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întrunită la 10 februarie, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Plenara Consi
liului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste a dezbătut și aprobat :

— Raportul și Comunicatul 
privind îndeplinirea planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomică și socială pe anul 
1981 ;

— Raportul cu privire la re
așezarea și corelarea pe prin
cipii economice a prețurilor 
produselor agricole și majora
rea prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, creș
terea retribuției personalului 
muncitor, a alocației de stat 
pentru copii și a pensiilor.

Pe marginea problemelor în
scrise pe ordinea de zi vorbi
torii au exprimat aprobarea de
plină fată de Raportul și Co
municatul privind îndeplinirea 
planului pe anul 1981, față de 
aprecierile formulate de secre
tarul general al partidului la 
ședința de lucru comună a C.C. 
al P.C.R. si Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale, asupra activității de
puse anul' trecut de oamenii 
muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— din întreaga (ară. Ei au su
bliniat că rezultatele primului 
an al actualului cincinal con
firmă justețea politicii Partidu
lui Comunist Român, care iși 
îndeplinește cu cinste misiunea 
sa istorică de forță conducă
toare a întregii națiuni, unind 
și îndrepiînd eforturile între
gului popor și resursele țării în 
direcția înfloririi necontenite a 
patriei socialiste.

Manifestîndu-și' adeziunea de
plină la complexul de măsuri 
privind reașezarea și corelarea 
pe principii economice a pre
țurilor produselor agricole și 
majorarea prețurilor cu amă
nuntul la produsele agroalimen
tare, vorbitorii au apreciat ca
racterul obiectiv al acestor 
măsuri, mcnționînd că ele s-au 
impus ca o necesitate in vede
rea realizării unui echilibru in
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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, miercuri. 10 
februarie, a avut loc ședința 
Consiliului Național al oameni
lor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat, la sosirea la 
Palatul sporturilor și culturii, 
unde s-a desfășurat ședința, cu 
dragoste și stimă, cu ovații și 
urale de numeroși locuitori ai 
Capitalei. Se scanda cu însufle
țire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“

Au luat parte, ca invitați, ca
dre de conducere din ministere 
și instituții centrale, activiști de

De vorbă cu antrenorul loan Soter

ÎMBUNĂTĂȚIREA TEHNICII - OBIECTIVUL PRINCIPAL 
ÎN PREGĂTIREA SĂRITORILOR NOȘTRI ÎN ÎNĂLȚIME

loan Soter in discuție cu ele
vul său Adrian Proteasa 
Foto : Dragoș NEAGU 

tre veniturile populației si 
cheltuielile sociale.

în mod unanim, vorbitorii au 
subliniat preocuparea statornică 
a conducerii partidului și sta
tului nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceapșescu. 
pentru sporirea bunăstării ma
teriale a întregului popor, re
flectată, de această dată, in 
măsurile adoptate în vederea 
acordării de compensații, de 
creștere a alocației pentru co
pii și a pensiilor, astfel ca mo
dificarea prețurilor de desface
re a produselor agroalimentare 
să nu afecteze veniturile reale 
ale oamenilor muncii.

Participanții la discuții au 
exprimat angajamentul lor, al 
organizațiilor F.D.U.S. pe care 
le reprezintă de a-și aduce în
treaga contribuție Ia înfăptuirea 
acestor măsuri.

în unanimitate, Plenara a 
adoptat Raportul și Comunica
tul privind îndeplinirea planu
lui unic de dezvoltare econo
mică și socială pe anul 1981, 
precum și Raportul și măsurile 
cu privire Ia reașezarea și co
relarea pe principii economice 
a preturilor produselor agri
cole și majorarea prețurilor cu 
amănuntul Ia produsele agro
alimentare, creșterea retribu
ției personalului muncitor, a 
alocației de stat pentru copii 
și a pensiilor.

Plenara a adoptat în unani
mitate Hotărirea Consiliului 
Național al Frontului Demo
cratici și Unității Socialiste, 
care se va da publicității.

In încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Frontului Democrației și U- 
nitâții Socialiste.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu deosebită atenție și subli
niată în repetate rînduri cu vii 
și îndelungi aplauze, cu depli
nă aprobare.

Lucrările plenarei s-au în
cheiat prin intonarea imnului 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — „E scris pe 
tricolor unire".

partid și de stat, ai organizați
ilor de masă si obștești.

