
SALA LE Li .TURA

ȘTOlNfA DE LUCRU COMUNĂ A COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
Șl A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII

ECONOMICE
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, marți, 9 fe
bruarie, a avut loc ședința de 
lucru comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

în unanimitate, a fost adop
tată următoarea ordine de zi :

1. Raportul privind realiza
rea planului național unic de 
dezvoltare economică și socia
lă pc anul 1981 și Comunicatul 
cu privire la îndeplinirea pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1981.

2. Raportul cu privire la 
reașezarea și corelarea pe 
principii economice a prețuri
lor produselor agricole și ma
jorarea prețurilor cu amănun
tul Ia produsele agroalimenta- 
re, creșterea retribuției perso
nalului muncitor, a alocației 
de stat pentru copii și a pen
siilor.

Ea lucrările ședinței de lu
cru comune au participat, ca 
invitați, primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
cadre din ministere, instituții 
centrale și organizații de masă, 
redactori șefi ai presei centra
le care nu sînt membri ai 
c.r. al P.C.R.

Au luat cuvintul tovarășii 
Eva Feder, Gheorghe Cilibiu, 
Leonard Constantin, Ion Po
pescu, Radu Bălan. Ferdinand 
Nagy și Ion Stoian.

în cuvintul lor, vorbitorii au 
subliniat succesele de seamă 
obținute anul trecut in indus
trie. rezultatele pozitive din 
agricultură, realizările însem
nate dobîndite in toate dome
niile de activitate, relevînd că 
în condițiile grele ale anului 
1981 — cînd, datorită accentuă
rii crizei economice și energe
tice mondiale, multe țări și-au 
restrins activitatea produc
tivă —, patria noastră a stră
bătut o etapă deosebit de im
portantă in înfăptuirea Progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. a creșterii nivelului de trai 
al poporului.

Vorbitorii au apreciat, tot
odată, în spirit critic și auto
critic. că suceesele obținute 
puteau fi mai bune dacă s-ar

Șl SOCIALE
fi acționat cu mai multă răs
pundere, în toate sectoarele de 
activitate, s-ar fi folosit mai 
bine resursele materiale și u- 
mane, in vederea realizării e- 
xemplare a tuturor obiective
lor prevăzute și pentru care 
existau condițiile necesare.

Pornind de la obiectivele 
insuflețitoare ale planului pe 

. acest an, de Ia orientările și 
exigențele formulate de se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, vorbitorii au expri
mat liotărirea fermă a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, de a acționa cu perse
verență pentru indeplinirea 
ritmică și Ia toți indicatorii a 
sarcinilor de producție pe 1982, 
pentru recuperarea restanțelor 
din anul trecut, îndeosebi la 
produsele destinate exportului, 
reducerea in continuare a im
portului, pentru lărgirea bazei 
de materii prime și energeti
ce, creșterea productivității și 
ridicarea pe o treaptă superi
oară a eficienței economice.

Participanții la dezbateri au 
subliniat importanța deosebi
tă a măsurilor propuse de con
ducerea partidului și statului 
privind reașezarea și core
larea pe principii economice a 
prețurilor produselor agricole 
și majorarea prețurilor cu a- 
mănuntul la produsele agroali- 
mentare, subliniind, totodată, 
grija deosebită manifestată 
pentru menținerea și ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, materializată in a- 
cordarea de compensații.

Ei și-au manifestat adeziu
nea totală față de aceste mă
suri și au relevat că ele re
flectă preocuparea consecventă 
a conducerii partidului și sta
tului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru spo
rirea bunăstării materiale a 
întregului popor, în conformi
tate cu obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al parti
dului, de ridicare continuă a 
calității vieții, în țara noastră.

Tnsușindu-și pe deplin hetă- 
rîrea Comitetului Politic Exe
cutiv, indicațiile secretarului 
general al partidului, vorbito
rii au arătat că așezarea pe 
principii economice a sistemu
lui de prețuri și majorarea ve
niturilor populației trebuie să 
fie insoțite peste tot de o îm
bunătățire a activității econo-
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„DACIADA“-
MAI APROAPE DE SUFLETUL COPIILOR

Pe derdelușul de lingă Plumbuita, săniile au pornit, vijelioase, 
la vale...

Duminică, în București, a fost 
o zi de iarnă ca în povești : 
derdelușurile de pe malul Co- 
lentinei au fost invadate de 
sute de copii. Păreau niște 
furnici care trudeau să urce 
greutăți (săniile) la deal, dar, 
apoi, acestea porneau la vale, 
rostogolindu-se 
copiii în nea.

Am poposit la 
rală nr. 31, unde 
nunțați că în această zi 
ciada" va pulsa din plin. Și așa 
a fost. Sosiseră aici elevi de 
la școlile vecine (29, 30 și 32), 
împreună cu profesorii lor de 
sport, pentru a lua parte la o 
frumoasă sărbătoare cultural- 
sportivă. Unii veniseră cu să
niuțele — Gabriela I’iticu, 
Ileana Radu, Florin Ciorbă—, 
Cătălin și Elena Georgescu

aveau o sanie deosebită („e ca 
un bob, a meșterit-o tata", se 
lăuda băiatul) și au fost tri-

și tăvălind

Școala gene- 
fuseserăm aJ 

„Da-

REPREZENTATIVA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
ARE ÎNCĂ REALE RESURSE DE PROGRES

Pregătirile tricolorilor continuă

Dumitru, 
coastă fașă aruncind 
poarta echipei Cehoslova
ciei, apărată de Michal Bar
da, poate (și trebuie) să-.șl 
sporească contribuția Ia 
mărirea eficientei naționa
lei Foto : D. NEAGU

Este de netăgă
duit faptul că e- 
chipa României 
și-a recîștigat o 
parte din persona
litatea — am in
clus în această no
țiune și valoarea, 
și omogenitatea, 
și aplombul — 
care i-a permis să 
domine ani în șir 
handbalul man- 
dial. Rezultatele 
obținute în sezo
nul actual (cîști- 
garea „Trofeului 
Carpați", cu vic
torii prestigioase 
în partidele cu 
Uniunea Sovietică 
și Polonia, a Cam
pionatului Balca
nic, în finală cu 
Iugoslavia, a Tur
neului 
Bascilor 
feului 
precum 
două recente vic
torii în meciurile 
cu Cehoslovacia) 
atestă noua ascen
siune a „tricolori
lor" și posibilita
tea de a-și îm
plini dorința de 
a urca pe podiu
mul campionate
lor mondiale din 
R F. Germania.

Prestațiile excelente ale u- 
nora dintre handbaliștii pre
gătiți de antrenorii Nicolae 
Nedef și Lascăr Pană, ne re
ferim îndeosebi la Vasile Stin
gă, Cezar Drăgăniță și Nico
lae Munieanu, 
contribuția lui

Mircea 
Folker
resurse 
Ștefan 
tru, încercările 
pera potențialul 
ge la forma sportivă 
de exigențe pe care le 
Măricel Voinea, Cornel Durău, 
Iosif Boroș și alții și-au • pus 
amprenta pe evoluția repre
zentativei, permițîndu-i o as
censiune sigură, in unele mo
mente chiar spectaculoasă. 
Fără îndoială, acesta este re
zultatul seriozității cu care

Bedivan, Alexandru 
(acesta avînd încă mari 
de a-și 

Birtalan,
spori aportul). 
Marian Dumi- 
de a-și recu- 
și de a ajun- 

impusă 
fac

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

din Țara 
și a „Tro- 

Spaniei", 
și cele

eforturile și 
Radu Voina,

miși spre „derdelușul de lingă 
Plumbuita". Cei mai mulți Insă 
au rămas la Școala generală 
31.

Profesoara Sanda Ternoveanu 
nu mai prididea. Ca reprezen
tantă a școlii-gazdă trebuia să 
organizeze întrecerile de hand
bal, tenis de masă și șah. Iar 
echipe erau destule. Nu mult 
după sosirea oaspeților, in 
curte au început să răsune gla
suri de copii, care încurajau 
frenetic reprezentativele de 
handbal (fete) ale școlilor lor. 
Frigul, de dimineață pătrunză
tor, s-a înmuiat către prînz. 
cînd competiția de handbal s-a 
încheiat. A început însă, neo
ficial, o competiție fotbalistică.

Handbalistele au trecut în 
sală, să încurajeze, alături de 
colegii lor — care alcătuiau o 
numeroasă asistență — pe cei 
care își disputau întîietatea la 
tenis de masă. Se juca de zor. 
Elevul Constantin Istrate, pe 
post de organizator, dar si de 
jucător (a cucerit la ediția

Sever NORAN

(Continuare în vag 2-3)

Pentru prima dală in vitrina (tubului steaua

CUPA EUROPEI" LA SABIE, 
DOBÎNDITĂ LA BUDAPESTA

Fericiți, învingătorii din nou acasă. De la stingă la dreapta l 
Cornel Marin, Ioan Pop, Alexandru Chiculiță, Florin Păunescu, 
Marin Mustață, antrenorul ~ 
Nilca.

Constantin Nicolae și Alexandru
• Foto : Vasile BAGEAC

lade
„Balt- 
12,20“, 

iată-ne

„Sabrerii se reîntorc 
Budapesta marți, cu 
Orient-Expres", Ia ora 
am fost informați. Și 
la Gara de Nord cu cinci mi
nute înainte de ora anunțată 
și cu nerăbdarea de a-i reve
dea pe sabrerii echipei noastre 
campioane. Steaua, care, la 
sfirșitul săptămînii trecute. a

în preliminariile Campionatului european

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
VA SUSȚINE 3 MECIURI ÎN 1982

V

Reprezentanții federațiilor 
pa a V-a a preliminariilor 
ieri, la Roma, programul de 
pectivă. Fotbaliștii 
urmează :

celor cinci țări participante in gru- 
campionatului european au stabilit, 

desfășurare a meciurilor în seria res- 
noștri vor susține cele opt jocuri după cum

1
8
4

16
15

9
12
30

mai 1982 
septembrie 1982 
decembrie 1982 
aprilie 1983 
mai 1983 
iunie 1983 
noiembrie 1983 
noiembrie 1983

ROMANIA 
ROMANIA 
Italia 
ROMANIA 
ROMANIA
Suedia
Cipru 
Cehoslovacia

- Cipru
- Suedia
- ROMANIA
- Italia
- Cehoslovacia
- ROMANIA
- ROMANIA
- ROMANIA

produs o frumoasă surpriză, 
inscriindu-și pentru prima da
tă numele pe prestigiosul tro
feu care răsplătește victoria in 
„Cupa Europei".

