
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist 
Român, luni, 8 februarie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a Biroului Permanent 
al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economico-Sociale și a 
Guvernului Republicii Socialis
te România.

în cadrul ședinței a fost dez
bătut și aprobat Raportul pri
vind îndeplinirea planului na
tional unic de dezvoltare eeo- 
nomico-socială pe anul 1981.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că in primul an al 
actualului cincinal oamenii 
muncii din patria noastră, fă
ră deosebire de naționalitate, 
slrins uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. au 
obținut rezultate de scamă in 
înfăptuirea obiectivelor stabili
te de Congresul al XII-lea al 
P.C.R.

Față de anul precedent, au 
fost înregistrate importante 
creșteri la producția indus
trială, s-au obținut o serie de 
rezultate pozitive în agricultu
ră, a sporit potențialul econo
mic al patriei noastre. în 1981 
au fost puse în funcțiune nu
meroase capacități de produc
ție, asigurîndu-se creșterea 
potențialului productiv al ra
murilor economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat că rezultatele obținute 
in producția materială au de
terminat înregistrarea și în 
anul 1981 a unui însemnat pro
gres în ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor, prin 
creșterea veniturilor obținute 
din retribuirea muncii și fon
durile sociale, prin sporirea 
desfacerilor de mărfuri și ex
tinderea serviciilor pentru 
populație.

S-a subliniat că. într-o con
junctură mondială caracteri
zată prin instabilitate, inflație 
și șomaj, datorită căreia multe

Scrisoarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
adresată celor care i-au trimis
mesaje de felicitare și urări 
cu prilejul aniversării zilei

de naștere
Cu prilejul aniversării zi

lei de naștere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre

Partidului 
președin- 
Socialiste 
un mare

tarul general al 
Comunist Român, 
tele Republicii 
România, a primit
număr de mesaje, telegrame 
și scrisori prin care comu
niștii, oamenii muncii din în
treaga țară — muncitori, ță
rani, intelectuali, tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei, 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități —, 
dînd glas sentimentelor de 
înaltă prețuire, stimă șt re
cunoștință ale întregului 
nostru popor, i-au adresat

„Doresc să exprim, pe această cale, cele mai calde mul
țumiri organelor și organizațiilor de partid, de stat și ob
ștești, organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socia
liste, ministerelor și celorlalte instituții centrale și locale, 
precum și comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră, fără deosebire de naționalitate, care mi-au 
adresat telegrame și mesaje de felicitare și urări cu prilejul 
aniversării zilei de naștere. Consider aceste manifestări 
drept o expresie a dragostei, atașamentului și profundei 
încrederi in Partidul Comunist Român - in rindurile căruia 
am crescut și m-am format ca activist revoluționar - in po
litica partidului consacrată slujirii devotate a intereselor fun
damentale ale poporului de progres și o viață mai bună, 
cauzei independenței și suveranității țării, edificării in 
România a celei mai drepte și umane orinduiri din istorie - 
orinduirea socialistă și comunistă.

Imi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru 
a adresa, la rindul meu, tuturor celor ce mi-au trimis ase
menea mesaje și scrisori, comuniștilor și întregului nostru 
popor calde urări de sănătate și fericire, de succese și sa
tisfacții tot mai mari in muncă și in viață, in activitatea pe 
care o desfășoară — in strinsă unitate in jurul partidului — 
pentru înfăptuirea prevederilor actualului cincinal 1981-1985, 
a mărețului Program de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, 
de înălțare a patriei pe noi culmi de civilizație și progres !**

NICOLAE CEAUȘESCU

țări și-au restrîns activitatea 
productivă, în anul trecut in 
România a fost dezvoltată pro
ducția materială, s-au lărgit 
și modernizat capacitățile de 
producție, s-au creat noi locuri 
de muncă, populația a benefi
ciat de un volum sporit de bu
nuri și servicii, ceea ce evi
dențiază superioritatea econo
miei noastre socialiste, plani
ficate, capacitatea ei de a asi
gura bunăstarea și prosperi
tatea întregului popor, progre
sul general al tării noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, totodată, că succe
sele obținute puteau fi mai 
bune dacă în toate sectoarele 
s-ar fi acționat cu mai multă 
răspundere pentru organizarea 
corespunzătoare a activității 
și mobilizarea tuturor forțelor 
materiale și umane de care 
dispune economia noastră.

In legătură cu aceasta, s-au 
evidențiat o serie de neajun
suri și deficiențe existente in 
activitatea guvernului, ministe
relor, centralelor și unităților 
economice.

Comitetul Politic Executiv 
a trasat ministerelor, centra
lelor, unităților producătoa
re, organelor de partid și de 
stat sarcina de a acționa cu 
fermitate pentru adoptarea 
măsurilor necesare și crește
rea exigenței și răspunderii în 
asigurarea celor mai bune con
diții pentru îndeplinirea rit
mică și Ia toți indicatorii a 
planului de producție pe acest 
an, acoperirea din țară a ma
teriilor prime și energetice ne
cesare, căutarea și găsirea de 
soluții pentru producerea în
locuitorilor și reducerea fermă 
a importurilor. S-a indicat să 
se acționeze cu consecvență 
pentru recuperarea unor res
tanțe din primul an ai cinci
nalului, cu deosebire a produ
selor destinate exportului.

(Continuare In vag. 2-3)

călduroase felicitări și urări 
de viață îndelungată, sănă
tate și fericire, de noi și 
mari succese în activitatea 
de supremă răspundere pe 
care o desfășoară, cu 
neobosită energie, în frun
tea partidului și statului, 
pentru înflorirea multilatera
lă a patriei socialiste, pen
tru progresul și bunăstarea 
întregii națiuni.

Tuturor celor ce i-au tri
mis mesaje de felicitare și 
urări cu acest prilej sărbă
toresc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat ur
mătoarea scrisoare de mul
țumire :

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Aseară, in Palatul sporturilor și culturii

HANDBALIȘTII NOȘTRI, DIN NOU ÎNVINGĂTORI 
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 2216

în ultima sa apariție publi
că dinaintea startului în tur
neul final al celei de a X-a 
ediții a Campionatului mon
dial, echipa masculină de 
handbal a României a între
cut, aseară, în Palatul spor
turilor și culturii din Capita
lă, reprezentativa Cehoslova
ciei cu 22—16 (10—9). Cei 5 000 
de spectatori prezenți în tri
bune (alți peste 3 000 venind 
după epuizarea biletelor) au 
făcut o caldă și emoționantă 
manifestație „tricolorilor", răs- 
plătindu-i pentru performan
țele din acest sezon și stimu- 
lîndu-i pentru obiectivul pe 
care și l-au propus la „mon
dialele" din R. F. Germania.

Meciul, de nivel tehnic mai 
scăzut âecît cel de la Ploiești, 
a prilejuit o dispută acerbă, 
îndîrjită, des fragmentată de 
faulturi. Nefăeînd fată în de
fensivă cu sistemul 5-j-l, spa
țiile largi între M. Dumitru și 
Cezar Drăgăniță oferind oas
peților culoare de șut, des- 
curcîndu-Se greu în ofensivă, 
din cauza apărării avansate a 
partenerilor de întrecere (R. 
Voina n-a încercat depășiri, 
colegii săi au interpretat ade
sea „partituri" proprii neinspi
rate) și — mai ales 
du-se să intre în contact 
adversarul (mult prea 
aseară, motiv pentru 
Papiernik a fost eliminat

ferin- 
cu 

dur 
care 
de-

Ieri, intr-o partidă amicală, la Arad

ROMANIA - UNGARIA 78-77,
IA BASCHET MASCULIN

• Astăzi, in același
ARAD, 8 (prin telefon). E- 

chipa masculină de baschet a 
țării noastre, care se pregătește 
pentru participarea la grupa 
B a campionatului european, 
a susținut luni seară, în Sala 
sporturilor din localitate, o 
partidă amicală in compania 
formației Ungariei. Sportivii 
români au terminat învingători 
cu scorul de 78—77 (39—28), la
capătul unui meci care a avut 
două reprize distincte. în pri
ma, echipa noastră a dominat 
în permanență, pentru ca după 
pauză oaspeții să revină spec
taculos. ajungînd chiar să con
ducă în min. 37 cu 71—70, fiind 
depășiți într-un final dramatic.

Au înscris : Ermurache 19, 
David 16. Uglai 12, Gellert 9, 
Brănișteanu și Cernat cite 8, 
Căpușan 6, respectiv Hoss 16, 
Kamaraș 12, Horvath 11. Mor-

VOLEIBALIȘTII OE LA DINAMO

Șl STEAUA IN MECIURI

DE VERIFICARE
Echipele masculine de1 volei 

participante la turneele finale 
ale cupelor europene susțin 
în această săptămînă meciuri 
de verificare în Capitală ast
fel : marți 9 februarie, Steaua 
— Calculatorul (sala Floreasca, 
ora 16) ; miercuri : Steaua — 
Tractorul Brașov (sala Flo
reasca, ora 16). Dinamo — Cal
culatorul (sala Dinamo, ora 
17) ; joi : Dinamo — Steaua 
(ora 18, sala Floreasca) ; vi
neri : Dinamo — Tractorul 
(ora 18. sala Floreasca)t du
minică : Steaua — Dinamo 
(sala Floreasca, ora 11). 

finitiv) pentru a nu se acci
denta, echipa noastră a per- 
miș — pe parcursul primei re
prize — echilibrarea jocului. 
Abia în partea a doua, între 
minutele 31 și 44, băieții noș
tri și-au relevat adevărata 
valoare, întreg potențialul, ju-

Vasile Stingă aruncă năpraznte la

cînd rapid, derutant, aruneînd 
cu forță la ponrtă și înscriind 
astfel 6 goluri (16—9). 
a primi vreunul. S-au 
țumit însă cu atîta.

fără 
mul- 

greșind

oraș, meciul revanșâ
gen. Kiss, Heinrich, I.osonczy
— cite 8, Sziics 4 șj Szekely 2.
Au arbitrat V. Ilin și D. Oprea.

Marți, tot la Arad, are loc 
meciul revanșă.

»N. STRAJAN. coresp.

Retrospectivele turneului zonal de șah

UN REZULTAT
NUMAI ÎN PARTE ÎMBUCURĂTOR
• Mihai Șubă —un ioc 2 binemeritat • Ce șanse 

are Florin Gheorghiu la baraj ?
Șahul românesc va fi repre

zentat și in penultima etapă a 
lungului periplu de competiții 
care desemnează pe viitorul șa- 
langer la titlul mondial, deținut 
actualmente de marele maes
tru sovietic Anatoli Karpov. 
Pentru turneul interzonal este, 
așadar, calificat campionul ță
rii, Mihai Șubă, iar predeceso
rului sau in fruntea top-urilor 
noastre. Florin Gheorghiu, îi 
rămîne șansa de a trece și el 
în viitoarea fază a campiona
tului mondial, participînd în 
luna martie la meci-turneul de 
baraj de la Budapesta. Un re
zultat care are darul de a se 
integra, chiar dacă nu total, în 
limitele așteptărilor și speran
țelor pe care le-am purtat la 
debutul și apoi de-a lungul ce
lor 21 runde ale turneului zo
nal, încheiat la Băile Hercu- 
lane.