Lucrările au fost conduse 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în unanimitate a fost aproba
tă următoarea ordine de zi :

1. Raportul privind realizarea 
Pianului național unic de dez
voltare economică și socială pe 
anul 1981 si Comunicatul cu 
privire la îndeplinirea Planului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe 1981.

2. Raportul cu privire Ia re
așezarea si corelarea pe princi
pii economice a prețurilor pro
duselor agricole și majorarea 
prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, creș
terea retribuției personalului

(Continuare In vag. 2-3)

Antrenorul emerit loan So
ler, care și-a petrecut o viață 
de om în vecinătatea ștachetei 
de la săritura în înălțime, este 
(și știe să fie întotdeauna) un 
interlocutor foarte agreabil 
(fără a mai vorbi de compe
tență), mai ales, atunci cînd 
tema discuției este atletismul, 
saltul în înălțime. El însuși a 
fost, cu ani în urmă, campion 
și recordman al țării, imul din
tre! cei mai „înalț!" săritori 
de pe continent, un candidat 
autorizat la recordul european.

— Așadar, maestre Soter. ce 
este nou, în acest an, la sări
tura în înălțime ?

— S-o luăm metodic 1 Ca să 
vedem ce e nou, să privim un 
pic in urmă, la sezonul trecut, 
la primul an al ciclului olim
pic cu finalitate la Los Ange
les ’84. Astfel, trebuie consem
nată dispariția, cu totul pre
matură a chiar recordmanu
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în cadrul „DACIADEI44,

„Zilele schiului pentru tineret14
„MTH---------------- ----------------------------------—————

ÎN MUNȚII BlRGĂULUI, „FURNICI" 
MULTICOLORE BRĂZDEAZĂ PÎRTIILE
Frig, foarte frig în ultimele 

zile pe meleagurile bistrițene. 
Zăpadă — cit să incinte pe fie
care gospodar al locului, cu 
gîndul la... recoltele din vară 
si. bineînțeles, pe oricare copil 
amator de sănius și schi.

Și pentru a veni în întîmpi- 
narea acestei din urmă dorințe. 
„Zilele schiului pentru tineret" 
din cadrul ediției de iarnă a 
„Daciadei" au avut darul să 
bucure deopotrivă atît pe par
ticipant! — elevi-sportivi din 
județele Hunedoara, Maramureș, 
Suceava șl Bistrița-Năsăud. cît 
și pe organizatori. La Piatra 
Fîntînele sau la Prundu Bîrgău- 
lui, unde s-a desfășurat festiva
lul sportiv bistrițean, am urmărit 
ceva mai mult decît niște sim
ple întreceri sportive. Am asis
tat la o declanșare de energii 
nebănuite ale tinerilor compe
titori. Pe albul imaculat al 
pîrtiilor, sub un soare generos, 
elevii-sportivi. în costume mul
ticolore. păreau niște furnici 
grăbite. în monom. Ele porneau 
din start cu... treburi serioase 
si se întorceau care de care 
mai îmbujorată. „Acasă", în n- 
grada frumos rînduită, pavoa
zată, unde domnea un miros 
persistent de brad al crenguțe
lor ornamentale. furnicuțele 
policrome sorbeau cu nesaț cea
iul aromat si fierbinte, evident 
în mare contrast cu nămeții 
dimprejur. Cuvintele de îm
bărbătare ale Drofesorilor-an- 
trenori. felicitările, o pufoaică 
pusă imediat pe umerii, une
ori destul de firavi. ai furnicu- 

lui probei, campionul olimpic 
de la Moscova, Gerd Wessig 
(2,36 m), ca și cea a fostului 
recordman și. de asemenea, 
campion olimpic Jacek Wszola, 
ca și suita dc neîmpliniri ale 
unui alt fost recordman mon
dial, vest-germanul Dietmar 
Mogenburg și, în sfîrșit, ca 
să mă refer tot Ia un fost re
cordman. americanul Dwight 
Stones, care a mai adăugat în- 
că un an celor 28 pe care-i 
avea...

— înseamnă, deci, că asis
tăm la mai multe .dispariții" 
decît la apariții de efect ?

— La prima vedere, da ! In 
acest fel, săritura în înălțime 
s-a plafonat sau chiar a regre
sat puțin Ia nivelul marilor 
performeri, dar a crescut fan-

Romeo VILARA
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telor răsplăteau imediat si bine
meritat pe concurent!.