De la biroul de informații ni 
se spune că garnitura interna
țională sosește pe linia 8. A- 
jungînd acolo, surpriză : trenul 
se afla garat și nimeni, cu ex
cepția unui mecanic, care pri
vea obosit pe geam, nu mal 
era prin preajmă. Dezorientați, 
l-am Întrebat dacă acesta este 
Balt-Orientul. „Da, am sosit 
cu un sfert de oră mai devre
me Reportaj ratat ? Nu no 
venea să credem...

Interesîndu-ne apoi, din nou. 
de această dată la clubul 
Steaua, ni s-a comunicat că 
sabrerii laureați n-au sosit cu 
trenul cu pricina, ei urmînd^să 
se întoarcă ‘ ~
pidul 24, la 
ceastă dată 
ni re, dar o 
nul avea o ________
minute 1 Dar, totul e bine cînd 
se sfîrșește cu bine, și, în 
fond, față de surpriza plăcută 
pe care au oferit-o iubitorilor 
scrimei românești 
lentată echipă, ce 
întîrzierea ? (care,

în Capitală cu Ra- 
ora 13,30. Și de a- 
punctuali la întll- 
alță surpriză : tre- 
întîrziere de 110

această ta- 
mai conta 
sinceri să

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)



ȘEDINJA DE LUCRU COMUNA A COMITETULUI 
CENTRAI AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
Șl A CONSILIULUI SUPREM Al DEZVOLTĂRII 

ECONOMICE Șl SOCIALE

La Soveja, sub genericul „Daciadei“ Divizionarele „A" de rugby.

Ull REUȘIT FESTIVAL Al SPORTURILOR Dl IARNĂ

(Urmare din pag. 1)

mice, de creștere*  mai puter
nică a venitului national — 
lingura cale prin care se asi
gură creșterea reală a nivelu
lui de trai al oamenilor mun
cii. In acest sens, ei au expri
mat hotărîrea organelor și or
ganizațiilor de partid de a 
desfășura o intensă muncă po
litică in rindul maselor largi, 
de explicare a caracterului o- 
biectiv al complexului de mă
turi adoptate de conducerea 
partidului și statului, de Înțe
legere a necesității că valoa
rea compensațiilor acordate 
trebuie să fie recuperată in
tegral în cursul actualului cin
cinal. Vorbitorii s-au angajat 
să treacă de indată la stabili
rea unor programe concrete dc 
măsuri în vederea sporirii efi
cienței economice a fiecărei 
unități și a fiecărui produs, 
prin reducerea costurilor dc 
producție, creșterea productivi
tății muncii, economisirea ma
teriilor prime și a energiei, 
sporirea gradului de valorifica
re a resurselor materiale și a 
forței de muncă. In acest con
text, s-a exprimat hotărirea de 
a acționa ferm pentru trece
rea imediată Ia îndeplinirea 
hotăriril Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.K. eu 
privire la recuperarea a cel 
puțin 30 Ia sută din valoarea 
compensațiilor în cursul anu
lui 1982.

• CREȘTE CARAVANA AU
TOTURISMELOR... Tragerile o- 
blșnuite Loto din luna ianuarie 
a.c. <ln număr de patru) au 
confirmat din nou frecvența *1 
valoarea ridicată a marilor clș- 
tlguri. Astfel, la categoria I au 
fost atribuite 13 AUTOTURISME 
„Dacia 1300", dintre care cinci 
numai la tragerea din 29 ianua
rie, obținute — pe bilete achi
tate in cotă de 25 la sută — de 
Popescu Vintilă (com. Novaci, 
lud. Gorj), Croitoru Nistor (Re
șița), Spiridon Constantin (Con
stanța), Mateescu Adrelan șl 
ducă Nicolae (ambii din Rm.

Totodată, el au dat glas an
gajamentului comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii de a 
mobiliza toate forțele pentru 
Îmbunătățirea întregii activități 
economice, pentru aplicarea In 
cele mai bune condiții a meca
nismului economico-financiar, 
Întărirea autocondueerii și au- 
togestiunii, pentru * se trece 
Ia o nouă calitate in toate ra
murile producției materiale, in 
■copul dezvoltării continue • 
economiei și a creșterii venitu
lui national, sporirii — pe a- 
eeastă bază — a bunăstării po
porului.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Consi
liul Suprem al Dezvoltării

Jocuri de verificare înaintea Cupelor europene la rolei

STEAUA ÎNVINGE GREU
Meciurile de verificare ale r- 

chipelor masculine de volei Di
namo si Steaua (care vor ius
tine săntămina viitoare turneele 
finale ale cuDelor europene) se 
dovedesc deosebit de utile. A 
confirmat-o chiar prima din se
ria de partide programate pe 
tot parcursul săptămlnii: Steaua 
— Calculatorul București. SI 
aceasta pentru că. văzindu-1 
ieri pe steliști. ne-am dat sea
ma că. deși arată o bună capa
citate fizică, pe alte planuri 
resimt lipsa jocurilor. Steaua a 
dstigat partida cu Calculatorul 
eu 3—2 (3. 8, —9, —11. 6), dar 
■extetul ei — din care a ab
sentat Pop — nu este suficient 
de omogen, de organizat si In 
stare de concentrare corespun
zătoare. De fapt, primele două

IERI, In campionatul masculin
Ieri, la Bala Mare și Șimleu 

Bllvantel s-au disputat două 
partide <Un campionatul măscu
ita al primei divizii de volei.

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA J—1 
d, -9, 4, 12). Partida, eontlnd 
pentru ultima etapă a returului, 
a fost ctștigată pe merit de e- 
chlpa gazdă, care * evoluat 
bine (mal puțin in setul doi, 
ehid a avut o cădere Inexplica
bilă). Remarcați : Băla*,  Arbu

Economice și Sociale au apro
bat. in unanimitate. Raportul 
privind realizarea planului 
national unie de dezvoltare e- 
eonomico-socială pe anul 1981 
și Comunicatul eu privire la 
îndeplinirea planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1981. Comu
nicatul se va da publicității.

C.C. al P.C.R. și Consiliul 
Suprem au aprobat, de aseme
nea, in unanimitate, Raportul 
Si Hctărirea eu privire la rea*-  
șezarea și corelarea pe princi
pii economice a prețurilor pro
duselor agricole și majorarea 
prețurilor cu amănuntul la pro
dusele agroalimentare, crește
rea retribuției personalului 
muncitor, a alocației de stat 
pentru copii și a pensiilor. Ho- 
tărirea se dă publicității.

C.C. al P.C.R. și Consiliul 
Suprem și-au exprimat convin
gerea că organele și organiza
țiile de partid, ministerele, 
centralele, unitățile economice 
socialiste, toți oamenii muncii 
tn frunte eu comuniștii vor 
acționa neabătut pentru înfăp
tuirea acestui program com
plex de măsuri și a hotăririlor 
adoptate, a prevederilor planu
lui pe acest an și pe întregul 
cincinal, asigurînd înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a 
hotăririlor Congresului al XII- 
lea, a Programului partidului 
de Înflorire a patriei, de ridi
care continuă a prosperității 
națiunii noastre, de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămlntul 
României.

In Încheierea lucrărilor ședin
ței de lucru comune, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale.

Cuvîntarea, urmărită cu deo
sebită atenție, a fost subliniată 
In repetate rindurl cu însufle
țite aplauze, eu deplină apro
bare.

Cuvîntarea se dă publicității.

PE CALCULATORUL: 3-2
seturi le-a cîștigat atît de ușor 
datorită faptului că adversara 
sa s-a complăcut In situația de 
sparing-partener, cedind majo
ritatea punctelor pe recepția 
serviciului (foarte neglijentă). 
Doar din setul 3 acest neajuns 
a fost Îndreptat și am putut 
să apreciem mai exact forța 
de joc a reprezentanților noștri 
în Cupa cupelor. Să sperăm că 
meciurile care urmează vor 
duce la o mal bună organizare 
a jocului. Steaua * folosit ju
cătorii : A. Ion, Bădiță, Maca- 
vei, Ionescu, Mina, Chifu (Ca- 
zacu, Săniuță, Spînu). Au arbi
trat : CI. Murgulescu și D. Ră- 
dulescu. Azi, In sala Floreasca. 
Steaua va Intîlni pe Tractorul 
Brașov (ora 16). iar la Dinamo, 
(ora 17) campioana va juca cu 
Calculatorul. (A. B.).

zov, S. Pop, respectiv Clonca, 
Calk, Bugarschi. Au arbitrat M. 
Herța șl I. Martin (Cluj-Napoca). 
(A. CRIȘAN, coresp.).

SILVANIA ȘrMLEt: SII.VANIEI 
— C.S.M. DELTA TULCEA 3—0 (12, 
S, 2.). Această partidă restantă 
din etapa a 12-a a fost la dis
creția localnicilor, dintre care 
s-au remarcat Chiș, Suclu, Țer- 
bea, Ghlc. Au condus I. Rusu 
(Timișoara) și V. Chioreanu 
(duj-Napoca). (M. ȘTEFAN, co
resp.).