Desigur, ar fi fost mai bine 
dacă al doilea nostru echipier 
ar fi intrat direct în „interzo
nal". Sau dacă ansamblul per
formanțelor obținute de șahiș
tii români s-ar fi situat la cote 
mai Înalte. în sfîrșit, dacă in 

apoi copilărește și făcînd int»- 
țile eforturile lui Nicolao 
Munteanu, care a apărat din 
nou magistral. Cînd partenerii 
s-au apropiat periculos (16—14 
in min. 51), „tricolorii" au apă
sat pe... accelerator și s-au 
distanțat cu dezinvoltură.

poarta apărată de Pavel Winter 
Foto : I. MIHĂICĂ

Sîntem convinși că partida 
de aseară — chiar în condiții
le jocului obstructionist al ad
versarului, speriat de posibi- 
tatea unei noi înfrângeri la 
scor — a servit jucătorilor 
noștri, obligîndu-i la eforturi 
intense, iar mai ales antre
norilor Nicolae Nedef și Lascăr 
Pană. Tehnicienii au putut 
observa — în condițiile unui 
meci aprig — carențele exis
tente încă tn jocul reprezen
tativei și, desigur, vor lua 
măsuri pentru eradicarea lor. 
Socotim că îndeosebi in ceea 
ce privește disciplina tactică
de ioc (si. în general, discipli
na in teren) se impun măsuri.

Să nu uităm însă că hand- 
baliștii noștri au obținut și ta 
acest meci o victorie netă și.

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

evoluția lor nu și-ar fi făcut 
loc atit de numeroase ratări, 
transformate în jumătăți de 
punct sau chiar puncte întregi 
pierdute. Independent de bucu
ria sau amărăciunile pe care 
ni le lasă epilogul acestei gre
le și importante confruntări pe 
tablele de șah. trebuie să spu
nem că surprize. propriu-zis, 
n-au existat la Herculane. Teh- 
nicește vorbind, era lesne de 
prevăzut că echipa reprezenta
tivă a Ungariei, prezentă aici 
cu 5 din cei 6 titulari ai săi, 
cîștigătoare a Olimpiadei șahis- 
te de acum trei ani și apoi 
clasată a doua la ediția urmă
toare a supremei întreceri, va 
candida. normal, la primele 
locuri tn „zonalul" nostru. Iar 
dacă ar fi vorba de un rezul
tat surprinzător, atunci este 
acela înregistrat de șahiștii 
Cehoslovaciei, care nu vor a- 
vea nici un loc in viitoarele 
etape ale C.M., ieșind complet 
din cursă. Aceeași soartă, dar

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)



ȘEDINfA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

In continuarea lucrărilor, Co
mitetul Politic Executiv a dez
bătut și aprobat Raportul cu 
privire la reașezarea și corela
rea pe principii economice a 
preturilor produselor agricole 
și majorarea preturilor cu a- 
mănuntul Ia produsele agroali- 
mentare, creșterea retribuției 
personalului muncitor, a aloca
ției de stat pentru copii și a 
pensiilor.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că din inițiativa și 
sub conducerea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ccaușescu, 
In ultimii doi ani, precum și in 
cursul lunii ianuarie 1982, a 
fost elaborat un complex de 
măsuri de o deosebită impor
tantă privind actualizarea și 
Îmbunătățirea preturilor de 
producție și de livrare din in
dustrie, precum și a preturilor 
de producție, contractare și 
achiziții din agricultură, măsu
ri care asigură stimularea pro
ducătorilor, creșterea produc
ției industriale și agricole și a 
veniturilor populației, îmbu
nătățirea continuă a satisfa
cerii nevoilor de consum ale 
oamenilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că reașezarea prețuri
lor de desfacere cu amănuntul 
a devenit o necesitate obiecti
vă pentru mersul ascendent al 
societății noastre socialiste, 
pentru realizarea unui echili
bru între veniturile populației 
șî cheltuielile sociale, cu atît 
mai mult cu cit Ia unele pro
duse de bază prețurile de vîn- 
zare au rămas neschimbate 
de 25—30 de ani, deși venitu
rile populației au crescut de 
peste 10 ori in această perioa

dă, iar retribuțiile de peste 7 
ori. Comitetul Politio Executiv 
a apreciat cS o continuare a 
finanțării de către stat a efec
telor creșterii preturilor de pro
ducție, livrare, contractare și 
achiziții ar provoca mari dez
echilibre în viata economică, 
între cererea și oferta de bunuri 
de consum, intre veniturile și 
cheltuielile populației.

In spiritul politicii consec
vente a partidului și statului 
de ridicare a nivelului de trai 
al întregului popor, Comitetul 
Politic Executiv a hotărit ca 
modificarea prețurilor de des
facere a produselor agroali- 
mentare să nu afecteze venitu
rile oamenilor muncii. In acest 
scop, s-a prevăzut acordarea 
de compensații personalului 
muncitor, creșterea alocației 
pentru copii și a pensiilor de 
asigurări sociale.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că aceste măsuri re
flectă preocuparea consecventă 
a conducerii partidului și sta
tului, personal a tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, pentru spo
rirea bunăstării materiale a în
tregului popor, in conformitate 
cu obiectivele stabilite de Con
gresul al X5I-lea al partidului 
de ridicare continuă a calității 
vieții în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca, pînă la sfîrșitul cin
cinalului actual, volumul com
pensațiilor anuale acordate per
sonalului muncitor să fie inte
gral recuperat pe calea creș
terii productivității muncii, re
ducerii continue a cheltuielilor 
materiale și valorificării supe
rioare a materiilor prime și 
materialelor. Pentru realizarea 
echilibrului financiar, este ab
solut necesar ca în anul 1982

Executiv a 
privind în- 
național u- 
economico-

să se recupereze cel puțin 30 
la sută din valoarea compensa
țiilor stabilite.

Comitetul Politic 
stabilit ca Raportul 
deplinirea planului 
nic de dezvoltare
socială pe anul 1981 și Rapor
tul eu privire la reașezarea și 
corelarea pe principii economi
ce a preturilor produselor agri
cole și majorarea prețurilor cu 
amănuntul la produsele agro- 
alimentare, creșterea retribuți
ei personalului muncitor, a alo
cației de stat pentru copii și a 

' pensiilor să fie supuse dezba
terii Plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut si aprobat propuneri
le de măsuri privind aducerea 
unor îmbunătățiri în munca de 
partid, la nivel central și local.

Măsurile prevăd perfecționa
rea structurii organizatorice și 
activității aparatului C.C. al 
P.C.R., a comitetelor județene 
și a altor organe locale de 
partid, ale Consiliului Central 
de Control Muncitoresc a Acti
vității Economice" și Sociale, 
constituirea Ia nivel central și 
județean a unor grupuri de in
structori obștești de partid, îm
bunătățirea activității politico- 
ideologicc și cultural-educati
ve in toate localitățile.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat convingerea că 
măsurile adoptate vor conduce 
la întărirea legăturii cadrelor 
de partid și de stat cu oamenii 
muncii, la concentrarea efortu
rilor tuturor forțelor în direc
ția înfăptuirii obiectivelor prio
ritare ale construcției socialis
te, la creșterea rolului condu
cător ai partidului în toate do
meniile de activitate.

„Cupa României“ la handbal feminin

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA (divizia „0")- 
CALIFICATĂ IN SEMIFINALE!

Celelalte 7 formalii
5La sfîrșitul săptămînii trecute 

disputat la Odorheiu Se
cuiesc, Alexandria, Vaslui și Pi
tești etapa a H-a (principală) a 
celei de a V-a ediții a „Cupei 
României» la handbal feminin. 
Jn cele patru grupe au fost pre
zente cite 3 formații divizio
nare „A“ și cite o echipă din 
eșalonul secund, acestea din ur
mă calificate in urma desfășu
rării primului ' tur al competi
ției. Surprizele nu s-au lăsat aș
teptate, astfel că echipe ca TEROM 
Iași, Universitatea Timișoara, 
Hidrotehnica Constanța au fost 
eliminate. In schimb, ambițioasa 
divizionară „B“ Constructorul Ti
mișoara a reușit o frumoasă 
performanță, ocupînd primul loo 
m grupa „B“, deși s-a confruntat 
eu echipe mult mai puternice.

Iată scurte relatări de la cele 
* grupe.

ODORHEIU
«porturilor a __  ____ ___ __
Care zi din cele trei cit a durat 
întrecerea, meciurile ridicindu-se 
la un bun nivel, o comportare 
nedorită a avut-o antrenorul de 
la Vulturul Ploiești, Constantin 
Muscalu, care, datorită unor ges
turi nesportive la adresa arbitri
lor (Al. Virtopeanu și Șt. Geor
gescu), a fost îndepărtat de pe 
banca echipei sale. Rezultate: 
Confecția București: 23—21 cu 
Mureșul Tg. Mureș, 22—20 cu 
Universitatea Cluj-Napoca și 
K—ie cu Vulturul Ploiești; Mu
reșul: 26—15 cu Vulturul și 25—13 
fu Universitatea Cluj-Napoca; 
vulturul — Universitatea Cluj- 
Napoca 21—20. Clasament: 1. 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 9 p, 2. 
MUREȘUL 7 p, 3. Vulturul 5 p, 
J- Universitatea Cluj-Napoca 3 p. 
Goageteră: Dorina Damian (Uni
versitatea) : 29. (Ioan BARTHA — 
coresp.).

SECUIESC. sala 
fost plină in fie-

, ALEXANDRIA. In compania a 
trei divizionare „A“, formația 
Constructorul Timișoara (divizia 
-Ș") a avut o evoluție excelen
tă, realizînd surpriza întregii e- 
tape: calificarea în etapa semifi
nală a „Cupei României", De la 
Constructorul, o foarte bună pres
tație a avut-o Viorica Cojocăriț3. 
Rezultate: Constructorul Tlmîșoa- 
1BS 30—13 cu Universitatea Ti-

sînt divizionare „A"
mișoara, 23—23 cu TEROM Iași 
și 18—18 cu Textila Buhuși ; 
Textila Buhuși 21—19 cu TEROM 
și 17—22 cu Universitatea Timi
șoara; TEROM — Universitatea 
Timiș-oara 23—14. Clasament: 1. 
CONSTRUCTORUL TIMÎȘORA 7 
p, 2. TEXTILA BUHUȘI 6 p, 3. 
TEROM Iași 6 p, 4. Universitatea 
Timișoara 5 p. Golgeteră: Nadire 
Luțaș (Universitatea Timișoara): 
24. (Florin DUMITRU — coresp.).