Spuneam că am asistat la 
ceva mai mult decit niște în
treceri sportive. Poate acest 
„ceva" îl reprezintă și îmbina
rea utilului cu plăcutul. Una 
dintre acțiunile din cadrul „Zi
lelor schiului pentru tineret" 
s-a numit „Prietenii vînătorilor 
de munte", o inițiativă demnă 
de toate laudele. Tineri' vînjoși, 
cu fete bronzate, echipați șl ali- 
niați ca... la armată, au făcut o 
demonstrație de disciplină, pre
gătire și. în anumite momente, 
de ce n-am spune-o. de virtuo
zitate pe schiuri. Pe timpul de
monstrației. albul imaculat al 
pîrtiilor a fost înlocuit cu un 
tricolor uriaș întins pe dealul 
unde se desfășurau demonstra
țiile de urcat în foarfecă, schi 
paralel, slalom, coborîre. căratul 
accidentatilor în akja. exerciții 
de patrulă militară : luminări 
fumigene în cele trei culori, 
plasate acolo si asa cum numai 
bravii noștri ostași știu s-o 
facă. în timp ce din înaltul 
cerului, peste păduri, coborau 
încet jerbe multicolore de ra
chete (singurele pe oare le-am 
dori pe cerul planetei!) care ne

Mihail VESA
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în concursul atletic de la Budapesta

FIȚA LOVI», CEL MAI BUN REZULTAT 
EUROPEAN AL SEZONULUI LA 1500 m 
• Doina Melinte, la o zecime de secundă de recordul țării

In proba de 800 m
în prima zi a concursului 

internațional de atletism pe 
teren acoperit de la Buda
pesta, sportiva româncă Doina 
Melinte a terminat învingă
toare în proba feminină de 800 
m, cu timpul de 2:01,1 (la 0,1 
s de recordul țării) fiind ur
mată de coechipiera sa Fița 
Lovin — 2:01,2 și Prciss (R.D. 
Germană) — 2:06,8.

în proba de 200 m. cîștigată 
de Rieger (R. D. Germană) — 
24,1. atleta româncă Iboia Ko- 
rodi a ocupat locul doi. sta
bilind un nou record national 
cu 24,9.

Alte rezultate : FEMININ : 
săritura în înălțime : Saterk 
(Ungaria) — 1,90 m; aruncarea 
greutății : Puffe (R. D. Ger
mană) — 19,28 m : săritura în 
lungime : Vanek (Ungaria) — 
6,32 m ; MASCULIN • 60 m
plat : Atanasov (Bulgaria) —

TRIALUL 
BOXERILOR JUNIORI - 
0 „ANALIZĂ PE VIU“ 

A MUNCII 
ANTRENORILOR

Săptămîna trecută, F.R. Box 
a organizat un nou trial re
zervat pugiliștilor născuți în 
anii 1964 și 1965, cu scopul 
depistării unor tineri talentați 
care să intre în vederile teh
nicienilor pentru competițiile 
internaționale din acest an 
(campionatele europene de ju
niori, Balcaniada, „Mănușa 
Carpaților" etc.). La întrecerile 
desfășurate în sala de box a 
complexului sportiv ,",23 Au
gust" din Capitală au fost 
prezenți 158 boxeri juniori din 
peste 50 de secții.

Concursul, urmărit în per
manență de secretarul adjunct 
al federației, Mihai Bădescu, 
de tehnicieni pricepuți, mem
bri ai Comisiei de tineret din 
cadrul F.R. Box, a adus în 
prim-plan 51 de juniori talen
tați (mulți dintre ei la prime
le apariții într-o competiție ofi
cială mai importantă), care au 
dovedit frumoase calități și 
apreciabile cunoștințe tehnico- 
tactice. Cei mai bine apre- 
ciați de specialiști sînt : Mar
cel Vary și Francis Papp, de 
la Unio Satu Mare (antrenor 
I. Racz), Alexandru Luparn 
(C.S.Ș. Steagul roșu Brașov, 
antrenor I. Herman) — boxer 
cu o bună tehnică de luptă și 
cu o neobișnuită forță de lo
vire, Ionel Mihăiță (Rulmentul 
Brașov — antrenor V. Car- 
vaschi), Vastoc Burcă și Cris
tian Maxim (ambii de la Voin
ța Iași — antrenor C. Vasiliu), 
Valentin Bărbuț (C.S. Slatina— 
antrenor I. Vornicescu), Fran- 
cisc Schuller (Automecanica 
Mediaș — instructor Șt. Tompi).