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT
vilcea). La aceleași trageri, in 
cadrul categoriei a n-a, s-au 
Înregistrat peste 40 de clștiguri 
ta bani de valori cuprinse In
tre 7.231 și 50.000 lei etc. Iată, 
așadar, suficiente argumente 
pentru a Încerca și dv. să obți
neți satisfacții dintre cele -mal 
plăcute la acest tradițional șl a- 
vantajos sistem de joc. Prima 
ocazie vă este oferită de trage
rea de vineri 12 februarie a.c., 
pentru care numai astăzi și inli
ne mai puteți procura bilete cu 
numerele dv. preferate.
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

PRONOEXPREs de astăzi, 10

Timp de două zile, sîmbătă 
si duminică, dealul Punga din 
stațiunea Soveja. îmbrăcat în 
strălucitoarea haină a zăpezii, 
a găzduit un frumos festival al 
sporturilor de iarnă, organizat 
sub genericul „Daciadei" de 
Consiliul județean al sindicate
lor. în colaborare cu comitetul 
județean U.T.C. Vrancea. Peste 
1 000 de tineri și tinere din în
tregul județ, din școli. între
prinderi și instituții au venit 
aici să-și dispute întîietatea în 
pasionantele întreceri de schi 
fond si săniuțe. întrecerile s-au 
desfășurat pe categorii de vîr- 
stă si au dat cîștig de cauză 
sportivilor : schi-fond — Gheor-

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA BOX
După cinci reuniuni de box. 

desfășurate tn sala I.S.B. din 
Capitală si foarte bine organi
zate de A.S. Grivita Roșie. 
«Cupa 16 Februarie" pentru se
niori a luat sfîrsit. La această 
ediție au participat numeroși 
boxeri valoroși din cluburile 
Si asociațiile bucureștene. Foar
te bună coordonarea arbitraje
lor de către vechiul slujitor al 
„nobilei arte", delegatul general 
Ion Puiu Dumitrescu. Rezultate 
tehnice: D. Brănescu (Dinamo) 
b.p. D. Parpaliu (Metalul). 
.1. Boboc (Rapid) cîstigă prin 
neprezentarea lui R. Giolfan 
(Voința). Gh. Brumă (Rapid) 
b.ab. 2 (rănire) V. Stancu (Ra
pid). Gh. Adam (Metalul) 
b.ab. 2 Gh. Stoian (Semănă
toarea), I. Buciuleac (Rapid) 
b.p. S. Licurici (URBIS), C. 
Hajnal (URBIS) b.ab. 2 M. De- 
leanu (Metalul). Șt. Ștefan (Di
namo) b.D. Gh. Vasile (Semă-

„CUPA EUROPFI“
(Urmare din pag. 1)

fim, nu mai constituie o... 
surpriză).

Pe peron, in așteptare, Con
stantin Stelian, antrenorul co
ordonator al secției de scrimă 
de la clubul militar, cel care 
a adus, împreună cu elevii săi, 
spadasinii, ultimul trofeu con
tinental în vitrina clubului mi
litar. în 1980. „Ca și noi. spa
dasinii, care acum doi ani am 
dobindit trofeul, la Tauber- 
bischofsheim, în finala cu e- 
chipa gazdă, au învins și sa- 
brerii, acum, la Budapesta, o 
echipă gazdă, și cu același 
scor : 9—4 pentru Steaua. Fru
moasă coincidență, pe care o 
dorim repetată și cu alte echi
pe ale clubului nostru !“.

Si iată-i pe reprezentanții 
sabrerilor români, componenți 
ai clubului nostru campion, 
coborînd din tren : Ioan Pop. 
Cornel Marin, Marin Mustață. 
Alexandru Chlculiță, Florin 
Păunescu. împreună cu antre
norul lor, Constantin Nicolae, 
șl cu Alexandru Nilca, cel 
care plnă nu de mult concura 
sub culorile acestei echipe, a- 
cum antrenor și arbitru inter
national. Bineînțeles, cu toții 
fericiți pentru că au revenit 
printre cei mai buni sabreri 
din lume, acolo unde, cu doi, 
trei ani în urmă, se aflau de 
regulă. Fericiți că au reușit, 
totodată, să infirme opiniile 
pesimiste pe marginea valorii 
lor actuale. „Cred că eclipsa 
noastră de formă aparține tre
cutului, valoarea noastră reală 
este cea de la acest început de 
an, dovedită tn puternicul tur
neu internațional de Ia Mosco
va, și In Cupa Europei, la 
Budapesta. Dar aceste promi
țătoare rezultate pe planșele 
internaționale, noi — cei care 
sintem și componenți *1  lotu
lui reprezentativ — le consi
derăm etape intermediare pe 
drumul care să ne readucă pe 
podiumul campionatelor mon
diale, în iulie. în Italia" — 
ne-a spus Ioan Pop, căpitanul 
echipei Steaua și al echipei 
naționale a României.

INfOPHEAZÂ
februarie 1982, se televizează în 
direct Incepînd de la ora 16,30

• C.IȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 7 FE
BRUARIE 1982. Cat. 1 : (13 re
zultate) 1 variantă 100% — auto
turism DACIA 1300 șl 14 varian
te 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : (12 
rezultate) 197,50 variante a 1.593 
lei ; cat. 3 : (11 rezultate) 2453,00 
variante a 192 lei. Report cat. 
I : 3.274 lei. Autoturismul DA
CIA 1300 de la cat. 1 jucat 160%. 
a revenit participantului MAB- 
TTNESCU FLORIN din Amara, 
județul Ialomița. 

ghe Girbacea (Clmpuri) si Sta
na Apostu (Vintileasca). la ca
tegoria peste 19 ani si Ștefan 
Neagu (Liceul 2 Focșani). Le- 
nuța Pricop (Școala generală 
Tulnici). la categoria 14—19 ani. 
La sanie întrecerile au fost 
cîștigate de Mioara Chiper si 
Viorel Grigoraș (ambii de la 
Școala generală din Fitio- 
nești).

în clubul stațiunii au avut loc 
disputele la tenis de masă, cîș
tigate de Claudia Merchea (Fi
latura Focsani) si Mircea Bor- 
îovan (Panciu). și șah. cîștigă- 
tori Tatiana Milu (Filatura Foc
șani) și Dumitru Butan (Ad- 
iud).

Viorel MANOLIU-coreso

nătoarea). N. Modrogan (Ra
pid) b.ab. 3 A. Lăcătuș (Me
canică fină). M. Ifrim (URBIS) 
b.p. T. Enache (Rapid) și. în 
cel mai frumos meci al galei. 
Marian Culineac (URBIS) îi în
trece la puncte cu o decizie de 
4—1 pe Constantin Florea (Ra
pid). (Daniel DIACONESCU 
coresp.)
• în această săptămînă con

tinuă întrecerile de box din ca
drul „Cupei 16 Februarie" pen
tru juniori. Reuniunile vor avea 
loc în sala I.S.B. (str. Berzei), 
miercuri, joi de la ora 18 si 
sîmbătă (finala), de la ora 16

MAI APROAPE DE
(Urmare din pag. 1)

anterioară a „Daciadei" locul 
întîi pe școală) ținea o evi
dență strictă.

— Și cine e al doilea, în a- 
cest clasament ? îl întrebăm 
noi.

— Eu. Dorobanțu Severus, 
răspunde prompt un copil. Cred 
că azi finala se va juca tot 
între mine și Istrate.

într-o sală de clasă, la peste 
20 de „mese“ — șah. Arbitru : 
Eugen Vîslan. Cînd . am ajuns 
noi, se disputa finala. La fete, 
între Gabriela Bercea (Școala 
32) și Elisabeta Diaconu (31), 
iar la băieți între Cătălin Mihai 
și Mihai Dănilă, de la școala 
gazdă. Concentrare maximă. 
Contrast izbitor intre liniștea 
de aici și clocotul de afară, de 
pe terenul de sport.

Trecînd prin fața unei alte 
clase, am auzit glasuri de 
copii, care cîntau acompaniați 
de chitară. Am fost invitați să 
intrăm. Profesoara de muzică 
Tanța Radu repeta, cu cîtiva 
copii (la chitară Monica Melu, 
Cătălin Niculescu și Adina 
Stan), un eintec folk („Pentru 
că, ne spunea profesoara Ter- 
noveanu, la noi, „Daciada" și

---------------------—n—ca—i

DIVIZIA „B“ 
DE TINERET 
LA BASCHET

• La ediția din 1982—1983 a 
Diviziei „B“ de tineret vor lua 
parte 12 echipe masculine și 10 
feminine. In acest scop, a fost 
hotărită următoarea formulă de 
retrogradare (la sfirșitul ediției 
actuale a competiției) : forma
țiile clasate pe locul 6 (la bă
ieți) și pe locul 5 (la fete), 
din fiecare serie, vor lua parte 
la un turneu de baraj alături de 
primele două echipe din cam
pionatul de calificare (ediția 
1981—1982). Din turneul de baraj, 
primele două echipe vor juca 
in ediția 1982—1983 a Diviziei „B« 
de tineret. Formațiile clasate pe 
locurile 7, 8, 9 și 10 (la băieți), 
6, 7 și 8 (la fete), din flecare 
serie, vor retrograda tn campio
natul de calificare.

Rezultate din Divizia „B" de 
tineret : feminin, seria I : CSȘ 
C.F.R. Craiova — CSȘ C.F.R. 
Constanța 81—63 (40—34) ; seria a
Il-a : Universitatea II CSȘ Vii
torul Cluj-Napoca — Rapid Bucu
rești 65—53 (32—27), Voința Tg.
Mureș — Voința CSȘ Reghin 
61—68 (26—35) ; masculin, seria 
I : Politehnica Timișoara — 
Academia Militară București 
81—78 (35—46), Comerțul Lie.
„Bolyai" Tg. Mureș — Politeh
nica CSȘ 2 București 84—101 
(43—63) ; seria a Il-a : Automa
tica București — Electrica Fieni 
84—74 (47—36), Automatica Ale
xandria — Știința Ploiești 83—69 
(32—31), Politehnica CSȘ Unirea 
Iași — A.S.A. Bacău 114—75 
(65—47), ICIM Brașov — Marina 
Constanța 2—0 (neprezentare).

R. C. SPORTUL STUDE;
RETURUL ȘI , 

ÎN PRIMA PARTE A
Zilnic, incepînd din decada 

a doua a lunii ianuarie, în 
„ferestrele" dintre cursuri, ac
tivități de laborator și ore pe
trecute în biblioteci, lotul lui 
R. C. Sportul studențesc poate 
fi întîlnit pe terenul din incin
ta Complexului sportiv al 
U.A.S.C.R. de la Lacul Tei, 
pregătind — „pe toate planu
rile", cum sublinia asist. Ale
xandru Atanasiu, unul dintre 
antrenori — returul campiona
tului Diviziei „A".

Cum ne-am dat seama, exis
tă toate condițiile pentru reu
șită. Doi tehnicieni ambițioși 
(alături de Al. Atanasiu acti
vează asist. Dumitru Miha- 
lachc), precum și un condu
cător avizat al clubului. arh. 
Andrei Bariton, vicepreședin
te, pînă mai deunăzi rugbyst 
de frunte al „alb-negrilor“, 
asigură legătura necesară, su
fletească în primul rind, a 
unui lot cu posibilități de ex
primare cu mult mai mari de- 
cît cele arătate în turul com
petiției, cînd echipa a termi
nat pe un loc cu totul nemul
țumitor : 12, antepenultimul.