VASLUI. Meciuri de bun nivel 
tehnic, dominate —. atît prin 
prestații cît și prin eficacitate
— de știința Bacău. Elevele an
trenorului Eugen Bartha au avut 
însă un adversar incomod în 
formația bucureșteană Progresul, 
reușind să cîștige la limită. Re
zultate: Știința Bacău: 25—1®
cu C.S.M. Sibiu, 24—17 cu Rapid 
București și 18—17 cu Progresul 
București; Progresul București 
23—14 cu Rapid București și 
16—13 cu C.S.M. Sibiu; C.SJW. 
Sibiu — Rapid București 10—17. 
Clasament: 1. ȘTUNTA BAC AU 
9 p, 2. PROGRESUL BUCU
REȘTI 7 p, 3. C.S.M. Sibiu 5 p, 
4. Rapid București 3 p. Golgete
ră: Marioara Ion eseu (Progresul 
București): 22. (Mihai FLOREA
— coresp.).

PITEȘTI. Rulmentul Brașov și-a 
dominat net adversarele, câști
gând toate cele trei partide la 
diferențe destul de mari de scor. 
O bună impresie a lăsat divi
zionara ,,B" C.F.R. Craiova; în 
schimb, Hidrotehnica Constanța a 
jucat cu mult sub așteptări. Re
zultate: Rulmentul Brașov: 33—22 
cu Hidrotehnica Constanța. 27—15 
cu C.F.R. Craiova și 31—27 cu 
Constructorul Baia Mare; Con
structorul : 24—22 cu C.F.R. Cra
iova și 30—23 cu Hidrotehnica; 
C.F.P.. Craiova — Hidrotehnica 
23—15. Clasament: L RULMEN
TUL BRAȘOV 9 p, 2. CONSTRUC
TORUL BAIA MARE 7 p, 3.. 
C.F.R. Craiova 5 p, 4. Hidroteh
nica 3 p. Golgeteră: Larisa Ca- 
gacu (Constructorul): 30. (Hie 
FEȚEANU — coresp.).

Echipele scrise cu majuscule 
(cîte două de fiecare grupă) s-au 
calificat pentru etapa semifinală a 
„Cupei României", programată la 
Craiova și Brăila, în zilele de 6 
și 7 martie a.c.

ECHIPA DE JUDO A ROMÂNIEI 

A PLECAT IERI LA TBILISI
Sportivi din peste 20 de țări 

gf-au anunțat participarea la 
tradiționalul turneu interna
țional de judo de la Tbilisi. 
Dealtfel, această competiție 
este considerată ca una dintre 
cele mai mari și mai dificile 
ale anului. La fiecare catego
rie de greutate antrenorii pre
zintă pe cei mai valoroși ju
doka. La acest turneu a plecat 
ieri dimineață și echipa noas
tră reprezentativă c Arpad

Szabo (cat. superușoară). Con
stantin Niculae (semi ușoară), 
Simion Topiiccan (ușoară), 
Mircea Frăției (semimijlocie), 
Mihalache Toma și Gabriel 
Șapta (mijlocie), Mihai Cioc 
(grea). La semigrea nu pre
zentăm concurent. Formația 
noastră este Însoțită de antre
norul lacob Codrea și de ar
bitrul internațional Mihai Pla- 
ton. Turneul începe joi și se 
Încheie duminică.

ATLETI FRUNTAȘI IN ÎNTRECERI9 ■»

LA MOSCOVA, BUDAPESTA SI SOFIA1 5

• ÎN ACEASTĂ SĂPTĂ- 
MÎNĂ, atleți fruntași din 
țara noastră vor lua parte la 
diferite competiții peste ho
tare : Fița Lovin, Doina Me- 
lintc, Ad. Protcasa, D. Albu, 
C. Miiitaru, Gh. Lina, Monica 
Matei (astăzi și miine, la 
Budapesta), Anișoara Cușmir, 
Daniela Matei, Ion Oltean și 
Pal Palffy (la Moscova), Mi- 
haela Loghin, Steluța Vintilă, 
Vali Ionescu, Sorin Matei și 
Johann Schromm (la Sofia). 
La sfîrșitul săptămînii. în Ca
pitală, sint programate între
cerile organizate de clubul 
Rapid și dotate cu „Cupa 16 
Februarie".

9 PE ALEILE PARCULUI 
SPORTIV DINAMO din Capi
tală a avut loc, duminică di
mineață, competiția de cros 
pentru juniori dotată cu „Cu
pa Dinamo”. A luat startul 
un număr mare de concurenți, 
dintre care, în mod cu totul 
special, s-a remarcat dinamo- 
vistul Ion Oprea, un tînăr 
înalt, cu frumoase calități, în
vingător în întrecerea juniori
lor. Iată cîștigătorii : copii I 
— 1500 m : S. Ribenciuc
(C.S.Ș. Triumf), echipe — 
Steaua ; juniori III —3000 m : 
I. Tomescu (C.S.Ș. Rm. 
cea), echipe — Dinamo ; 
niori I
(Dinamo), echipe — 
copile I 
colescu
Steaua ; 
Vasilai ( 
Dinamo ;

Simion (Dinamo), echipe ; Di
namo. (Andi VILAHA — co
resp.).

• PESTE 200 DE ATLEȚI 
au participat la cel de al 4- 
lea concurs interjudețean des
fășurat la complexul sportiv 
școlar de atletism din Cîmpu
lung Muscel. Au fost pre- 
zenți concurenți din județele 
Argeș, Brașov, Covasna, Dîm
bovița, Olt și Prahova. Cîteva 
rezultate : junioare II : 50 m: 
Mihaela Chindea (C.S.Ș. 
ceafărul Bv.) 
Carmen 
C-lung) 7,7 ; greutate : 
Simon (C.S.Ș.A. C-lung) 
m ; juniori II : 50 m : 
Marin (C.S.Ș. Pi.) 5,9 ;

Vîl- 
ju- 

6 000 m : I. Oprea 
Steaua ;

— 1 000 m : Anca Ni- 
(Steaua). echipe — 

junioare III : Gela
(Dinamo), echipe — 

; junioare II : Emilia

Lu- 
50 mg : 

(C.S.Ș.A.
Livia 
15,22 

Grig.
«r.., , lungi

me : D. Lina (C.S.Ș.A. C-lung) 
6,34 m ; juniori III : greutate: 
Costel Grasu (C.S.Ș.A. C-lung) 
15,10 m —record. în aer liber: 
600 m B. III : D. Ungureanu 
(C.S.Ș. Pit.) 1:28,5, 1 000 m
B. I : Al. Opriță (C.S.Ș. Pit.) 
2:38,1, 2 000 m B. I: C. Ke- 
resztes (C.S.Ș. 2 Sf. Gh.) 
6:37,7, 5 000 m B. I : Z. Fekete 
(C.S.Ș. 2 Sf. Gh.) 15:33,5, su
liță F. II : Carmen Poenaru 
(C.S.Ș.A. C-lung) 36,00 
disc F. I. : Livia Simon
m ; disc B. III : Costel Grasu 
47,14 m. (P. MATEOIU — co
resp.).

6,5 ;
Oproiu

m ;
44,44

Ce înseamnă să ai Â

CONCURSURI DE SCHI
• Peste 250 de tineri schiori 

de la cluburile sportive din 
întreaga țară au fost prezenți, 
zilele trecute, la Păltiniș-Sibiu 
pentru a lua startul în cursele 
de slalom uriaș și slalom spe
cial din cadrul „Cupei Șoimii", 
întrecerile, desfășurate pe pîr- 
tia Oncești, au fost urmărite 
cu mult interes, iar micuții 
sportivi au făcut dovada unor 
frumoase calități. Iată-i pe 
primii clasați : slalom uriaș 
copii II: 1. I. Bocan (Predeal), 
2. V. Cezar (Predeal). 3. D. 
Adâncu (V. Dornei) ; copii I : 
1. D. Negruț (Petroșani), 2. L. 
Bordea (Predeal), 3. C. Szakacs 
(Baia Mare) ; fete II : 1. Mi
haela Fera (Sibiu), 2. Cristina 
Radu (Brașov), 3. Emese Bog
dan (Satu Mare) ; fete I : 1. 
Adriana Macrea (Sibiu), 2. E- 
lena Eniescu (Arieșeni), 3. O- 
tilia Grecu (Sibiu) ; slalom 
special, băieți II : 1. M. Ponito 
(Arieșeni), 2. A. Boniș (Mier
curea Ciuc), 3. P. Cosma (Pre
deal) ; băieți I : 1. D. Negruț 
(Petroșani). 2. Gh. Gligor (A- 
rieșeni), 3. C. Szakacs (Baia 
Mare) ; fete II : 1. Mihaela 
Fera (Sibiu), 2. Ioana Ghia 
(București), 3. Cristina Radu 
(Brașov) ; fete I : 1. Adriana

Macrea (Sibiu), 2. Elena 
Gruescu (Arieșeni), 3. Mariana 
Radu (Brașov).

Ilie IONESCU — coresp.

• La Vatra Dornei s-a dis
putat „Cupa 
schi-fond cu 
rilor schiori 
sportive din 
curea Ciuc, 
pulung 
Neamț ș.a. 
km fete II : 1. E.
(Miercurea Ciuc) 12,11, 
Boiko (Gheorgheni) 13,10, 
P. Szakacs (Miercurea i 
13,34 ; 5 km băieți II : 1. 
Zaharia (Bistrița) 22,32. 
Sângiorzan (Bistrița) 
Gh. Grumârzan 
23,15 ; 5 km fete : 1. D. Fili- 
mon (V. Dornei) 24,25. 2. V. 
Ungureanu (V. Dornei) 24,39. 
3. E. Balint (Gheorgheni) 
24,55 ; 10 km băieți 1:1. 
Curcă (V. Dornei) 39,05, 2. 
Sara (Gheorgheni) 41,37, 3. V. 
Kacira (V. Dornei) 43,30 ; șta
feta 3x5 km fete: 1. Miercurea 
Ciuc, 2. Vatra Dornei, 3. 
Gheorgheni ; 3X10 km băieți : 
1. Vatra Dornei, 2. Bistrița-Nă- 
săud. 3. Gheorgheni I. (Horia 
CHIRILUȘ — coresp.).

