tur
neului final al C.M., va fi Inau
gurat la 20 februarie cu prilejul 
meciului de campionat dintre e- 
chipele Valladolid șl Athletic Bil
bao.

Nunn (Anglia) șl Iuri Balașov 
(U.R.S.S.) cu cîte 8,5 p. Au ur
mat : Hort (Ceh.) și Van der 
Wiel (Olanda) cu cîte 7,5 p.

SCRIMA • „Trofeul Martini*  
la floretă bărbați la Paris : Ma
thias Gey (R.F.G.) 10—7 tn fina
lă cu Mauro Nuna (Italia). Pen
tru locul 3 : Szekely (Ungaria) 
— Hărter (R.D.G.) 11—9.

TENIS • In finala competiției 
de junioare „Trofeul Start", la 
Sofia, Bulgaria — România 2—L 
La juniori, Bulgaria — Iugosla
via 2—1 • La Delray Beach, ta 
finală, Ivan Lendl — Peter Mc
Namara 6—4, 4—6, 6—4. 7—5 • La 
Philadelphia, McEnroe — Connors 
6—3, 6—3. 6—1 • în C.E. de sa
lă, la Belgrad, Iugoslavia — Ir
landa 1—2. f) în finală la dublu*'  
la Vina del Mar (Chile). Aubono 
(Argentina), Gimenez (Spania) — 
Accua (Chile), Felgl (Austria) 
2—6, 6—4, 6—4.
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