Antrenorul Alexandru Atana
siu, căruia îi dăm să înțelea-

SUFLETUL COPIILOR
„Cîntarea României" merg 
mină in mină").

Am plecat de Ia școala ge
nerală nr. 31 către prinz. Pe 
terenul de sport vuietul se 
potolise. Dar era numai o 
pauză...
• „Daciada" n-a pulsat numai în 
București, ci și pe alte melea
guri ale patriei. De la Tulcea, 
corespondentul nostru P. Comșa 
ne-a transmis : „Duminică am 
asistat la o mare competiție de 
sanie, schi fond, biatlon, orga
nizată de C.J.E.F.S. Tulcea, 
organizația pionierilor și U.T.C. 
Au luat parte peste 500 de par- 
trcipanti. Iată cîștigătorii : sa
nie (11—14 ani), Mariana Ti
nichigiu (Șc. gen. 2 Babadag), 
EmanoiI Ștefan (Șc. gen. 1 
Babadag) : sanie (14—19 ani) : 
Anica Mămăligă și Dumitru 
Dascălu (ambii din Luncavița); 
schi fond (14—19 ani) : Teodor 
Scinteie (Lie. Navrom Tulcea) 
și Paraschiv Gamina (Lie. 4 
Tulcea) ; schi fond categ. pes
te 19 ani : Georgeta Iordache 
(Frecăței) și Anton Mihăilescu 
(Mihail Kogălniceanu) ; biatlon 
— categ. 16—17 ani : Ion Tal- 
pan, iar la categ. 18—19 ani : 
Marian Mirieă (ambii lie. 
Navrom Tuleea).
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CAMPIONII N
LA SĂRITURI CI

Pe trambulina de la Valea 
Strîmbă (jud. Harghita) s-au 
desfășurat campionatele națio
nale de sărituri speciale (70 m) 
pentru seniori și juniori. Au 
participat 28 de săritori, de la 
mai multe cluburi și asociații 
sportive din țară. Condițiile or
ganizatorice asigurate întrece
rilor de forurile locale comuna
le au -fost excelente. Iată re
zultatele înregistrate : seniori :
1. Gh. Stinghe (ASA Brașov) 
205,7 p (sărituri de 63 metri), 2. 
S. Burețea (Dinamo Brașov)
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ȘCOALĂ DE SCE
Iu toată perioada sezonului de 

nează o școală de schi organizat! 
DE TURISM Prahova, destinată 
resc să se inițieze și să se perft 
sport a.tît dc indrăgit.

Instructori specializați asigură 
tență necesară.

înscrierile se fac zilnic la hoi 
8—10. Tarifele practicate sînt urm

Adi
• 4 zile X 2 ore/zi ](
• 5 zile X 2 ore/zi 11
• 6 zile X 2 ore/zi 11
• lecție individuală (
Participanjii Ia cursurile ȘCOL 

la închirierea echipamentului sp 
instalații de transport pe cablu.

Pentru o plăcută petrecere a 
schi dispune de un club propri 
menea, alte acțiuni eu caracler 
concursuri etc.).



«JParalale inegale»
In cadrul cluburilor ți asociațiilor, secțiile constituie nu

cleele de bază, locul unde sportivii își desăvîrșesc pregătirea 
pentru obținerea unor performanțe de valoare națională ți 
internațională. Dar dacă unele dintre acestea se dovedesc a fi 
la înălțime, folosind condițiile de care dispun la întreaga ca
pacitate, antrenorii și sportivii muncind cu pasiune șl con
știinciozitate, altele — cu condiții asemănătoare — obțin re
zultate diametral opuse. De ce 7 Căutarea răspunsului este 
tocmai scopul acestor... „paralele inegale" 1

Asemenea caz discordant oferă secțiile de călărie de la CJSAI. 
Sibiu șl C.SJII. Craiova. Pentru cel care activează In această 
disciplină, actuala perioadă constituie baza de plecare pen
tru sezonul competlțlonal care se apropie. De aceea, aducem 
sub reflector modul cum s-au achitat cele două secții de răs
punderile care le revin, pentru că ele pot constitui exemple 
edificatoare, chiar și pentru alte sporturi.

CONDUCĂTORUL DE JOC, UN „ROL IN SUFERINȚĂ'*  
LA ECHIPELE DIVIZIONARE: DE CE ?

Intanlre dintre reprezentativele 
de juniori ale României și Tur
ciei. Primul meci se va desfă
șura, așa cum am mal anun
țat, la Drobeta Tr. Severin, iar 
al doilea joc, se va disputa la 
Tg. Jiu.
• PROGRESUL VULCAN A 

PLECAT IERI în Bulgaria unde 
va susține două meciuri de ve
rificare.

UN EXEMPLU ...Șl ALTUL 
DE URMAT... DE EVITAT

O sumară trecere în re
vistă a rezultatelor Înregis
trate in sezonul competlțlo
nal trecut situează C.S.M. 
SIBIU printre unitățile frun
tașe în călărie, Alexandru Bo
zan, otto Fabich, Aurel Lă- 
păduș, Ion Vescan, Adrian 
Pirlea, Ionel Bucur .ș.a do
vedind o pregătire bună și 
foarte bună, ceea ce le-a 
permis o clasare constantă in 
partea superioară a ierarhiei 
în probele campionatului. A- 
ccasta este urmarea valorifi
cării depline a condițiilor 
materiale, a posibilităților 
materialului cabalin. Un ar
gument îl constituie șl fap
tul că din cele 100 de par
cursuri executate de sportivii 
clubului in cele trei etape 
de. campionat, numărul opri
rilor și eliminărilor a fost 
de numai 12 1 Important ni 
se pare, de asemenea, fap
tul că la toate etapele clu
bul a participat șl la proba 
pe echipe, aceea care este 
un reper mal elocvent asu
pra valorii muncii de an
samblu care se desfășoară 
In călărie, aflîndu-se șl in 
acest caz printre cele mal 
bune. Pregătirea la un nivel 
superior a sportivilor și cai
lor a fost dovedită șl prin 
aportul sibienllor Al. Bozan 
șl I. Bucur la succesele re
prezentativelor naționale de 
seniori și juniori în con
cursurile internaționale, asi
guri» d și în continuare o 
solidă bază de plecare pen
tru selecțiile viitoare.

Existența unei atmosfere 
propice muncii, spiritul de 
disciplină și întrajutorare 
care domnește în cadrul colec
tivului reprezintă un Im
portant atu pentru realiza
rea obiectivelor propuse. Un 
merit incontestabil revine 
antrenorului H. Hisch care, 
deși tinăr, dovedește certe 
calități de pedagog șl tehni
cian. Dar, pentru că am a- 
mintit de spiritul de cola
borare, remarcăm conlucra
rea dintre antrenor șl spor
tivi, între cei cu experiență 
și cel aflați In pragul marii 
performanțe, un exemplu în 
acest sens constituindu-1 
maestrul sportului Al. Bozan, 
care dă un real sprijin, pu- 
nîndu-și în slujba dezvoltării 
secției întreaga capacitate 
și experiență.

Așadar, secția de călărie 
de la C.S.M. sibiu este un 
exemplu care trebuie urmat, 
modul cum se desfășoară 
munca aici oferind nume
roase posibilități de aplica
re și în alte locuri.

Una dintre echipele eu 
condiții optime de pregătire, 
cu o bază hipică dintre cele 
mai bune din țară, cu un 
antrenor de categoria I, eu 
Încă nu sportiv avînd califi
care de antrenor șl un altul 
component al lotului națio
nal, cu o serie de cal foarte 
buni, dar ale cărei rezultate 
slnt printre cele mal slabe 
este C.S.M. CRAIOVA.

Că afirmația are acoperire 
o ilustrează clteva exemple. 
La etapa I a campionatului 
a participat eu S cal, toți la 
categoria ușoară, dar nici 
unul nu a absolvit examenul, 
fa timp ce echipa a fost 
retrasă din competiție, do
vedind o pregătire Insufi
cientă. Aceleași rezultate ne
satisfăcătoare s-au Înregistrat 
șl la etapa finală, etnd la 
capitolul „succese" a fost 
trecut un mediocru loc... 8, 
ocupat la categoria semimij- 
locle. Dovada lipsei de dis
ciplină și de responsabilitate 
este și faptul,că, deși la În
trecerile de la Mangalia 
sportivii cralovenl au fost 
prezențl, eț nu au fost În
scriși ta concurs I Este fi
resc să punem Întrebarea : 
cum a Justificat antrenorul 
C. Podara cheltuielile Impu
se de deplasarea sportivilor 
șl cailor la Mangalia și șe
derea lor acolo, dacă nu a 
luat parte la competiție 7

Pe parcursul anului 1981, 
pentru buna desfășurare a 
activității la această unitate 
s-au făcut Însemnate efortu
ri materiale, dar rezultatele, 
așa cum am văzut, slnt cu 
mult sub nivelul cerințelor. 
Sportivii manifestă tacă de
lăsare ta muncă, ta pregăti
rea materialului cabalin — 
cu exemplare care pot rea
liza performanțe superioare 
—, pe fondul unei Hpse de 
control, de Îndrumare mai 
atentă din partea antrenoru
lui dar și a acestuia din 
partea clubului. Așa se face 
că, în momentul de față, 
contribuția secției la dezvol
tarea acestei discipline este 
necorespunzătoare, lmpunln- 
du-se grabnice măsuri pentru 
readucerea el la nivelul ce
rințelor (pe măsura condiții
lor de care dispune), așa 
cum a fost nu cu multă 
vreme in urmă.

Deocamdată, C.S.M. Craio
va este im exemplu oare 
trebuie evitat...

Rubrică realizată de 
Emanuel FANTANEANU
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9 Cui trebuie să-i revină această importantă misiune ? Unui singur jucător ? Mai multor jucă
tori ? întregii echipe ?

A Început, de curind, pe fondul (sperăm) 
unor acumulări de forță și rezistență, perioada 
precompetițională pentru divizionarele „A". O 
etapă de maximă importanță, de pregătire spe
cifică în care se desăvîrșește omogenizarea 
„ll"-lui preconizat să reia, la finele acestei luni, 
pasionanta „bătălie a returului". O omogenizare, 
firește, în cadrul unei anume concepții de joc 
și al unor scheme proprii fiecărei echipe in 
parte.