Domelor" la 
participarea tine- 
de la cluburile 

Bistrița, Mier- 
Gheorgheni, Cim- 

Moldovenesc, Piatra 
REZULTATE : 2,5 

1. E. Covaci 
2. M 

, 3.
Ciuc) 

V.
2. M. 

22,48, 3. 
(Cîmpulung)

După ce a absolvit Insti
tutul de educație fizică și 
sport din București, fosta 
multiplă campioană de pati
naj viteză Maria Tașnadi- 
Lăzărcscu s-a reîntors în o- 
rașul natal, la Miercurea 
Ciuc. A debutat ca 
noare la C.S.Ș. din 
localitate, cu o 
grupă de începă
tori 
tre
Eva 
dor 
pacz. 
mereu, aceste două 
s-au remarcat in concursu
rile de copii și apoi au de
venit campioni Ia juniori 
mici.

între timp, Maria Tașnadi- 
Lăzărescu, apreciată pentru 
rezultatele obținute în pro-

in care, prin- 
alții, se aflau 

Szigeti-Șan- 
șl Tibor Ko- 

Progresînd
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„CUPA 16 FEBRUARIE
La șfîrșitul săptămînii tre

cute, în sala poligonului Di
namo din Capitală s-a des
fășurat concursul de tir redus 
dotat cu „Cupa 16 Februarie", 
întrecerea a fost deschisă ju
niorilor și junioarelor, la pro
bele de pușcă și pistol cu aer 
comprimat. Dintre 
înregistrate, 
cele realizate

rezultatele 
merită remarcate 
de : loan Joldea

(Dinamo) 564 p și Dragoș Sto-

RUGBYUL ARE NEVOIE DE JOC COMBIN ATIV
PENTRU TRECEREA „LINIEI AVANTAJULUI"
Zilele trecute ne-a parvenit la 

redacție un prim ecou la arti
colul nostru „Aportul înaintării 
e adesea hotărîtor, dar impresia 
artistică, spectacolul, îl dau 
treisferturile", publicat nu demult 
în ziarul nostru. Scrisoarea a- 
parținc reputatului tehnician 
Petre Cosmănescu, antrenor e~ 
merit Ti dăm cuvîntul.

„Obiectivul unic al jucătorului 
de rugby, indiferent dacă el 
este Înaintaș sau component al 
liniei de treisferturi, este acela 
de a trece linia avantajului. Dar 
ce este, de fapt, linia avantaju
lui ? O linie imaginară care 
trece :

— în cazul unei grămezi ordo
nate, prin axa mediană a acesteia 
la egală distanță de cele două 
prime linii ;

— în cazul unei tușe, prin axa 
ce separă cele două Unii d<? par
ticipant! la margine ;

— în cazul unei regrupări în 
timpul jocului (grămadă deschi
să, maul), prin... purtătorul de 
balon.

Este lesne de înțeles, in conse
cință, că echipa care depășește 
această linie se va găsi in a- 
vantaj, putîndu-se apropia de 
buturile adversarului, avînd, deci, 
posibilitatea de a marca.

Consider că nu este greșită in
tenția antrenorilor care își for
mează o înaintare puternică, 
în stare să furnizeze baloane 
bune liniilor dinapoi, dar în a- 
ceiași timp formată din înaintași 
capabili Înșiși de a se tran
sforma In primii atacanți. ESte, 
In fond, o formă modernă de 
exprimare. Un spectator avizat

Iubește în egală măsură pătrun
derile înaintașilor (și ele un mij
loc de a trece linia avantajului), 
ca și desfășurarea atacului de 
către treisferturi. At fi ne just, 
socotesc eu, să se creadă că 
spectatorul de rugby gustă doar 
șarjele liniilor dinapoi. Este a- 
devărat că în partidele susținute 
de echipa reprezentativă, dar mai 
ales în meciurile de campionat, 
se văd rar astfel de șarje și doar

atunci cînd se întâlnesc echipe 
* de valori diferite (lucru relevat 

și în articolul amintit). Există 
două moduri de a aborda jocul 
de rugby, trecerea liniei avan
tajului. în cazul nostru — s-a 
văzut —, de preferință se 
alege soluția care-i are în ve
dere pe înaintași (sigur, mai 
există atacul cu linia de trei
sferturi sau combinațiile mij
locașului la grămadă cu linia a 
treia sau alte formule). Celă
lalt mod este acela de a re
fuza riscul, de a aștepta ca 
adversarul să greșească sau 
chiar de a-1 provoca în această 
direcție. Este o metodă care 
și-a cules de multe ori. roadele 
și în campionatul nostru. Este 
mai ușor pînă la urmă să pro

fiți de greșelile unei echipe 
așa-zis • „generoase", dar care 
nu are mijloace pentru a-Și va
lorifica intențiile.

Iată de ce mijloacele de a 
trece această linie a avantaju
lui ar trebui să-i preocupe pe 
toți antrenorii, pe toți jucă
torii și iubitorii balonu
lui oval din țară. Rugbyștii „AII 
Blakcs", pe care am avut oca
zia să-i vedem toamna trecută și 
pe terenurile noastre, ne-au de
monstrat cît este de imperios 
necesar, cît sînt el de intere
sați să treacă cît mai repede 
și direct linia avantajului (ceea 
ce explică desele acțiuni pe 
„partea închisă" sau atacurile di
recte ale treisforturilor). Eficaci
tatea și simplicitatea jocului 
neozeelandez se naște din a- 
eeastă idee dominantă, esențială.

în concluzie, primordială în 
Jocul de rugby rămîne trecerea 
liniei avantajului, indiferent de 
mijloacele folosite (înaintare sau 
treisferturi) și nu opțiunea netă 
pentru un compartiment, cu alte 
cuvinte este necesar un joc 
combinativ care să ducă la mar
carea de încercări. Jocul liniei 
de treisferturi nu poate fi cu 
adevărat valoros decît dacă o 
înaintare puternică, mobilă, acti
vă i l-a pregătit. Deficiențele din 
jocul liniilor dinapoi trebuie să 
le căutăm adesea în evoluția 
defectuoasă a înaintărilor, și în 
special în modul greșit (nu întot
deauna momentul cel mai po
trivit) de transmitere a balonu
lui către linia de treisferturi.

PETRE COSMANESCU 
antrenor emerit
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CARACAS, 8 (Agerpres). — 
în prima zi a turneului inter
național hexagonal de la Me
rida (Venezuela), echipa Uni
versității locale a întrecut cu 
2—1 (1—1) o selecționată a 
U.R.S.S. Golurile au fost mar
cate de Pedro Diaz și Castillo, 
respectiv, Cernenkov.

Reprezentativa Honduras a 
dispus cu 3—1 (1—0) de Estu- 
diantes Merida.

La turneu mai participă se
lecționata divizionară a Româ
niei și formația Independiente 
Santa Fe (Columbia).
• LA 23 FEBRUARIE, LA 

CRAIOVA, UNIVERSITATEA 
— ACADEMIK SOFIA, 
gramul de pregătire al echi
pei noastre campioane, 
versitatea Craiova, în vederea 
meciului cu Bayern Munchen, 
din Cupa campionilor europeni, 
cuprinde și cîteva jocuri a- 
micale cu echipe de peste ho
tare. Ultimul dintre acestea, 
înaintea primei manșe cu Ba
yern, se va disputa la 23 fe
bruarie, la Craiova, 
nia echipei bulgare 
Sofia.

Cehoslovacia, ROMÂNIA, Sue
dia și Cipru) se reunesc astăzi, 
la Roma, pentru a stabili date
le de disputare a meciurilor din 
această grupă.
• DUBLA ÎNTÎLNIRE AMI

CALĂ ROMANIA — TURCIA 
(JUNIORI). In zilele de 14 și 
16 februarie vor avea loc două 
jocuri amicale între reprezen
tativele de juniori ale Româ
niei și Turciei. Prima partidă 
se va disputa, duminică, la 
Drobeta Tr. Severin, urmînd ca 
în aceste zile să se stabilească 
și localitatea care va găzdui 
cea de a doua intîlnire.

Pro-

Uni-

in compa-
Academik

I
I

• ASTĂZI, LA 
DEFINITIVEAZĂ 
RUL GRUPEI 
PIONATULUI 
Reprezentanții 
lor cinci țări 
grupa a 5-a 
campionatului

ROMA SE 
CALENDA- 

A 5-A A CAM- 
EUROPEAN. 

federațiilor ce- 
participante în 

a preliminariilor 
european (Italia, '
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• CORVINUL HUNEDOA
RA, ÎNVINGĂTOARE ÎN LI
BAN. in primul joc al turneu
lui pe care îl întreprinde în 
Liban, echipa Corvinul Hune
doara a învins 
formația Racing

cu 1—0 (1—0) 
Club Beirut.
STUDENȚESC, 
IUGOSLÂVIA.

• SPORTUL 
ÎNVINSA • ÎN 
Disputind primul joc în com
pania echipei Osijec, care ac
tivează în Liga a doua a cam
pionatului din Iugoslavia, Spor
tul studențesc a pierdut întîl- 
nirea cu scorul de 1—0 (1—0).

• RAPID BUCUREȘTI A 
PLECAT INTR-UN TURNEU 
DE PREGĂTIRE IN GRECIA, 
în această țară, echipa ferovia
ră va susține un număr de 3—4 
întilniri.

DE IA PEIISPECTIVÂ IOTULUI NATIONAL

siiu involuția jucătorului timișorean Nucă
...Decembrie 1981. La sfîrși- 

tul sezonului trecut, mai pre
cis la jumătatea lunii decem
brie, Mircea Lucescu a or
ganizat două meciuri de ve
rificare pentru alcătuirea lo
tului care actualmente se a- 
flă în turneu în America 
Centrală. Printre jucătorii 
convocat! atunci la Oradea și 
Arad, s-a aflat și Nucă, de 
la Politehnica Timișoara.

Așadar, un fotbalist în care 
noul antrenor întrezărea un 
posibil purtător al tricoului 
echipei reprezentative.

...Ianuarie 1982. A trecut 
mal puțin de o lună. Politeh
nica Timișoara și-a reluat 
pregătirile pentru noul sezon 
(în care are de luptat serios 
pentru a-și păstra locul în 
Divizia „A"), dar Nucă nu 
mai face parte din lotul său. 
A fost transferat 1a diviziona
ra „B“ C.F.R. Timișoara ! 
Deci, Nucă, cel care avusese 
șansa să fie chemat la un 
trial și in prezent să se afle 
in turneu în Salvador și Hon
duras, a ajuns în eșalonul se
cund ! Care să fie explicația 
acestei căderi vertiginoase 7

Din lipsă de randament, 
Nucă a mai fost trimis la... 
munca de jos, la eșalonul se
cund, iar readucerea lui, se 
pare, nu l-a stimulat deloc. 
El, fost internațional de ju
niori și o mare speranță la 
vremea respectivă, iată, la 25 
de ani, coboară la Divizia 
,,B“, unde juca pe cînd avea 
16 ani. Din nou, de ce 7

„Pentru că Nucă, cum ne 
spunea M. Lucescu. s-a auto- 
exclus din lotul de perspec
tivă înainte de a juca". Se 
intenționa să fie folosit în 
meciul de verificare cu U.T.A. 
(la Oradea jucase o echipă, 
la Arad urma să fie verificată 
alta), dar Nucă n-a înțeles să 
respecte programul lotului și 
seara a rămas o oră, o oră 
și jumătate în plus la dis
cotecă. Lucescu l-a văzut și 
a renunțat la serviciile lui.