In afara faptului că turneul 
a prilejuit depistarea celor 
mai bine dotați tineri boxeri— 
și „recolta" a fost destul de 
bogată — concursul de ia 
București poate fi considerat o 
analiză (pe viu) a muncii 
desfășurată în unele secții, a 
competenței și pasiunii antre
norilor care se ocupă de pre
gătirea juniorilor. în acest 
sens, trebuie remarcate rezul
tatele muncii unor antrenori

• Mihai TRANCA

(Continuare tn vag 2-3)

6,75 ; 200 m : Knapici (Iugo
slavia) —22,0 ; 3 000 m : Toth 
(Ungaria) — 8:04,0; 800 ml
Savici (Iugoslavia) — 1:51,1.

în ziua a doua a întrecerii, 
un rezultat remarcabil a rea
lizat Fita Lovin, care a termi
nat învingătoare în proba de 
1500 m cu 4:11.5, cel mai bun 
rezultat european al sezonului. 
Ea a fost urmată de Doina 
Melinte cu 4:12,5 si Maria Ra
du cu 4:13.2. Iată alte rezulta
te : 400 m feminin — Judith 
Forgacs (Ung.) 53.5. Iboia Ko- 
rodi (România) 53.9 (nou record 
national). Elena Tărîtă (Rom.)
54.5 Cristina Cojocaru (Rom.)
54.5 ; înălțime masculin — G. 
Jambor (Ung.) 2,22 m. Daniel 
Albu (Rom.) 2,20 m. Adrian 
Proteasa (Rom.) 2,17 m : lun
gime masculin — J. Leitner 
(Ceh.) 7,74 m. Gh. Lina (Rom.) 
7.71 m,
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(Urmare din pag. I)

muncitor, a alocației de stat 
pentru copii si a pensiilor.

In numele colectivelor de 
muncă pe care le reprezintă 
cei care au luat cuvîntul s-au 
angajat să acționeze in spiri
tul indicațiilor si orientărilor 
cuprinse in cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia ședința de lucru comună a 
C.C. al P.C.R. si a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice si Sociale pentru realiza
rea in bune condiții a tuturor 
sarcinilor si obiectivelor prevă
zute pentru acest an, centru 
recuperarea neintirziată a ră- 
minerilor in urmă, pentru exe
cutarea in întregime a produc
ției destinate exportului.

Vorbitorii au evidențiat În
semnătatea măsurilor propuse 
de conducerea partidului si sta
tului cu privire la reașezarea 
91 corelarea pe principii econo
mice a preturilor produselor a- 
gricole si majorarea preturilor 
eu amănuntul la produsele a- 
groalimentare, creșterea retribu
ției personalului muncitor, a 
alocațiilor de stat pentru copii 
Si a pensiilor, exprimindu-și 
deplinul acord cu aceste mă
suri.

In cadrul ședinței, Consiliul 
national al oamenilor muncii 
din industrie, construcții, tran
sporturi, circulația mărfurilor 

Verificarea reprezentantelor noastre In cupele europene de volei

DINAMO Și STEAUA LA ULTIMELE RETUȘURI

și finanțe a aprobat, in una
nimitate, Raportul privind rea
lizarea planului national unic 
de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1981 și Comunicatul 
cu privire Ia îndeplinirea pla
nului national unic de dezvol
tare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1981.

A fost aprobat, de asemenea, 
In unanimitate, Raportul cu 
privire la reașezarea și corela
rea pe principii economice a 
preturilor produselor agricole 
șl majorarea preturilor cu a- 
mănuntul la produsele agro- 
alimentare, creșterea retribu
ției personalului muncitor, a 
alocației de stat pentru copii 
și a pensiilor.

In legătură cu aceste docu
mente. participanfii au adoptat 
o hotărîre care se va da pu
blicității.

In încheierea lucrărilor șe
dinței, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Consiliului Național'al Oa
menilor Muncii.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
multă atenție, cu deplină a- 
probare și profundă satisfacție, 
ea fiind subliniată, in repetate 
rinduri, cu vii și îndelungi a- 
plauze, urate si ovații.

i

ÎN DOUĂ SĂPTĂMÎNI, 
43 NOI RECORDURI 

NAȚIONALE!
La campionatele naționale 

de patinaj viteză am înre
gistrat un fapt ieșit din co
mun. Tinăra patinatoare Si
mona Todoruț. în virstâ de 10 
ani șl jumătate (junioară II), 
reprezentanta C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca, a realizat un a- 
devărat tur de forță. De-a 
lungul a 3 săptămîni, ea a 
reușit să cucerească trei tit
luri de campioană absolută 
(la campionatele de pollatlon 
— junioare I, la campionatele 
de sprint — senioare, precum 
și la campionatele de poliat- 
lon ale senioarelor), 10 titluri 
de campioană pe probe (la 
junioare șl senioare), îmbună
tățind. totodată, nu mai puțin 
de 43 de recorduri naționale 
de junioare II, I si de seni
oare, dintre care se detașează 
ca valoare performanța obți
nută pe distanța de 500 m 
(44,3 — nou record de senioa
re).