Și așa cum o orchestră, pentru a interpreta 
o partitură la un înalt nivel, este condusă de 
un dirijor, tot astfel o echipă care se vrea per
formeră simte nevoia să fie dirijată în teren de 
cel puțin un conducător de joc, de un „dispe
cer", cum i se mai spune acestui jucător (tip Ri
vera, Boby Charlton, Overath, Beckenbauer, 
Cruyff, Petschovschi, Constantin, Dumitriu II, 
Dobrin, Iordănescu, Bălăci, ca să folosim și 
exemple, elocvente, din fotbalul nostru) ieșit din 
comun prin măiestrie tehnică și clarviziune. Am 
spus cel puțin un conducător, întrucît, în ulti
mii ani, jocul de fotbal s-a „tacticizat" de o 
asemenea manieră incit anihilarea „dispeceru
lui" (prin măsuri speciale, de marcaj extrem de 
sever, luate de adversar) reclamă prezența mai 
multor conducători de joc într-o echipă. „în 
actualul stadiu de dezvoltare a fotbalului, unei 
echipe îi sînt necesari doi jucători coordonatori,

Gheorghe Constantin: „CONDUCĂTORUL DE JOC,
UN FOTBALIST CU MULTIPLE CALITĂȚI44

w

Acesta trebuie depistat și Îndrumat din Iragcdâ vfrsta
— Stimate Gheorghe Con

stantin, deschidem cu dumnea
ta ancheta noastră pe tema 
„conducătorului de joc" nu nu
mai pentru că ți se spunea 
„profesorul" încă de cind ju- 
cai, ci și pe motivul că în fos
ta „distribuție" a Stelei acest 
rol te prindea de minune.

— Mulțumesc de apreciere, 
dar să știți că nu eram sin
gurul. tncă de pe vremea 
C.C.A.-ului, la noi in echipă 
„conduceau" jocul și Bone, și 
Onisie, și Feri Zavoda. L-aș 
mai trece chiar și pe Apolzan, 
care, cu iscusința lui de ne
egalat, făcea ca mingea si 
curgă bine incă din ultima li
nie...

— De ce spui incă de pe 
vremea C.C.A.-ului ?

— Pentru faptul că de a- 
tunci fotbalul a evoluat mult, 
apariția marcajului strict, „om 
la om", cu precădere la coor
donatorul de joc, făcînd nece
sar un asemenea - jucător in 
absolut toate liniile. Așa cum 
posedă, de pildă, acum Univer
sitatea Craiova, incepînd cu 
Ștefănescu, continuind cu în
treaga linie de mijloc și înche
ind, dacă vreți, cu Geolgău, 
prototipul fotbalistului modern, 
un joly-jocker capabil să se 
descurce indiferent de zona de 
teren in care acționează la un 
moment dat.

— Și, totuși, oricît de feri
cită se poate considera o echi
pă care numără in rîndurils 
ei mai mulți conducători de 

joc sau coordonatori, cum do
rești să-i numești, ea a simțit 
și simte nevoia, independent 
de epoca de dezvoltare a fot
balului, unui jucător lider care 
să o conducă. Nu găsești ? Să 
ne gîndim, in acest sens, nu
mai la ceea ce ar fi însemnat 
echipa de multe carate a lui 
Real Madrid fără di Ștefano...

— Dacă imi vorbiți de 
di Ștefano slnt absolut de a- 
cord, mai ales acum cind... 
Constantin, intrat bine în rolul 
de antrenor, cu toate implica
țiile pe care le comportă a- 
ceastă meserie pe cit de plă
cută pe atît de grea, și-ar dori 
in echipa lui un asemenea li
der ; care acum să-ți scoată o 
minge din propriul careu, iar 
puțin după aceea să pericliteze 
poarta adversă. Da, repet, pe 
un asemenea lider, înzestrat 
cu o mare capacitate de efort, 
in stare să-ți asigure exemplar 
ambele momente ale jocului, 
și altruist, il acceptă toți co
echipierii și-l răsplătesc cu a- 
ceeași mărinimie : după princi
piul atît de valabil intr-un joc 
de echipă, deci și in fotbal, 
potrivit căruia „ca să primești, 
trebuie să și dai...".

— De acord cu tot ceea ce 
spui. Se impune însă o preci
zare : pedalînd într-atît pe a- 
semenea calități ale conducă
torului de joc — „să fie gene
ros în efort", „să fie altruist 
față de coechipieri" — nu-i 
știrbești cumva, din personali
tate, din capacitatea lui de a

unul pentru sistemul defensiv, celălalt pentru 
sistemul ofensiv", este una dintre opinii. „As
tăzi, in condițiile fotbalului de mare competiti
vitate, pentru a rezolva problemele jocului, pe 
cit de diverse -pe atît de dificile, fiecare com
partiment al echipei trebuie să cuprindă un 
gînditor, un excelent coordonator", sună o altă 
apreciere cu circulație printre tehnicieni. „Cine 
îmi este conducătorul de joc ? întreaga echfpă", 
sînt de părere, în ultima vreme, tot mși mulți 
specialiști.

...Opinii diverse, autorizate justificind, in ul
timă analiză, ancheta de față pe tema CONDU
CĂTORUL DE JOC un „rol" în suferință, se 
pare, la multe dintre divizionarele „A". Atît din 
punct de vedere al numărului lor într-o echipă 
(unele dintre ele lipsite complet de jucători ca
pabili să îndeplinească un asemenea „rol"), cit, 
mai ales, al CALITĂȚILOR pe care trebuie să 
le întrunească un asemenea jucător.

Cum se prezintă deci lucrurile — la acest 
portant capitol, conducătorul de joc — în 
Ionul de performanță al fotbalului nostru 1

Iată ceea ce ne-am proptis să aflăm — 
FOLOSUL ECHIPELOR, AL 
NOSTRU DE PERFORMANȚA 
locutorii noștri prin intermediul 
față.

im- 
eșa-

în 
FOTBALULUI 

• de la inter- 
anchctei de

crea și chiar dc a realiza go
luri ?

— Nicidecum. Ambele vir
tuți le consider absolut nece
sare pentru a întregi imaginea 
pe care trebuie s-o avem des
pre conducătorul de joc, care 
cu cit va întruni mai multe 
atu-uri cu atit va fi mai fo
lositor formației lui.

— Am pus, cum se spune, 
degetul pe rană. Cum o vinde
căm ? Chiar nu sînt și în fot
balul nostru asemenea jucă
tori ?
— Sînt, dar nu în număr sufi-

* cient. Abia de-i numeri pe 
degete. Rezolvarea de fond a 
problemei n-o poate aduce de- 
cît o acțiune organizată, te
meinică — la absolut toate 
cluburile — de depistare și 
creștere a tinerelor elemente, 
înzestrate cu aceste atu-uri in
dispensabile conducătorului de 
joc, care, repet, trebuie să 
ajungă, în final, un fotbalist 
complet : dotat cu o tehnici. 
și cu o capacitate de efort a- 
daptate la jocul actual, în așa 
fel incit să fie in stare să re
zolve repede, pe spații re- 
strînse, orice acțiune.

Desigur, în această idee el 
trebuie îndrumat și crescut în
că din fragedă virstă, la echi
pa de copii unde el activează. 
Așa se procedează peste tot în 
țările cu fotbal avansat, tot așa 
ar trebui să stea lucrurile și 
la noi...

Gheorghe NICOLAESCU

Pc (cmc tic educație DOREL ZAMFIR ȘTIE
„Ce s-a întimplat cu Dorel 

Zamfir? O întrebare des auzită 
ta ultimul timp. O întrebare 
pusă de constănțenii Jui de-a- 
casă, de dinamoviștii care l-au 
primit cu brațele deschise, de 
oameni neutri, care vedeau 
ta „copilul mării" viitoarea 
extremă a echipei naționale. 
Dar talentul de excepție al 
litoralului nu numai că NU 
a produs o nouă «săgeată a 

Carpaților" pe gazonul din 
șoseaua ștefan cel Mare, 
unde Pîrcălab și Lucescu fă
cuseră carieră internaționa
lă, dar a devenit eterna re
zervă. In locul progresului 
anticipat, sperat, un regres 
evident. Ce s-a întîmplat ? o 
asemenea întrebare ii punea 
zilele trecute lui Dorel Zam
fir unul dintre antrenorii 
lui, Iile Oană, care a crezut 
mult în ascensiunea constăn- 
țeanului. Mal mult, l-am 
auzit pe Iile Oană, dojenin- 
du-1 cu blîndețe : „Te-am
văzut și în ultimul amical l 
Ai Jucat foarte prost, Do- 
rele ! Nu se poate așa ! Ai 
calități excelente 1 Ce-i cu 
tine ?“„.

• U.E.F.A. a comunicat lista 
arbitrilor care vor oficia la me
ciurile din cadrul sferturilor de 
finală ale cupelor europene. în 
partida tur, din 3 martie, dintre 
Universitatea Craiova și Bayern 
Mtincben, con tind pentru C.C.E., 
a fost desemnat cunoscutul arbi
tru olandez Charles Corver, iar 
tntîlnirea retur, din 17 martie, va 
fi arbitrată de Tokat (Turcia). 
Nicofae Hainea (România), va 

— Chiar, ce-1 cu tine, Do
rel Zamfir I am continuat 
discuția.

— Ce-a fost eu mine, ar fi 
mai nimerită întrebarea 1 
Pentru că nu va mal fi !
— Atunci ce a fost 7

— Am dezamăgit pe toată 
lumea, știu asta, șl regret, e 
logic, să regret. In primul 
rind, m-am dezamăgit pe 
mine...

— Te-a „stricat", cumva, 
Bucureștiul 7 1

— Nld vorbă ! Am venit 
la o echipă mare, șl la Di
namo nu aveam deeit de 
clștigat ea fotbalist.

— Era vorba de tentațiile 
Bucureș țiului...

— La Constanța erau ten
tații mai marl I Nu aceasta 
este cauza. Eu stat cauza 
cauzelor. Eu șl numai eu.

— E frumos ce spui. Con
cret, fașă, ce-ți reproșezi 7

— Labilitatea psihică. Lip
sa de voință. Cind am văzut 
că am devenit rezervă, am 
lăsat-o mal moale cu pregă
tirile. In loc să mă ambiționez 
am depus, practic, armele.