„Nucă est>e un talent". Așa 
a fost recomandat cînd a fost 
adus la Politehnica Timișoara. 
Dar în 91 de meciuri a mar
cat doar 10 goluri, deși este 
înaintaș. In sezonul de toam
nă 1981, în cele 12 partide în 
care a fost folosit, n-a înscris 
nici un gol !

...Un jucător-speranță, iată, 
nu confirmă, în ciuda unor 
reale calități (talie bună, vi
teză, șut puternic). Cazul Nu
că trebuie să constituie o 
nouă temă de meditație pen
tru mulți fotbaliști, care cred 
doar în talentul lor și nimic 
mai mult. DAR TALENTUL 
FĂRĂ MUNCA, FARA DISCI
PLINA ȘI, MAI ALES, FARA 
O VIATA ORDONATA, NU 
DUCE LA NIMIC BUN. Creea
ză unora doar o stare de su
ficiență, o falsă impresie des
pre sport și performanță spor
tivă. conduce, în ultimă in
stanță, la o greșită evaluare 
a potențialului real.

Nucă este încă un exemplu 
care se înscrie pe lista nefm- 
pllnirilor (deși acum o lună 
putea ii component al unul 
lot național) tocmai din cauza 
LIPSEI DE AMBIȚIE ȘI DO
RINȚEI DE AFIRMARE, A 
ANTRENAMENTULUI INVI
ZIBIL NECORESPUNZĂTOR. 
Cam așa stau lucrurile șl cu 
alții. Chitaru a fost o mare 
promisiune, dar nu a ajuns 
la valoarea așteptată. Duml- 
triu IV, la fel, Iovănescu, tot 
așa. Vamanu bate pasul pe 
loc, ca și Isaia. Toți au avut 
talent, dar nici unul n-a ajuns . 
internațional de valoare, ca 
să nu ne mal amintim și de 
alți jucători care au dispărut 
din fotbal înainte de afirmare, 
deși erau înzestrați cu destule 
calități. Dar numai cu talen
tul, cum spuneam, ajungi, 
iată, în Divizia „B“ ca Nucă, 
în loc să joci Intr-un turneu 
în America Centrală și să 
devii, cu adevărat, FOTBA
LIST.

Constantin AlEXE
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COMPETITIVITATEA FOTBALULUI NOSTRU DE CLUB
PE PLAN EUROPEAN - DE LA REALITATE LA NĂZUINȚĂ

Am publicat, în urmă cu 
două săptâmini, bilanțul echi
pelor noastre de club, al fot
balului nostru în general, în 
competițiile de club europene 
de la înființarea acestora și 
pină în prezent. Completăm a- 
cum o astfel de retrospectivă 
analitică cu unele date, tot de 
ordin statistic, care ne permit 
să facem cîteva importante 
considerații, să tragem unele 
concluzii deosebit de semnifi
cative privind forța noastră 
competitivă pe plan continen
tal, lucru care ne interesează 
mai mult decît orice, pentru că, 
in fond, problema reprezentării 
fotbalului românesc în arena 
internațională este prioritară și 
ea trebuie să concentreze prin
cipalele eforturi în vederea 
unei rezolvări depline, de cali
tate.

în această idee, am întocmit 
un tablou de ansamblu al par
ticipării noastre în cupele eu
ropene de club, prezentînd si
tuația prin prisma confruntă
rii fotbalului românesc cu fot
balul din toate celelalte țări de 
pe continent, grupate în raport 
de cota lor valorică la ora ac
tuală. Precizăm, pentru o înțe
legere cît mai corectă a datelor 
înscrise în acest tablou că no
țiunea de „Spania", de pildă, 
înglobează toate formațiile de 
club spaniole pe care formați-

Cupa 
Cupa 
U.E.F..

campionilor europeni, în 
cupelor și în Cupa 

■A,, de-a lungul celor 26 
de ani de participare româ
nească în aceste competiții. In 
dreptul fiecărei țări sînt în
scrise o serie de cifre, care re
prezintă în ordine : numărul 
total al partidelor jucate cu e- 
Chipele din țara respectivă, al 
victoriilor obținute, al meciu
rilor egale, al înfrîngerilor și 
golaverajul general, în paran
teză, înregistrate de formațiile 
noastre. în continuare, apar, 
sub formă de scor, eliminările 
reușite, pe competiții 
Așa, de exemplu, la 
primul scor (0—5) se 
Cupa campionilor 
competiție din care noi nu am 
eliminat nici o echipă spaniolă, 
în timp ce spaniolii au eliminat 
cinci echipe românești ; 1—2
este, după aceleași criterii, sco
rul în Cupa cupelor, 1—3 cel 
din Cupa U.E.F.A., iar 2—10 
scorul general, care înseamnă 
că din 12 duble confruntări di
recte cu fotbalul de club spa
niol acesta ne-a scos din com
petiții de 10 ori, noi reușind 
de numai două ori eliminarea 
unor formații iberice din cele 
trei cupe continentale.

Și-acum, după aceste strict 
necesare explicații, tabloul de 
ansamblu al competitivității

și global. 
Spania : 

referă la 
europeni,

le noastre le-au intilnit. în noastre pe plan european :
1. SPANIA 25 9 2 14 ( 32- 55) 0— 5, 1— 2, 1— 3 = 2—10
2. ANGLIA 21 4 3 14 ( 14- 47) 0—2, 0—3, 1— 4 = 1— 9
3. R.F.G. 17 3 4 10 ( 18- 38) 0— 1, 0— 2, 0— 5 = 0— 8
4. ITALIA 16 4 5 7 ( 11- 20) 0—4, — , 3— 1 = 3— 5
5. IUGOSLAVIA 16 3 3 10 ( 13- 34) 0— 1, 0— 1, 1— 5 = 1— 7
6. BELGIA 8 1 3 4 ( 6- 11) 0—1, 0—1, 0— 2 «= 0— 4
7. POLONIA 6 2 1 3 ( 8- 14) 0—1, —• , 2— 0 = 2— 1

TOTAL GR. 1 109 26 21 62 (102-219 1—15, 1— 9, 8—20 = 9—44
8. R.D.G. 12 6 1 5 ( 14- 20) 1— 1, 0— 1, 1— 1 = 2— 3
9. UNGARIA 10 5 0 5 ( H- 17) - , — , 1— 4 = 1— 4

1®. FRANȚA 8 2 1 5 ( 11- 14) 0— 1, 0— 2, 1— 0 = 1— 3
11. OLANDA 8 0 3 5 ( 1- 15) 1— 1, 0— 1, 0— 1« = 1— 3
12. AUSTRIA 14 7 4 3 ( 20- 12) 0— 2, 3— 0, 2— 0 — 5— 2
10. CEHOSLOVACIA 6 3 2 1 ( 10- 7) 1—1, — , 1— 0 =» 2— 1
14. U.R.S.S. 4 2 1 1 ( 6- 5) — , 1— 1, — = 1— 1

TOTAL GR. a 2-a 62 25 12 25 ( 73- 90) 3— 6, 4—5, 6— 6 = 13—17
15. BULGARIA 14 6 0 8 ( 23- 34) 1— 1, 0—1, 1— 3 = 2— 5
16. GRECIA 12 7 0 5 ( 21: 11) 2—0, — , 3— 1 = S— 1
17. SCOȚIA 10 3 3 4 ( 9- 13) — , 1—2, 1— 1 = 2— 3
16. PORTUGALIA 10 1 3 6 ( 9- 16) — , 0—2, 2— 1 = 2— 3
19. IRLANDA NORD 6 4 1 1 ( M- 4) 1— 0, 1—1, — =» 2— 1

TOTAL GR. a 3-a 52 21 7 24 ( 81- 78) 4— 1, 2—6, 7— 6 =• 13—13
20. TURCIA 16 8 2 6 ( 22- 15) 1—1, 0—1, 3— 2 = 4— 4
21. SUEDIA 8 2 0 S ( 8- 13) 0—1, 1—0, 0— 2 = • 1— 3
22. DANEMARCA 4 3 0 1 ( 11- 4) 2—0, — , — *= 2— 0
‘23. ELVEȚIA 2 1 1 Q ( »- 2) — , 1—0, — « 1— 0
24. NORVEGIA 2 1 1 0 ( 2- 0) - , — , 1— 0 = 1— 0

TOTAL GR. a 4-a 32 15 4 13 ( 51- 44) 3—2, 2—1, 4—4 -= 9— 7
25. MALTA 6 5 1 0 ( 16- 0) 1— 0, 1— 0, 1— 0 = 3— 0
26. CIPRU 6 5 1 0 ( 25- 2) — . 1—0, 2— 0 = 3— 0
27. LUXEMBURG 2 2 0 0 ( 6- 0) 1—0, — . — «= 1— 0

TOTAL GR. a 5-a 14 12 2 0 ( 46- 2) 2— 0, 2— 0, 3— 0 = 7— 0
TOTAL GENERAL 269 99 46 124 (353-433) 12—24, 11—21, 28—36 « 51—81

După cum se poate observa, 
împărțirea pe cele cinci grupe 
valorice se identifică cu aceea 
făcută anul acesta, in ziua de 
8 ianuarie, la Paris, în vederea 
ediției din 1984 a campionatu
lui european, care se va orga
niza în Franța. De remarcat, 
în același timp, că fotbalul 
nostru de club s-a confruntat 
cu fotbalul din aproape toate 
țările continentului. Nu am ju
cat, pină acum, cu echipe din 
Islanda, Irlanda, Finlanda și 
Albania.

Ce spune, însă, clasamentul 
competitivității noastre pe plan 
continental ? Iată, pe scurt, cî- 
teva interesante observații :

1. Bilanțul cu echipele din 
țările grupei întîia ne este net 
nefavorabil. Pe alocuri, diferen
țele sînt chiar foarte mari, ca 
în cazurile Angliei, Spaniei, 
Iugoslaviei, R.F.G., și Belgiei, 
din ultimele două țări nereu
șind, în 26 de ani, să eliminăm 
nici o echipă ! O situație ceva 
mai bună o avem în întîlnirile

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAlA
MARI SUCCESE PERMANENTE...