Simona Todoruț este încă 
elevă, în clasa a X-a (și este 
o elevă bună) la Liceul indus
trial nr. 6 din Cluj-Napoca, 
practică patinajul viteză de 7 
ani și este antrenată de Mi
nai Timiș. Este locul să amin
tim că „tandemul" antrenor- 
sportivă funcționează încă de 
la primii pași pe gbeață al 
noii campioane și că acest 
fapt constituie, credem, unul 
dintre secretele acestei ascen
siuni notabile. Ca sportivă, 
Simona de detașează prlntr-o 
mobilitate remarcabilă, pati
nează in suplețe, economic, 
stil care o ajută să nu resim
tă efortul depus nici după 
parcurgerea a 3 000 m. Singu
rul lucru care o dezavanta
jează, deocamdată cel puțin, 
este înălțimea (1,58 m — la 
55 kg). Sperăm, Insă, ca In 
următorii 2—3 ani să mal a- 
dauge staturii sale câțiva cm.

Iată acum evoluția rezulta
telor pe distanța de 500 m 
obținute de Simona Todoruț,

de la începutul activității sale 
sportive : 1977 — 69,3 ; 1978 — 
56,7; 1979 — 49,9; 1980 — 47,4; 
1981 — 44,7 ; 1982 — 44,3 (nou 
record de junioare I si n și 
de senioare).

Mihai Timiș speră ca eleva 
sa să ocupe la apropiatele 
întreceri ale concursului 
„Prietenia" unul din primele 
0 locuri șl astfel să-și poată 
depune candidatura pentru 
viitoarele campionate mondia
le de junioare, iar în 1984 să 
obțină, conform graficului său 
de evoluție, pe distanța de 
500 m o cifră In jur de 42 s, 
ceea ce ar ajuta-o să figure
ze onorabil în Întrecerile o- 
llmpice de la Sarajevo.

Gheorghe ȘTEFANESCU

ECHIPA CEA MAI TINARA, CEA MAI ÎNALTA 
Șl CEA MAI VALOROASĂ!

După retrograda
rea (cu dțiva ani 
în urmă, mal pre
cis în 1976) din Di
vizia >țA“ a echipei 
masculine de ba
schet Politehnica 
C-S.Ș. 2 București, 
antrenorul acesteia 
— Marius Bărbu- 
lescu — a trecut la 
totala restructurare 
a lotului, cu două 
■copuri : 1) reveni
rea în prima divi
zie a țării, premisă 
de a candida la 
pozițiile superioare 
ale clasamentului ; 
2) ridicarea valorică 
■ unor jucători pl- 
nă la nivelul care 
să 11 facă apțl de 
a fi selecționați in 
lotul reprezentativ 
de seniori.

Ce s-a realizat pi
uă acum ? Răspun
sul ti aflăm în câ
teva cifre statistice:

Politehnica CJS.Ș. 2 
București se află 
pe Jocul I in seria
I a Diviziei de ti
neret (care supli
nește Divizia ,,B“), 
neînvinsă în cele 13 
meciuri susținute 
plnă acum ; are 
cea mai scăzută 
medie de vîrstă 
dintre participante
le la competiția 
respectivă — 21,6
ani șl cea mai ri
dicată medie a ta
liei — 1,99 m ; are 
In componență opt 
jucători de peste 2 
m, dintre care trei 
se află permanent 
pe teren în timpul 
Întrecerilor ; echipa 
a marcat in medie 
108,5 puncte în cele
II partide de pînă 
acum ; loan loncs- 
cu și Gheorghe 
Pascu fac parte din 
selecționata de se

niori oare se pregă
tește în vederea 
participării la gru
pa ,,B“ a campio
natului european. 
In mod evident, a- 
ceastă foarte tînără 
echipă (din care, 
face parte șl ju
niorul Marius Băr- 
bulescu, fiul antre
norului) și-a în
deplinit în mare 
măsură obiectivele 
(apreciind că pro
movarea în Divizia 
„A" nu mai poate 
fi ratată). Iar 
vîrstă scăzută a 
componențllor ei și 
seriozitatea cu care 
aceștia se pregătesc 
oferă oricui certitu
dinea că activitatea 
de perspectivă va 
avea în continuare 
roade bogate.