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
conduce partida Tottenham — 
Eintracht Frankfurt pe Main.
• DATELE DE DISPUTARE A 

RETURULUI CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI I 
sînt următoarele : 28 februarie,
7, 14, 21 șl 28 martie, 4, 7, 11, 
14, J8 și 25 aprilie, 2, I, 16 și 
23 mai.

Cu excepția etapelor din 7 și 
14 aprilie, ale căror jocuri vor 
începe la ora 17,30 meciurile ce
lorlalte etape vor fi programate 
la ora 9.
• AL DOILEA MECI ROMÂ

NIA—TURCIA (JUNIORI) SE VA 
DISPUTA LA TG. JIU. Dumini
că și marți va avea loc dubla

UNDE A GREȘIT..
— Noroc cu naționala de 

juniori I...
— Da, a fost un noroc ! 

Am Jucat la turneul final 
din Australia, am o medalie 
de bronz, insă nu-s pe de
plin mulțumit. Am ratat 
foarte mult. Puteam da un 
randament mai mare și aco
lo...

— Ce-a fost, a fost, nu 7 1
— Intr-adevăr, important e 

ce va ti 1 Cred că eclipsa 
din ultimul timp m-a trezit 
la realitate, că a răscolit 
toate ambițiile ta mine. La 
21 de ani nu slnt „bătrin", 
chiar dacă unii s-au obișnuit 
eu numele meu...

— Ba, unii chiar au Înce
put să te uite 1

— Trebuie să-mi recîștig 
admiratorii. Să mă revanșez 
pentru timpul pierdut. Fap
tul că la Dinamo concurența 
e mai mare, iar echipa alear
gă spre titlu e un stimul in 
plus pentru mine.

.:. Te așteptăm, acolo, sus, 
Dorel Zamfir, unde te-am vă
zut toți la debutul tău atit 
de promițător !

Mircea M. IONESCU

MECIURI
• „U" CLUJ-NAPOCA — 

Z.T.S. KOSICE 0—3 (0—2) 1 Ieri, 
a Început la Cluj-Napoca, tur
neul organizat de „U“. In prima 
Intllnire. echipa gazdă a pierdut 
la un scor surprinzător în fața 
formației cehoslovace Z.T.S. Kosi
ce. Golurile oaspeților au fost 
marcate de Feodor (mln. 1), 
Babcan (min. 41) și Norocky 
(mta. 80). Astăzi, de la ora 
15,30, se dispută partida C.F.R. 
Cluj-Napoca — F.C. Bihor. (I. 
LESPUC — coresp.).

• CARPAȚI MIRȘA — F.C.M. 
BRAȘOV 2—3 (1—1). Au marcat: 
Fățan (min. 41 din 11 m) șl 
Stoica (min. 81), respectiv 
Bența (min. 22), Popescu (min. 
82), și Borlceanu (min. 63). 
F.C.M. Brașov a aliniat forma
ția : Popa — Ștefan, Naghl, Pa
nache, Manciu — Gherghe, Șu- 
lea, Spirea — Bența, Paraschi- 
vescu, Batacliu. Au mal jucat : 
Balaș, Popescu, Borlceanu și 
Lăcătuș. (M. VERZESCU — 
coresp.).
• UNIREA ALEXANDRIA — 

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—1 
(0—2). Au Înscris : Runceanu și 
Naghl, respectiv Pleșolanu.

AMICALE
• GLORIA BUZĂU — PETRO

LUL PLOIEȘTI 0—1 (0—0). Uni
cul gol al partidei a fost mar
cat de Lazăr (min. 87). (D.
SOARE — coresp.).
• AVINTUL REGHIN —

A.S.A. TG. MUREȘ 0—1 (0—1).
A marcat : Fanici (min. 38). 
A.S.A. a folosit formația : Biro 
n — Szabo, Ispir, Unchlaș, 
Gall — C. Hie, Biro I, Both II— 
Fazekaș, Fanici, Cernescu. Au 
mai fost folosiți : Dulău, Haj- 
nal, Stoica H. (C. TINCA — 
coresp).
• EDIȚIA JUBILIARA A 

„CUPEI SILVIU PLOEȘ- 
TEANU". Incepînd de azi 
se va desfășura la Brașov cea 
de a X-a ediție a „Cupei Sil
viu Ploeșteanu”, competiție la 
care vor lua parte F.C.M. Bra
șov, divizionarele ,„B“ Tracto
rul și I.C.I.M. și lidera seriei 
a 12-a a Diviziei „C“, Precizia 
Săccle. Competiția se va dispu
ta sistem turneu (tur-retur). 
In primul joc se vor întîlni pe 
stadionul Municipal (ora 15,15) 
F.C.M. Brașov și Precizia Săcc- 
1c. (C. GRUIA — coresp.).

SĂPTAmîNA trecută. Sala 
sporturilor din Constanta a găz
duit un turneu de mln fotbal. 
Au participat 8 echipe : F. C. 
Constanta (cu două echipe), 
Pcrtul (cu două). CIIIMPEX, 
Marina Mangalia și A.S.A. Bu
zău (cu două echipe). în fi
nală : F. C. Constanta I — 
Portul II 6—5 (3—3). după exe
cutarea penaltyurilor. (Gh. 
DRĂGAN — coresp.).
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ROMÂNIA - UNGARIA 82-72
ARAD, 9 (prin telefon). Partida 

revanșă dintre reprezentativele 
României și Ungariei la baschet 
masculin a fost mult mai fru
moasă decît cea anterioară. Un 
public numeros și entuziast a 
aplaudat cu multă căldură evolu
țiile mai bune ale sportivilor noș
tri, care au''Reușit să obțină o 
victorie mult mai categorică de
cît o arată scorul final : 82—72 
(34—36). Baschetbaliștii români au 
început partida prea timid, aceas
ta și ca urmare a absenței pivo
tului echipei naționale, Roman 
Opșitaru (accidentat). Așa cum am 
spus, după un început mai ezi

71 DE VICTORII CONSECUTIVE!!!
Recordmanul lumii la 400 m 

garduri. Edwin Moses, a fost 
declarat cel mai bun atlet a- 
mator al Statelor Unite în anul 
1981. Moses (26 ani) a fost 
campion olimpic la Montreal cu 
timpul de 47,63 s — nou re
cord mondial. Ulterior, el a 
mai corectat de două ori acest 
record : 47,45 s în 1977 și 47,13 s 
în 1980. începind din 1977, Mo
ses n-a mai pierdut nici o 
cursă de 400 m garduri, obți-

REPREZENTATIVA DE HANDBAL ARE INCÂ REALE
Urmare din nao l> 

EfâfâDflto NOUA FAȚĂ A C.1.0.
Timp oe 87 de ani, Comitetul Internațional Olimpic a fost un 

autentic „club de bărbați" (dacă facem abstracție de infiuenta pre
zență la sediul de la Lausanne a directoarei Monique Berlioux, 
care nu este membră a C.I.O.). De la 2 octombrie 1981, compoziția 
venerabilului for olimpic este „de ambele sexe", odată cu primirea 
primelor două femei ca membre: tînăra profesoară de educație fizică 
Pirjo Haeggman (Finlanda) în vîrstă do 30 de ani, și de două ori 
mai vîrstnica venezuelană Flor Isava Fonseca.

Pirjo Haeggman (care a luat locul compatriotului el Paavo Honka- 
juuri, retras) a fost la Montreal 1976 a patra în cursa de 400 m 
și a concurat pe aceeași distanță și la Moscova. La alegerea el 
ca prim membru feminin al C.I.O. a jucat poate un rol și făptui 
că Finlanda a fost cu 75 de ani în urmă prima țară europeană 
care a dat femeilor dreptul la vot.

Cea de a doua aleasă, Flor Isava Fonseca, a fost cîndva una din 
jucătoarele fruntașe de tenis din Venezuela, de mai multe ori ocwn- 
pioană națională de călărie în proba completă și la dresaj.

Printre noii membri aleși figurează și doi secretari generali de 
comitete naționale olimpice: Gunther Heinze (R.D. Germană) și Zhen 
Liang He (R.P. Chineză), la cane s-au adăugat: Vladimir Cernusak 
(Cehoslovacia), Nikos Filaretos (Grecia) și șeicul Fahd Al-Ahmad Al- 
Sabah (Kuweit). Astfel, la ora actuală, numărul total de membri ai 
C.I.O. a ajuns la 84, recrutați din 68 de țări. Media de vîrstă a 
acestor membri este de 57 ani. (Se știe că, după noile reguli, mem
brii C.I.O. care ating vîrstă de 72 de ani, trebuie să se retragă).

Victor BANCIULESCU

tant, reprezentanții noștri și-au 
revenit și, pe fondul unei pres
tații remarcabile a lui Costel Cer- 
nat, autorul a 35 de puncte, au 
realizat un succes categoric.

Au marcat Cernat 35, Ermura- 
che 22, Căpușan 6, Brănișteanu 5, 
David 4, Carpen 2, Gellert 2, 
Uglai 2, Fluturaș 2, Braboveanu 
2 pentru echipa României, res
pectiv Losonozy 23, Kucera 14, 
Kamaroș 10, Moss 6, Horvath 6, 
Szekely 5, Morgen 4, Somogy 2, 
Kiss 2.

Au arbitrat foarte bine V. Ilin 
și D. Oprea (Timișoara), (Ion 
IOANA — coresp.)

nînd 71 de victorii consecu
tive ! Nici un alt atlet din 
zilele noastre n-a mai realizat 
un asemenea tur de forță. La 
vremea ei. marea noastră atle
tă Iolanda Balaș-S6ter reușise 
să cîștige toate concursurile la 
care a luat parte din 1957 și 
pînă în 1966 ! In ceea ce-1 pri
vește pe Moses. în bilanțul 
cursei de 400 mg el deține pri
mele 13 performante din toate 
timpurile !

în afara sferei preocupărilor) 
pentru ca la „mondiale" echi
pa noastră să nu se afle în 
fața nici unei „necunoscute".