La cele trei trageri obișnuite 
Pronoexpres desfășurate in luna 
ianuarie, perseverența partici- 
panțllor a fost răsplătită prin 
cîștiguri numeroase și consis
tente. Numai la ultima tragere, 
cea de la 27 ianuarie 1982, la ca
tegoria I au fost atripuite TREI 
AUTOTURISME 
obținute 
cotă de 
Petrarlu loan din Galați, 
ianovici 
Vasile •

„Dada 1300“, 
pe bilete achitate in 
25 la sută de către

Sto- 
Steliana șl Iordache 

ambii din București,

★
CISTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 
3 FEBRUARIE 1982

iar la categoria a H-a a fost 
înregistrat un cîștig în bani de 
23.918 lei pe o variantă jucată 
sută la sută și alte 17 cîștiguri 
a cite 5,980 lei pe variante a- 
chitate 25%. Tragerea Prono
expres de miercuri 10 februarie 
a.c. vă oferă noi posibilități de 
a realiza și dv. succese 
mănătoare, ^bineînțeles cu 
dițla de a juoa. Nu uitați

zi pentru 
cu nume-

ase- 
con- 

că

*

Categoria 1 : 1 variantă 100% ■= 
Autoturism „Dacia 1300“ și 1 
variantă 25%, a 17.500 lei ; ca
tegoria 2 : 8 variante 25% a 
14.224 lei ; categoria 3 : 14,75 a 
7.715 lei ; categoria 4 : 77,50 a 
1.468 lei ; categoria 51 200 a

astăzi este ultima 
procurarea biletelor 
rele preferate !

★
569 lei ; categoria
40 lei ; categoria 7 : 
lei ; categoria 8 : 1 
lei.

Report
53.125 lei.

6 : 8.2 
: 232,50 
4.061,50

a
200

40

la categoria 1

Autoturismul „Dacia 1300“ 
fost ciștigat de GEORGE 
RACUȚ din Tîrgu-Mureș.

a 
SA-

cu echipele italiene (scor: 3—5) 
și evident, bună cu cele polo
neze (scor : 2—1), cu acestea 
din urmă, însă, dintr-vn nu
măr neconcludent de confrun
tări. în ceea ce privește gola
verajul, acesta este negativ — 
și global și parțial. Inclusiv în 
disputele cu formațiile polone
ze. Și tot la această primă gru
pă valorică, în care din 53 de 
dueluri fotbalul nostru a cîști- 
gat numai 9, credem că nu ar 
fi lipsit de interes să amintim, 
cu acest prilej, numele echipe
lor eliminate de formațiile ro
mânești de. club. Acestea sînt: 
SPANIA — C.F. Barcelona, în 
Cupa cupelor, de către Steaua, 
și F.C. Sevilla, în Cupa euro
peană a tîrgurilor de ,F.C. Ar
geș ; ANGLIA — Leeds United, 
în Cupa U.E.F.A., de Universi
tatea Craiova ; ITALIA — A.C. 
Napoli de Rapid, Fiorentina de 
Universitatea Craiova și Inter- 
nazionale de Dinamo, toate trei 
în Cupa U.E.F.A. ; IUGOSLA
VIA — N.K. Zagreb, în Cupa 
europeană a tîrgurilor, de Stea
gul roșu Brașov ; POLONIA — 
Legia Varșovia, de Rapid, și 
Zaglebie Walbrzyk,_de U.T.A., 
ambele ‘

2. Cu 
lei de 
bilanțul ___
Golaverajul general este tot ne
gativ, dar la dimensiuni mai 
atenuate (73—90). Scoru1 elimi
nărilor ne este nefavorabil cu 
echipele din R.D.G., Ungaria, 
Franța, Olanda și favorabil cu 
cele din Austria și Cehoslova
cia. „Egalul" (1—1) cu echipele 
sovietice este nesemnificativ, 
datorită numărului redus de 
întîlniri. O concluzie care s-ar 
putea desprinde de aici este 
aceea că jocul echipelor aus
triece ne convine mai mult, că 
în compania acestora am re
ușit, de regulă, comportări și 
rezultate bune. Și o curiozita
te, tot la această grupă valo
rică : în 8 întîlniri cu echipele 
olandeze nu am ciștigat nici 
una și am înscris doar un sin
gur gol. Acela al lui Florian 
Dumitrescu din meciul de la 
Rotterdam, prin i care U.T.A. a 
eliminat pe marele Feyenoord,

în Cupa U.E.F.A. 
echipele din țările ce- 
a doua grupe valorice 
este ceva mal... strîns.

pe atunci, 
Europei și 
intercluburi. la‘capătul a două 
egaluri : 1—1 în deplasare și 
0—0 la Arad 1

3. Situația confruntărilor cu 
echipele făcînd parte din țările 
grupei a treia valorice se echi
librează, în ceea ce privește ra
portul eliminărilor (13—13). in 
timp ce golaverajul general 
devine ușor pozitiv (plus 3). 
Atrage, totuși, atenția că în a- 
ceastă grupă, ir» care, după cum 
se știe, ne încadrăm și noi și 
— după cum se vede — deloc 
întîmplător, bilanțurile parțiale 
cu echipele din Bulgaria, Sco
ția și Portugalia (adică cu țări 
de multe ori prezente la turne
ele finale ale campionatelor 
mondiale) ne este nefavorabil. 
Salvează, ca să spunem așa. 
situația meciurile cu echipele 
grecești și cu cele din Irlanda 
de Nord, cu acestea avînd de
altfel și golaveraje pozitive.

4. Un bilanț de-acum favorabil 
nouă apare in disputele directe 
cu echipe din țările făcînd parte 
din grupa a patra valorică. Și 
golaverajul total este, de ase
menea, pozitiv (plus 7). Dar, 
pentru că există și un „dar" 
de care ne cam impiedicăm 
mereu, nu poate trece neobser
vat faptul că. luînd. cum s-ar 
zice, lucrurile la „bani mă
runți", scorul duelurilor cu e- 
chipele din Turcia este de-abia 
4—4, iar cu cele din Suedia 
1—3. Avem avantaj, in schimb, 
față de echipele din Danemar
ca, Elveția și Norvegia, insă 
după un număr de jocuri foar
te redus. Ceea ce, la drept 
vorbind, nu este prea încuraja
tor.

5. în sfîrșit, o situație de as
tă dată n=t favorabilă nouă in 
confruntările cu echipe din ță
rile ultimei grupe valorice : 
Malta, Cipru și Luxem
burg. Golaveraj plus 44 și nici 
un gol primit de la formațiile 
malteze și luxemburgheze, în 8 
meciuri ! Orice s-ar spune, aici 
iie-am scos și noi o parte din 
paguba pe care ne-au făcut-o 
alții nouă.

6. Aspectul deficitar general 
al participării noastre in com
petițiile europene de club este 
redat, cit se poate de elocvent, 
de cifrele totale, pe competiții 
și în ansamblu, acestea eviden
țiind numărul înfrîngerilor mai 
mare decît acela al victoriilor, 
golaveraje negative și un pro
centaj al tuturor realizărilor de 
numai 45 la sută ! Adică destul 
de puțir. !

7. Același procentaj, de 45 Ia 
sută, rezultă și din rapor
tul dintre numărul to
tal al țărilor cu care ne-am 
aflat, de 26 de ani, în con
curs (27) și acela al țărilor 
față de care ne situăm intr-un 
relativ avantaj, prin prisma re
zultatelor directe în competiții
le europene de club (12), 
adică : Polonia, Austria, Ceho
slovacia, Grecia, Irlanda de 
Nord, Danemarca, Elveția, Nor
vegia, Malta, Cipru, Luxem
burg, cărora le-am adăugat și 
Turcia.

De aici concluzia, indiscutabil 
cea mai importantă, aceea că 
nivelul însuși al competitivită
ții noastre pe pian, continental, 
este în jurul procentului de 45 
la sută. Este un adevăr care, 
în interesul fotbalului nostru, 
nu trebuie deloc ocolit. Este o 
realitate, escamotată de multă 
vreme de unele rezultate mete- 
oritice, realitate care se impune 
ca punct de plecare Ia o foarte 
serioasă acțiune de redresare a 
fotbalului românesc.

Știind, de fapt, unde ne gă
sim cu adevărat și știind, de 
asemenea, unde vrem să ajun
gem, către ce tindem, nu ne 
rămîne decit să facem totul — 
pe plan ORGANIZATORIC, 
INSTRUCTIV și EDUCATIV — 
pentru a pătrunde în elita soc- 
cerului continental și mondial. 
Pas cu pas, dar sigur și cu 
convingerea că nici un efort nu 
este de prisos atunci cînd este 
vorba de prestigiul fotbalului 
nostru, de apărarea culorilor 
patriei în marile competiții in
ternaționale. Acelea care stabi
lesc adevăratele ierarhii și va
lori. Nu meciurile amicale sau 
unele competiții ad-hoc în ca
re, dacă s-ar face un clasa
ment, am fi, chiar dacă nu pe 
podium, oricum în imediata ve
cinătate a acestuia.

Sîntem, din nou, la început 
de drum. Și, ca să evităm în 
viitor să o mai luăm mereu de 
la capăt, este nevoie ca dru
mul care începe acum să fie 
acela al CALITĂȚII și al COM
PETITIVITĂȚII REALE. Sin
gurul care ne poate duce Ia 
ținta dorită : afirmarea inter
națională a fotbalului româ
nesc în circuitul marii perfor
manțe.

în 1970, campioana 
campioana mondială

Mihai IONESCU



Noi succese mternaționale ale scrimei românești

PETRU KUKI ÎNVINGĂTOR LA MONTPELLIER
ELISABETA GUZGANU LA LEIPZIG

Succesului de largă rezo
nanță in scrima mondială ob
ținut de echipa Steaua, cam
pioană națională, la Cupa Eu
ropei 1982, prin dobîndirea 
titlului continental la sabie, i 
s-au adăugat, la sfințitul 
tămînii trecute, alte două 
formanțe internaționale 
scrimei românești.

Floretistul nr. 1 din 
noastră. Fetru Kuki, vicecam
pion mondial și medaliat cu 
bronz la campionatele europe
ne, în 1981. ă ținut să pășeas
că cu dreptul și în acest an, 
aflat la jumătatea ciclului o- 
limplc. Astfel, el și-a înscris 
în palmares dobîndirea „Tro
feului Rene Bougnol", la 
Montpellier (Franța), competi
ție individuală care a 
patrulaterului Franța 
— România — 
ce a trecut în 
nală de Nang 
Chineză) și în 
Patrick Grock 
învinși cu 10—6.
I-a depășit în finală, cu 10—8, 
pe primul floretisl al Franței, 
Pascal Jolyot, 
mondial ’79 și
olimpic ’80, component al e- 
chipei Franței, campioană o- 
limpică ’80 și cîștigătoare a

săp- 
per- 

ale

țara

urmat 
Italia 

Ungaria. După 
sferturi de fi- 
Fujin (R. P. 
semifinală de 
(Franța), ambii 

I'clru Kuki

vicecampion 
vicecampion

Urnuire clin paa li

la indici mai lesne sesizabili, 
este rezervată reprezentanților 
Bulgariei și — în parte — ce
lor ai Poloniei.

Cu aceste precizări făcute, să 
dăm, încă o dată, aprecierea 
cuvenită succesului obținut de 
marele maestru Mihai Șnbă, 
care promovează pe treapta a 
doua a unui foarte mare tur
neu, fără înfrîngere, rezultat 
obținut de o manieră impeca
bilă. Faptul că el l-a învins 
în partidă directă pe al treilea 
clasat, Gyula Sax, cu care are 
însă același număr de puncte 
(13,5), ne scutește, de aseme
nea, de comentarii suplimenta
re. Și fiindcă amintim de po
diumul întrecerii, să subliniem 
șl performanța învingătorului, 
marele maestru ungar Zoltan 
Ribli, care face un scor de-a 
dreptul rar în șah : 15,5 puncte 
din 21 partide (aproape 74 la 
sută) I Fapt cert, cei 3 fruntași 
ai turneului au risipit orice du
biu asupra drepturilor lor cîș- 
tigate, distanțîndu-se net de res
tul urmăritorilor. Grupul „celor

ZOLTAN RIBLI : „Am în
ceput turneul jucînd la lo
cul 5... Ca apoi, pe măsură 
ce acumulam puncte si ca
lificarea părea asigurată, să 
vizez direct victoria. Nu-mi 
pot a mnde satisfacția că am 
obținut-o, într-un 
lot de concurenți, 
tind elita șahului din 
țări".

MIHAI ȘUBA : „La 
turneu puternic șl alît 
lung, a trebuit să-mi 
muiesc foarte exact forțele, 
pentru a-mi putea valorifica 
șansa. îmi pare bine că am 
reușit. Deși, curios, o serie 
întreagă de partide în care 
am Jucat bine ’ 
pregătite de acasă, 
adus numai 
altele, unde 
poziția grea, 
soarta jocului, prin 
ccmbinativă. Ce-mi 
la inter-zonal ? Să nu 
atît de mult... Este în 
mentul calității șahului".

FLORIN GHEORGHIU
„Cred că nu greșesc 
nînd că în afara celor 
adversari am avut doi 
plus : neșansa în joc și 
ceeași scădere de formă 
m-a urmărit și la campiona
tul național. Va trebui să-i 
elimin pe amîndoi, la apro
piatul turneu de baraj, unde 
promit să mă mobilizez to
tal".

JAROSLAV SAJTAR (Ceho
slovacia) . reprezentantul
F.I.D.E., președintele zonei a 
IlI-a europene : „Un con
curs excelent organizat, în 
care am văzut șah de bună 
calitate. Felicit pe primii trei 
clasați — Z. Ribli, M. Șubă 
și G. Sax — și urez celor
lalți patru, rămași încă în 
cursă, bună dispoziție la 
Joc și pregătire, pentru di
ficila probă care-1 așteaptă. 
Personal, regret că nrintre 
toți aceștia nu se află nici 
un reprezentant al țării mele. 
El vor aștepta, cu răbdare, 
următorul ciclu de calificări 
pentru campionatul mondial".

asemenea 
reprezen- 

clnd

un 
de 

drâ-

deschiderile, 
mi-au 

iar în 
în 

întors 
luptă 

doresc 
dureze 
detri-

remiză, 
am Intrat 

am i

spu-
21 
în 
a- 

care

ediției ’82 a patrulaterului.
De ' ' ’

altă 
nara 
ganu , 
echipei reprezentative a Româ
niei, a repurtat un nou succes 
internațional, după cel înregis
trat luna trecută, la Buda
pesta. Elisabeta Guzganu a 
învins-o în finala turneului in-

la Leipzig ne-a venit 0 
veste îmbucurătoare : tî- 
floretistă Elisabeta Guz- 
(17 ani), componentă a

dividual de la Leipzig pe cea 
mai bună floretistă din R.D.G., 
Mandy Dick-Nicklaus, cu un 
scor care ne scutește de orice 
comentariu : 8—1. In finala 
de 8 a acestei probe au fost 
calificate și alte două scri- 
mere românce : Csila Ruparc- 
sics (locul 5) și Rozalia Oros 
(locul 6). Au luat parte 69 de 
sportive din 6 țări.

ROMANIA CEHOSLOVACIA 22-16
LA HANDBAL

(Urmare din oag 1)

deci, să-i felicităm — pe ei și 
pe antrenori —, dorindu-le o 
continuă 
formă 
campionatului

Au evoluat
ROMANIA : 

teanu, Mihai 
Dumitru (4), 
Vasile Stingă . 
na. Cezar Drăgăniță (5), Cor
nel Durau (1), Ștefan Birtalan 
(4/2), Alexandru Folker (1), 
Mircea Bedivan (3) ;

ascensiune valorică, 
maximă in perioada 

mondial, 
formațiiile :

Nicolae Mun- 
Redl — Marian 
Măricel Voinea, 
(4/1), Radu Voi-

4“ care intră in baraj se situ
ează abia la 1,5 p de aceștia. 
Ceea ce este edificator.

Ce șanse are Florin Gheor
ghiu la Budapesta ? Este Între
barea care pasionează acum pe 
iubitorii noștri de șah. Nu este 
ușor să te aventurezi în ase
menea pronosticuri, dar — com- 
pletîndu-i pe Florin în decla
rațiile sale alăturate — opinăm 
că, într-adevăr, jocul șanselor 
ar trebui să se întoarcă și în fa
voarea lui, de această dată. 
Mai ales că toți cei trei adver
sari ai săi în meciul-turneu — 
Jozsef Pinter, Peter Lukâcs 
(ambii Ungaria) și Alesander 
Sznapik (Polonia) — sînt mai 
jos cotați ca dînsul și la punc
tajele „Elo“. Cu singura condi
ție ca fostul nostru campion să 
se mobilizeze mai bine în vi
itoarea întrecere, să depășească 
acest „punct mort" în care s-a 
aflat la ultimele sale două a- 
pariții de concurs, în țară, re- 
ferindu-ne aci și la rezultatul 
său, sub posibilități, de la re
centul campionat național.

Mai supărătoare decît semi- 
insuccesul lui Florin Gheorghiu 
este, considerăm, evoluția ce
lorlalți reprezentanți ai noștri. 
Trei șahiști români (Victor Cio- 
câllea, Mircea Pavlov, Mihai 
Ghindă) pe ultimele patru 
locuri, iată un rezultat de-a 
dreptul alarmant, chiar în con
textul cunoscut. Toți rămîn da
tori cu necesare „revanșe" la 
aparițiile lor viitoare. Și le-am 
adresa, în aceste 
singur reproș: acela 
marii lor încordări in 
partidei, luînd uneori 
de adevărată stare de 
care in nici un caz 
propice gindirii șaliiste. La a- 
cest capitol, „distanțat" rămîne, 
din nou. Florin Gheorghiu, ca
re străbate inutil kilometri pe 
jos, prin sala de concurs, în loc 
să fixeze tabla de ioc. Este și 
aceasta o problemă__

Două cuvinte despre cadrul 
organizatoric al turneului. Fe
derația română de specialitate, 
ca și gazdele totdeauna primi
toare ale șahului, la Băile Her- 
culane. merită din plin felici
tări pentru „punctele” obținute 
pe acest teren, al migăloasei 
și responsabilei lor strădanii, în 
a asigura reușita deplină a unei 
întreceri internaționale de mare 
anvergură.

rînduri, un 
al prea 

timpul 
proporții 
agitație, 
nu este

MASCULIN
CEHOSLOVACIA : Michal

Barda, Pavel Winter — Jiri 
Lișka (2), Milan Polivka (2), 
Frantisek Sulț (1), Jozef Ko
zak, Jiri Homolka (5), Milan 
Foita, Milan Cerny (2), Pavel 
Bernard (1/1) Jaroslav Papier- 
nik (2/2), Jiri Barton (1).

Au arbitrat cu scăpări Gruiu 
Gruev și Rumen Petkov (Bul
garia).

ȘEDINȚA COMISIEI 
DE PRESA A C.I.O.

LOS ANGELES (Agerpres). 
La Los Angeles a avut loc o 
ședință a Comisiei de presă 
a Comitetului internațional 
Olimpic, condusă de pre
ședintele C.I.O.. Juan Antonio 
Samaranch, care este în a- 
celași timp 
Comisiei.

Au fost 
bleme legate 
urmează să 
prezentanților presei la 
toarele Jocuri Olimpice, 
1984 — de iarnă (Sarajevo) și 
de vară (Los Angeles).

Comisia a vizitat, cu acest 
prilej, „Convention Center" 
din Los Angeles, care adăpos
tește de obicei o expoziție 
nautică și unde va fi orga
nizat Centrul olimpic de presă.

Vladimir MORARUI

ANTOANETA TODOROVA

care este în 
și președintele

examinate 
de condițiile 
fie asigurate

pro- 
ce 

re
vii- 
din

C. M. DIN 1990
BUDAPESTA, (Agcrpres). — In 

cadrul unei anchete inițiate de 
ziarul „Magyar Hlrlap“ din Bu
dapesta, Sandor Bares, fost 
membru al Comitetului Executiv 
al Federației internaționale 
fotbal, publică un articol 
care susține posibilitatea 
nizării turneului " ' ____
plonatulul mondial din 1990 de 
către Austria, Iugoslavia și Un
garia, împreună. Ca argument, 
este adusă recenta declarație a 
iugoslavului Mihail Andreevld,

de 
în 

orga- 
final al Cam-

Cel mai neaștep
tat record atletic al 
anului trecut apar
ține, fără îndoială, 
tinerei aruncătoare 
de suliță 
Antoaneta 
va : 71,88 
1,80 m peste 
formanța 
in 1980
Blriullna (70,08 m), 
care a reprezentat 
atunci prima 
runcare peste 
de metri din 
torla probei.