Aprecierilor favorabile tre
buie, însă, să le adăugăm și 
observațiile de ordin critic. In 
cele două meciuri cu Ceho
slovacia, reprezentativa noastră 
a evidențiat și unele slăbiciuni, 
rezerve încă nevalorificate. 
Astfel, handbaliștii noștri au 
scăderi de ritm pe parcursul 
partidelor, uneori realizînd o 
primă repriză de joc bun sau 
foarte bun și intrînd în ano
nimat în cea de a doua, alte
ori începind crispat șl încheind 
dezinvolt, și, în fine. în unele 
cazuri, alternînd perioadele 
bune cu cele în care concen
trarea scade îngrijorător. Sis
temul defensiv, deși bine sus
ținut de evoluțiile sigure ale 
lui Nicolae Munteanu (lingă 
care se află alți doi portari cu 
posibilități dovedite, Alex. Bu- 
ligan și Mihai Redl), este încă 
vulnerabil, mai ales pentru că 
jucătorii se... plictisesc repede, 
nu mai au mobilitatea nece
sară, socotesc uneori inutil e- 
fortul de a ridica brațele spre 
a forma o perdea protectoare 
în fața butului propriu. în a- 
tac, în afara degringoladelor 
ce se creează uneori, există și 
pericolul ca unii echipieri să 
alerge pentru gol cu orice 
preț, sacrificînd posibilități si
gure (colegi aflați -în poziții 
ideale cărora nu le pasează) 
pentru evidențiere personală. 
Or, singura evidențiere vala
bilă este aceea a echipei în

TELEX • TELEX
la o secundă de spaniolul Ar
royo. Ultima etapă (Alicante — 
Gandla, 143 km) a revenit ita
lianului Saronl — 3.45:53,6.

HOCHEI • In campionatul 
unional : Spartak — Dlnamo 
Moscova 7—6, SKA Leningrad — 
Aripile sovietelor 2—3, Sokol 
Kiev — Traktor Cellabinsk 4—3, 
Dlnamo Riga — Torpedo Gorki 
2—2, ȚSKA Moscova — Himik 
Voskresensk 5—0. Pe primul loc 
se află ȚSKA cu 58 p din 32 
de jocuri.

ÎNOT • în concursul de la 
Paris (bazin de 25 m) June Croft 
(Anglia) a cîștigat 100 m li
ber — 55.46 Iar americanul Bru
ce Stahl tn 49,74. Alte rezulta
te : femei : 100 m spate — 
1:01,97 Debbie Risen (SUA), 200 
m bras — 2:30,68 sllke HSorner 
(RDG), too m fluture — 1:00,48 
Melanie Buddemeyer (SUA) ;

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI, CU PARTICIPAREA ECHIPELOR
CEHOSLOVACIA (tineret) Șl DIZELIST PENZA (U.R.S.S.)

Hocheiștii din lotul reprezen
tativ susțin jocuri de verificare 
in vederea participării la grupa 
„B“ a campionatului mondial 
(18—28 martie, la Klagenfurt). 
După participarea la „Cupa 
Toto“, din capitala Ungariei, în 
finala căreia echipa noastră a 
pierdut surprinzător in fața 
selecționatei țării gazdă (1—4, 
dar scorul s-a menținut 1—2 
pînă in ultimul minut de joci), 
lotul reprezentativ va evolua, 
după o lungă absență, și în 
fața publicului bucureștean, cu 
ocazia unei tradiționale com
petiții internaționale : „Cupa
Federației".

întrecerea are loc la Bucu
rești, pe patinoarul „23 Au
gust”, in zilele de vineri 12, 
simbătă 13 și duminică 14 fe
bruarie și la ea vor lua parte, 
în afară de două echipe româ
nești (Selecționata divizionară 
și formația reprezentativă de

RESURSE DE PROGRES
întregul ei, a victoriei colec
tive, singura care conferă lauri 
componenților săi. Mai există 
și problema jucătorilor care nu 
intră în „7“-le de începere a 
partidei sau sînt întrebuințați 
pentru perioade mai mici în- 
tr-o partidă și care se simt 
ofensați de postura de rezer
vă, acționînd în minutele in 
care sînt introduși în teren 
fără convingere.

Toate aceste minusuri trebuie 
eliminate prin muncă asiduă, 
prin convingerea că interesul 
primordial este cel al echipei, 
toți jucătorii urmînd să-și sub
ordoneze eforturile, întreaga 
capacitate, voința Și abnegația 
succesului reprezentativei Ro
mâniei. Posibilități există și 
ele trebuie integral fructifi
cate.

Fotbalul mondial în 1981 (III)

CELE 385 DE MECIURI INTERNAȚIONALE DISPUTATE
1981 a lost anul preliminariilor 

pentru turneul final al C.M. din 
Spania. Cu toate acestea, numă
rul partidelor internaționale cu 
caracter amical a fost deosebit 
de mare, paralel cu amintitele 
preliminarii disputindu-se nume
roase competiții internaționale, 
numărul total al meciurilor a- 
nuntate și publicate în presă 
fiind de 385. Cele mai multe le-a 
susținut Noua Zeelandă : 19, la 
distantă de două partide sltuîn- 
du-se Brazilia șl Bulgaria (de 
remarcat cele cinci meciuri dispu
tate de aceasta din urmă pe con
tinentul sud-american).

Dintre cele 24 de calificate la 
turneul din Spania, doar trei nu 
au fost învinse în 1981 : Iugo
slavia, U.R.S.S. (cîte 6 partide 
susținute) șl Honduras (5 jocuri). 
Rămînînd la același capitol, ca 
„prefață" la viitoarea dispută din 
cadrul C.M.. trebuie remarcat că 
„meciul" America de Sud — Eu
ropa a revenit sud-americanilor. 
Din cele 20 de întîlnlrl susținute 
între reprezentative naționale din 
cele două continente, ei au cîști
gat 10, au terminat de trei ori 
la egalitate șl au pierdut șapte. 
Brazilia a învins în toate con
fruntările : 4—1 R.F.G., 1—0 Spa
nia, 6—0 Irlanda, 3—0 Bulgaria 
(toate în Brazilia), 1—0 Anglia, 

3—1 Franța, 2—1 R.F.G. (dispu
tate în Europa). Campioana Eu
ropei, echipa R. F. Germania, a 
pierdut toate cele trei jocuri : 
1—2 Argentina, 1—4 și 1—2 Bra
zilia : Cehoslovacia a cîștigat cu 
Bolivia (5—2) și Peru (3—1) a 
termniat la egalitate cu Argenti
na (1—1) șl a pierdut cu Colum
bia (1—2) ; lată șl rezultatele 
Spaniei : 0—1 Brazilia. 1—1 Chile, 
1—1 Columbia, 2—0 Venezuela ; 
Italia a pierdut în fața Uruguayu-

bărbațl : 200 m liber — 1:47,65
Semetov (URSS), 200 m spate — 
1:58,97 Delcourt (Franța) — re
cord național, 400 m liber — 
3:46,82 Salnikov (URSS).

LUPTE • In turneul din 
U.R.S.S. al luptătorilor ameri
cani de Ubere aceștia au fost 
învinși în 3 meciuri : 3—6 la 
Moscova, 0—9 la Odessa șl 1—10 
la Novosibirsk.

RUGBY • In turneu în Țara 
Galilor, Știința CEMIN B. Mare 
a jucat la Neath și a pierdut cu 
23—12 (8—6). Pentru echipa
noastră au marcat Ion (2 lovi
turi de pedeapsă șl transfor
mare) șl Pujină (eseu).

TENIS • La Memphis (Ten
nessee), Alexander l-a învins cu 
6—3, 7—6 pe Gottfried • Tur
neul de la Denver (Colorado), 
contînd pentru „Marele Premiu 
FTLT", a fost cîștigat de ameri
canul John Sadrl (4—6, 6—1,
6—4) cu Andres Gomez (Ecuador). 

tinerel) și doua formații de 
peste hotare, ambele cunoscu
te publicului nostru. Este vor
ba. în primul rînd. de reprezen
tativa de tineret a Cehoslova
ciei, în componența căreia intră 
tot ce are mai valoros hocheiul 
tînăr din această tară, ale 
cărei echipe reprezentative sau 
de club se numără printre cele 
mai bune din lume. Este, deci, 
de așteptat să vedem la lucru 
o echipă care practică un ho
chei modern, rapid și specta
culos. Să notăm că în 1980, la 
Galați, oaspeții avînd și pe 
Lala, Hajdusek și Rusnak (azi 
titulari în prima reprezentati
vă) au pierdut in fața echipei 
noastre cu 6—8. Cealaltă for
mație de peste hotare. Dizelist

ALICE DĂNILĂ Șl DOREL POP - EVOLUȚIE BUNĂ
lN „CUPA START" LA TENIS PE TEREN ACOPERII

La Sofia a avut loc turneul 
internațional de tenis pe teren 
acoperit organizat de revista 
ilustrată „Start”, competiție a- 
junsă la ediția a Vil-a. Alături 
de reprezentativele de juniori 
ale Ciprului, Cehoslovaciei, Un
gariei, R. D. Germane, Greciei. 
Iugoslaviei, Turciei și Bulga
riei (cu cîte trei echipe), au 
participat și formațiile Româ- 
niei. alcătuite din Dumitru 
Ciucă și Dorel Pop, respectiv 
Alice Dănilă și Cristina Tro- 
can. După cum ne re
lata Ecaterina Roșianu, an- 
trenoarea care i-a însoțit pe 
sportivii noștri la această între
cere. „o bună comportare au 
avut Dorel Pop și Alice Dănilă, 
atit in privința jocului, ei ridi- 
cîndu-sc în mulle partide la 
nivelul tenismanilor din Ceho
slovacia, Iugoslavia și Bulga-

lui (0—2), echipa care, deși ne
calificată pentru turneul din Spa
nia, și-a demonstrat valoarea în- 
vingînd, printre altele. Brazilia, 
cu 2—1 (singura înfrîngere din 
1981 a foștilor campioni ai lumii). 
Marea surpriză a realizat-o însă 
formația Poloniei, victorioasă cu 
2—1 asupra Argentinei, campioa
na mondială, chiar pe terenul a- 
cestela. la Buenos Aires.

Tot în 1931 s-au disputat și cî- 
teva meciuri în premieră : Islan
da — Nigeria (3—0), Norvegia — 
Nigeria (2—2) la Oslo, Emiratele- 
Arabe Unite — Norvegia (2—2) 
la Abu Dhabl, El Salvador — 
— Portugalia (2—1), Arabia Sau- 
dită — Suedia (2—1 f) la Riad, 
sau Ungaria — Kuwetit (1—0) la 
Budapesta.

Dar lată situația tuturor parti
delor internaționale disputate în 
1981.

EUROPA
Albania 4 0 0 4 1—14 fl
Anglia ■) 9 2 2 5 7— 9 6
Austria •) 7 2 2 3 8— 7 6
Belgia ') 6 3 0 3 8—10 6
Bulgaria 17 8 3 6 27—23 19
Cehoslovacia 1 12 5 3 4 24—15 13
Cipru 5 0 0 5 2—12 0
Danemarca 9 3 0 1 20—10 16
Elveția 8 4 3 1 10— 9 11
Finlanda 8 2 0 6 8—24 4
Franța •) 8 3 0 5 12—12 6
R. D. Germană 6 3 12 14— 6 7
R. F. Germania ') 11 8 0 3 35—10 16
Grecia 8 4 13 12—12 9
Irlanda 7 2 14 9—18 5
Irl. de Nord') 6 2 2 2 3— 5 6
Islanda 6 2 2 2 9—12 6
Italia ') 8 2 4 2 8—10 a
Iugoslavia •) 6 5 10 17— 5 ii
Luxemburg 6 0 0 6 1—15 0
Malta 4 10 3 3—13 !
Norvegia 10 1 3 6 11—19 5
Olanda 8 4 2 2 12— 7 10
Polonia •) 13 9 0 4 30—15 18
Portugalia 10 3 1 6 12—19 7
România 10 2 3 5 7— 9 7
Scoția B 9 5 2 2 12— 6 12
Spania 13 7 3 3 18—12 17
Suedia 9 6 0 3 12— 8 13
Turcia 4 0 0 4 0—12 a
Tara Galilor 7 2 3 2 7— 8 7
Ungaria •) 10 6 2 2 17— 8 14
U.R.S.S. >) 6 4 2 0 12— 0 10

AMERICA DE SUD
Argentina *| 4 12 1 5— 5 4
Bolivia 6 2 0 4 9—12 4
Brazilia •) 17 12 4 1 40—10 28
Chile *) 13 7 4 2 17— 7 18
Columbia 11 2 5 4 12—14 9
Ecuador 7 115 4—16 3
Paraguay 5 10 4 3— 8 2
Peru *) 8 2 2 4 8—12 «
Uruguay 9 5 3 1 13— 8 13
Venezuela 8 3 0 5 4—14 9
AMERICA DE NORD, CENTRA
LA șl BAZINUL CARAIBILOR

Antllele Olandeze 2 10 1 3— 2 2
Barbados 4 0 3 1 3— 4 3
Canada 6 2 3 1 10— 8 7
Cuba 7 2 2 3 5—13 6
Grenada 2 0 0 2 2— 8 0
Haiti 8 0 4 4 2—13 4

sportivii au muncit la antrena
mente, al iscusinței cu care 
tehnicienii i-au condus pe dru
mul dobîndirii formei sportive 
și al condițiilor — a se înțe
lege inclusiv îndrumarea și 
controlul — asigurate de fe
derația de specialitate.

Eforturile federației nu s-au 
rezumat doar la crearea celor 

mai bune condiții de pregătire, ci 
și la cunoașterea adversarilor 
din turneul final al celei de a 
X-a ediții a campionatului 
mondial. Astfel, sportivii și an
trenorii au putut să vadă di
rect, să se confrunte deci cu 
Iugoslavia și Cuba — care fac 
parte din grupa noastră la 
C.M.. cu Spania — posibilă 
parteneră în turneul semifinal, 
cu Uniunea Sovietică, R. F. 
Germania, Cehoslovacia, Polo
nia. Elveția și Japonia — par
ticipante și ele la „mondiale", 
unele putîndu-ne fi adversare 
în finale. Indirect, vor fi cu
noscute Danemarca și R. D. 
Germană (meciurile lor din 12 
și 13 februarie urmînd a fi vi
zionate de antrenorul Lascăr 
Pană și înregistrate pe video-, 
recording pentru a fi prezen
tate handbaliștilor noștri). In 
privința echipei Ungariei, se 
fac eforturi de a se înregistra 
meciul ei cu Elveția, progra
mat la Budapesta, la 14 fe
bruarie. Este evident că s-a 
făcut totul sau aproape totul 
(dintre echipele care ne inte
resează do-.- 3 rămînînd

ATLETISM • Concurs indoor 
la Varșovia : prăjină — 5,30 m, 
Ktimezyk, 6.’ m? F—8.03 Grazyna 
Rabsztyn, lungime F—6,35 m 
Anna Wlodarczyk, înălțime F- 
1.86 m Elzbleta Krawcluk • 
Record mondial de sală la Rich
field (Ohio) la 50 m — 6,10 Stan
ley Floyd (v.r. 11 aparținea
— 6.14).

AUTOMOBILISM • Cursa de 
la Spa (Belgia) contînd pentru 
C.E. de raliuri a fost cîștigată 
de echipajul belgian Guy Col- 
soul — Alain Lopes.

BOX • La turneul de la 
Djakarta pugiliștii sovietici au 
cîștigat la 5 categorii. O victo
rie surprinzătoare la cat. mij
locie a realizat egipteanul Ga- 
wao care l-a învins prin aban
don rep. 2 pe americanul Ro
binson.

CICLISM v Belgianul Marc 
sergeant a cîștigat competiția 
„Șoseaua soarelui", fiind urmat

Penza, participantă în campio
natul sovietic de primă ligă, a 
mai fost în țara noastră în 197! 
cînd a cîștigat trei meciuri ci 
Selecționata divizionară, cart 
se pregătea pentru grupa „B‘ 
a C.M. de la Galați 6—1, 4—2 
6—5. își vor lua hocheiștii ro
mâni de această dată revanșa '

Iată acum și programul jocu
rilor (în fiecare zi la ora 14 ș: 
16,30) : VINERI: România tine 
ret — Dizelist Penza. Selecțio
nata divizionară — Cehoslova
cia tineret ; SlMBÂTA: Selec 
(ionata divizionară — Români: 
tineret; Cehoslovacia tineret — 
Dizelist Penza ; DUMINICA 
România tineret — Cehoslova
cia tineret, Selecționata divi
zionară — Dizelist Penza.

ria, cit și a rezultatelor indivi
duale obținute".

In ultimele confruntări, echi
pa României a dispus cu 2—1 
de cea a Cehoslovaciei, și ci 
3—0 de Bulgaria III, fiind în
trecută cu 2—1 de Bulgaria I! 
(la feminin) ; la masculin 
România a întrecut cu 3—( 
formația Ungariei, fiind învinși 
de Bulgaria I cu 2—1 și d< 
Iugoslavia cu 3—0. Clasament» 
finale. Feminin ; 1. Bulgaria 
2. România, 3. Cehoslovacia, 4 
Grecia, 5. Ungaria, 6. Bulgari: 
II, 7. R. D. Germană, 8. Bulga
ria III, 9. Iugoslavia ; mascu
lin : 1. Bulgaria, 2. Iugosla
via, 3. România, 4. Ceho
slovacia. 5. Ungaria. 6. R. D 
Germană, 7. Grecia, 8. Bul
garia II, 9. Turcia. 10. Cipru

Documentar realizat de 
Mircea TUDORAN

Honduras 5 3 2 0 8— 1
Jamaica 1. 1 0 0 2— o :
Mexic 8 2 4 2 12— 8 1
El Salvador ’) 9 4 4 1 8—2 1
Surinam 10 0 1 2— 3 1
Tr. Tobago 9 4 3 2 17—13 1

AFRICA
Algeria ’) 8 6 0 2 21— 7 1
Angola 6 0 5 1 4— 6 f
Benin 2 0 0 2 2— 4 I
Botswana 2 0 0 2 2— 6 (
Burundi 2 0 11 3— 4 :
Camerun *) 12 5 5 2 22— 9 1!
Rep. Cap. Verde 10 0 1 1— 5 (
R.P. Congo 8 2 2 4 9—12 t
Egipt 4 2 11 7— 4 J
Etiopia 4 2 11 5— 3 J
Gabon 4 0 3 1 3— 4 :
Ghana 5 3 11 5— 6 1
Guineea 6 13 2 5— 6 f
Kenya 7 3 0 4 10—13 (
Lesotho 5 0 14 5—16 1
Liberia 4 112 3— 9 2
Libia 10 0 1 0— 1 (
Madagascar 2 0 11 1— 5 ]
Malawi 12 7 2 3 24—14 If
Mall 3 111 5— 5 3
Maroc 11 5 2 4 16—11 12
Mauritius 10 10 0— 0 1
Mozamblc 8 3 2 3 15—14 8
Niger 3 2 0 1 3— 5 4
Nigeria 11 3 3 5 9—14 £
Rwanda 2 10 1 1— 1 2
Senegal 4 2 0 2 7— 3 4
Sudan 2 0 0 2 0— 4 f
Swaziland 4 0 2 2 2— 9 2
Tanzania 8 4 13 10—11 9
Togo 3 111 4— 7 2
Tunisia 4 2 11 5— 2 5
Uganda 4 12 1 4— 5 4
Volta Superioară 3 0 0 3 1—10 (
Zair 10 5 3 2 16—16 13
Zambia 10 6 1 3 21— 9 13
Zimbabwe 11 7 1 3 20—10 15

ASIA
Ar. Saudllă 13 5 2 6 13—20 12
Bahrein 7 3 0 4 3— 9 fl
R.P. Chineză 7 5 11 14— 4 11
R.P.D. Coreeană 10 0 1 2—4 0
Coreea de Sud 8 4 2 2 12—10 10
Em. Arabe Unite 7 3 13 11—13 1
India 6 2 2 2 8—8 6
Indonezia 14 4 3 7 11—21 11
Iordania 7 2 0 5 4—8.4
Irak 12 9 2 1 28— 5 20
Iran 2 10 1 1— 1 3
Israel 6 3 0 3 8—7 6
Japonia 13 5 1 7 14—21 11
Kuwait *) 10 7 1 2 20— 7 IS
Malaysia 10 1 3 6 9—17 5
Oman 2 0 0 2 0—3 0
Qatar 4 2 0 2 5—3 4
Singapore 8 13 4 5—13 3
Siria 5 0 0 5 2—10 0
Taipei 8 13 4 5—8 5
Thailanda 7 12 4 8—23 4

OCEANIA
Australia 8 4 2 2 22— 9 10
Fiji 14 3 4 7 15—49 10
Noua Zeelandă ’) 19 10 7 2 44—10 27
Papua-N. Guinee 7 5 0 2 14—16 10
Tahiti 7 6 10 31— 3 13
Vanuatu 7 13 3 20—11 5
•) calificată în turneul final al
C.M. 1982.
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