Progresul junioa
rei din Kazan lîk 
pare rupt din po
veste. Născută la 6 
iunie 1963 în satul 
dene, Antoaneta (1,70 m 
70 kg) a jucat ' 
la 14 ani. Apoi 
jungă săritoare 
dar antrenorul 
Impresionat de 
rală a fetei înalte ’ șl voini
ce, a îndrumat-o spre suliță. 
24 de metri a măsurat prima 
aruncare oficială a Antoa- 
netel, dar după un an, în 
1978, cifra aproape se du
blează : 47 m. In 1979, încă 
junioară de categoria a II-a, 
participă la campionatele 
europene, la Bydgoszcz, și se 
clasează a treia, încheind se
zonul cu 57,76 m. In anul 
olimpic stabilește un nou re
cord mondial de junioare, cu 
66,40 m, dar lipsa de expe
riență o aruncă tocmai pe 
locul 10 la J.O., cu 60,66 m. 
Antrenorul Pavlov încetează 
din viață în toamnă, Iar An
toaneta este preluată de Pe- 
tar Rașmalev, care declară 
că în 1981 noua sa elevă va 
deveni recordmană mondială 

Ide senioare. Un 69,66 m în
Iunie reprezintă primul pas 
spre confirmarea îndrăznețu
lui pronostic. Urmează o se
rie de concursuri de „sta- 

I blllzare* — 66,70 m, 66,72 m.

bulgare 
Todoro- 
m, cu 

per- 
obțlnută 

de Tatiana

Sanovo-
Ș1 

handbal pînă 
a vrut să a- 
în înălțime, 

Ivan Pavlov, 
forța natu-

67,52 m , Iar la jumătatea 
lui august, pe stadionul Mak- 
simir din Zagreb, în finala 
„Cupei Europă", cea de-a 
treia încercare a junioarei 
bulgare duce sulița cu a- 
proape o întreagă lungime 
dincolo de Unla de 70 de 
metri 1 Restul sezonului nu 
face decît să confirme noua 
Ierarhie : victorie la Utre
cht, la campionatele euro
pene de juniori, victorie la 
Roma, în 
cu o nouă
m (70,08 
Balcaniadă, 

Todorova 
teor, 
care 
de
15-16 
tă. 1

„Cupa Mondială", 
aruncare peste 70 

m), victoria 
la Sarajevo, 
nu este un

, n-a „ghicit" o arun- 
ferlcită, 'întreaga suită 
rezultate din ultimele 

î luni este impresionan- 
Ruth Fuchs, fosta 

campioană, pe care 
rova și-a ales-o ca 
o consideră capabilă ! 
pășească 73 de metri, 
ranțele Antoanetei ;

i mare
Todo- 

model, 
să de- 

Spe- 
_ _ ___ adaugă
încă doi metri. Totalul 
te speria, dar privind 
ta* progresului de' pînă 
cum și gîndindu-ne că 
cordmana va împlini 19 
abia în vară...

„TOP 12“ LA
PARIS, 8 (Agerpres). Au luat 

sfirșlt întrecerile tradiționalei 
competiții internaționale de te
nis de masă „Top 12", desfășu
rate la Nantes. în Franța.

Concursul masculin a fost 
cîștigat de suedezul Michael 
Appelgren cu 9 victorii, urmat 
de Milan Orlovski (Cehoslovacia) 
și Desmond Douglas (Anglia) 
cu cite 8 victorii. La feminin

TENIS DE MASĂ
pe primul loc s-a situat Corine 
Vrleskoop (Olanda) — 10 victo
rii, urmată de Hammersley (An
glia) — 9 victorii șl Hraclkova 
(Cehoslovacia) — 8 victorii.

In ultima zl de concurs, Appel
gren l-a întrecut cu 3—1 (13, -10, 
17, 17) pe Orlovskl, Iar Vries- 
koop a dispus cu z—1 (-20, 17, 
10) de Hammersley.

IN TREI I ARI ? CAMPIONATE
membru în Comitetul Executiv 
al F.I.F.A., care a propus ca 
turneul final din 1990 să fie or
ganizat de cele trei țări vecine. 
Această Idee, arată Sandor 
Bares, a fost emisă prima oară 
în anii ’60 de fostul președinte 
al federației austriece. Hans 
Walk. O propunere de princi
piu în acest sens a fost, apoi, 
făcută în fața Comitetului Exe
cutiv al F.I.F.A., încă din 1970, 
propunere care a întrunit nume
roase aprecieri.

CRIZĂ financiara a unor
Criza financiară ce afectează 

fotbalul englez a fost agravată 
șl de valul de frig înregistrat 
în Marea Britanie — care a îm
piedicat disputarea unor par-

ȘTIRI. REZULTATE
Continuîndu-și 

vederea turneului final 
Algeria a învins, la

pregătirile 
al 

Tu-
în 
C.M., 
nis, Tunisia cu 1—0 (1—0), prin 
golul înscris de Assad.
• In ultimul med al turneu

lui pe care l-a Întreprins In 
America de Sud, Ujpesti Dozsa 
Budapesta a jucat la Medelln 
(Columbia) cu formația locală 
Independiente, pe care a învins-o 
cu 5—2 (2—0).

0 Canalul vest-german de 
televiziune A.R.D. a ales auto
rul celui mal frumos gol al 
anului. Acesta este Karl-Heinz 
Rummenigge, pentru golul în
scris de meciul R.F.G.—Finlanda.

PATINATORII PETRUȘEVA SI HLEBNIKOV 
CAMPIONI MONDIALI LA VITEZĂ

AMSTERDAM, 8 (Agerpres), 
In orașul olandez Alkmaar au 
luat sfîrșit întrecerile campio
natelor mondiale de 
viteză, rezervate i 
La feminin, titlul a 
rit de Natalia 
(U.R.S.S.) care a 
167,985 p. Ea a fost 
Karin Busch (R. D. 
cu 169,360 p și Monika Holz
ner (R. F. Germania) cu 
171,740 p. In competiția mascu-

patinaj 
sprinterilor, 

i fost cuce- 
Petrușeva 

totalizat 
urmată de 
Germană)

lină victoria a revenit sporti
vului sovietic Serghei Hlebni
kov cu 154,250 p, urmat de 
canadianul Gretan Boucher cu 
154,400 p și 
Roenning cu

In ultima 
Petrușeva a 
41,55 și 1 000 
dimir Kozlov (U.R.S.S.) a în
vins Ia 500 m — 37,80, iar Bou
cher la 1 000 m — 1:16.69.

norvegianul Frode 
155,110 p.

zi a competiției, 
cîștigat 500 m — 
m — 1:24,02, Vla-

CLUBURI DIN ANGLIA
tide —, tăcînd situația unor du
huri extrem de critică. Printre 
acestea se află Manchester Uni
ted (reputat pînă în prezent ca 
unul dintre cele mal bogate). 
Bristol City — cu datorii cifra
te la 700 000 lire sterline, care 
a anunțat că va renunța la opt 
jucători pentru a micșora defi
citul în continuă creștere 
Derby County, precum șl 
cluburi ...................................
Echipa 
pragul 
United 
leze la 
well*.

... alte
din diviziile inferioare. 

Darlington se află în 
falimentului, iar Oxford 
a fost nevoită să ape- 
sprijlnul editurii „Max-

FRANCA (et. 26) : Monaco — 
Nantes 1—0 ; St. Germain Pa
ris — Lens 2—1: Lille — Bordeaux 
0—1 ; Bastia — Lyon 1—0 ;

■"Tours,— Nisa 2—1; Laval — 
Valenciennes 0—0 ; Sochaux — 
Nancy 1—0 ; St. Etienne — Brest
1— 0 ; Metz — Montpellier 4—0 ; 
Strasbourg — Auxerre 2—2. Cla\ ' 
sament : 1. St. Etienne — 36 p,
2. Bordeaux — 36 p, 3. Monaco 
— 35 p.

SPANIA (et. 23) : Valladolid— 
Osasuna 2—0 ; Espanol — Athle
tic Bilbao 1—0 ; Valencia — 
Real Madrid 2—1 ; Zaragoza — 
Betia 3—3 ; Hercules Alicante — 
Cadiz 2—1 ; Sevilla — Las Pal
mas 0—0 ; Real Sociedad — Cas
tellon 3—1 ; Santander — C. F. 
Barcelona 0—1 ; Atletico Ma
drid — Sporting Gijon 1—1. Cla
sament : 1. C.F. Barcelona — 
31 p ; 2. Real Madrid — 30 p J
3. Real Sociedad — 26 p.

GRECIA (et. 19) : ApoUon — 
Kavala 2—0 ; Aris — Panathl- 
nalkos 1—1 ; Doxa — A.E.K.
2— 2 ; Kastoria — PAOK 1—1 ; 
Olymplakos Pireu — Panlonlos 
2—1 ; Panseralkos — Heraklis 
0—0 ; O.F.I. — Ethnikos 2—0. Cla
sament : 1. Panathinaikos — 
29 p ; 2. Olymplakos — 26 p 1 
3. PAOK — 25 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Americanul 

Bill Olson a înregistrat la Louis
ville un nou record mondial de 
sală la prăjină cu rezultatul de 
5,72 m j Un nou record a în
registrat șl Mary Decker 
(S.U.A.), la Inglewood, în pro
ba de 3 000 m cu 8:47,3 (v.r.
8:50,8 Grete Waltz). Alte re
zultate : 60 y : Jeanette Bolden 
6,66, înălțime : Debbie Brill
(Canada) 1,93 m, prăjină : Ri
pley 5,51 m, înălțime : Stones
2,28 m, triplu : Banks 17,06 m, 
2 mile: Nyambul (Tanzania) 
8:28,4, 60 yg : Nehemlah 6,96 
• La Celiablnsk, Andrei Pro
kofiev 6,3 pe 60 m, iar Nala- 
kova, Zolotarlova și Romanova 
au obținut 7,1 pe 60 m.

SCHI • La Kranj, în lugo-

la Buda*

slavia, în „Cupa Europei", Bla
lomul uriaș a fost cîștigat de
Metka Jerman (Iugoslavia) —
2:05,35. Lidera competiției se
menține Sonia Stotz (R.F.G) cu
123 p.

SCRIMA « „Cupa Hungarla*
la sabie, desfășurată 
pesta, a revenit sovieticului NI-

kolai Aliohln, 10—9 în finală cu 
Imre Gedovarl.

ȘAH • După 8 runde în tur
neul zonal feminin de la Bad 
Kissingen conduce Gisela Fls- 
chdick (R.F.G.) cu 7 p, urmată 
de Orenstein (Suedia) și Hund 
(R.F.G.) cu 6 p șl cîte o par
tidă întreruptă.

TENIS e In finală la Detroit. 
Andrea Jaeger — Mima Jausovea 
2—6, 6—4, 6—2 • - •
las a cîștigat turneul 
Buenos Aires, - - -
nala cu Allejandro Ganzabal • 
Turneul de la Toronto a revenit 
Iul Ivan Lendl învingător , cu 
7—5, 3—6, 7—6, 7—5 în fața Iui 
John McEnroe. în semifinale, 
Lendl dispusese de Gerulaltis 
cu 6—2, 6—0, Iar McEnroe de
McNamara cu 6—2, 6—4 • Cam
pionatul european pe teren aco
perit a fost cîștigat de echipa 
R. F. Germania care. în fina
la desfășurată la Dortmund, a 
învins cu 2—1 formația Ceho
slovaciei. Rezultate : Eberhard — 
Navratll 1—6, 4—8, Pinter — 
Slozll 6—4, 6—4, Zipf, Beutel — 
Slozll, Navratll 6—3. 6—4.

Guilermo Vi
de la 

6—2, 6—4 în fl-