Dumitru 
STANCULESCU

Fruntașele voleiului mascu
lin, Dinamo și Steaua, care ne 
vor reprezenta săptămina vi
itoare in turneele finale ale 
cupelor europene, au susținut 
Ieri meciuri de verificare in 
compania unor formații va
loroase ale primei divizii.

Steaua a întîlnit de această 
dată, la „Floreasca", pe Tracto
rul Brașov, în fața căreia . a 
făcut un joc mai bun decît cu 
o zi înainte împotriva bucu- 
reștenei Calculatorul.

Steaua a început frumos, cu 
combinații reușite și în viteză, 
cu o bună mișcare în teren și 
■vînd — cu unele excepții — 
plasament și execuții corecte. 
Dar, pe parcurs, și-a pierdut 
constanța și așa se face că am 
urmărit trei seturi încheiate la 
limită : 15—13, 14—16, 16—14

agata ari»

ÎN APLICAREA SANCȚIUNII, IMPORTANT
Abordăm, nu pentru' prima 

oară, un subiect despre care 
numeroși tehnicieni — și din
tre cei cu ani de experiență, 
și foarte mulți tineri — dar și 
conducători de cluburi și aso
ciații ne-au vorbit adeseori : 
rolul, eficacitatea educativă a 
sancțiunii. Intr-adevăr, un as
pect important și deloc simplu 
din munca educatorilor spor
tivi. Un fel de „sabie cu două 
tăișuri*. Fiindcă, dacă nu în
deplinește principala sa meni
re, corijarea celui in cauză, 
sancțiunea rămîne Inutilă, un 
rimplu act punitiv.

Uneori nici nu tetîlnim sanc
țiuni exprese Împotriva unul 
sportiv, dar aflăm o sancțiune 
dată de colectiv, prin atitu
dine, cu efecte poate chiar 
mai mari decît cele scrise, co
municate, aplicate de o comi
sie sau alta de disciplină. 
Iată, spre pildă, situațiile a 
doi tineri jucători de fotbal 
de la „U“ Cluj-Napoca, Țigla- 
riu șt Albu. Primul, venit cu 
recomandări favorabile — rea
le — din partea fostei sale 
echipe, Gaz metan Mediaș, șl 
repede titularizat in unspreze- 
cele „alb-negrilor* a și afi- 
Rt, tot repede, unele aere de 
suficiență, de nejustificată su
perioritate față de coechipieri 
mai în vîrstă, mai experimen
tați. Alt fotbalist clujean, și 
măi tînăr, și mai puțin cunos
cut decît Țlglariu, Albu, un 
jucător dealtfel deosebit de 
talentat, impus de ultimele e- 
tape ale returului campionatu
lui, nu se arăta nici el prea 
bun amic al modestiei, al ati
tudinii reținute cerută mai ales 
unui sportiv In plină afirmare. 
Față de amîndoi, colectivul de 
antrenori si jucători, cît si 

pentru Steaua. Abia în ultimul 
set (15—4), steliștii au cîștigat 
net.

La sala din Ștefan cel Mare, 
puțin mai tîrziu. campioana ță
rii, Dinamo, a jucat cu Calcu
latorul pe care a învins-o în 
trei seturi : 15—4, 15—8, 15— 
10. în sextetul Oros (Slabu), 
Dumănoiu (Gheorghe), Vrîncuț, 
Căta-Chițiga, Ghizdavu, Gîr- 
leanu (nu a luat parte la 
joc Enescu), dinamoviștii au 
jucat cu cunoscuta lor exacti
tate. dar trebuie să subliniem 
necesitatea sporirii repertoriu
lui de combinații în atac și a 
mobilității în apărarea din 
linia a doua.

Azi, de la ora 18. în sala 
Floreasca, un amical de real 
interes : Dinamo — Steaua.

A. B.

conducerea au manifestat o a- 
titudine de dezaprobare, o mus
trare colectivă permanentă fă
cută cu tact, pe care ambii au 
simțit-o. Si revenirea la linia 
de comportare normală s-a pro
dus vizibil și eficace.

Altă situație in care Insă 
„părțile* au știut să se pla
seze la vreme pe pozițiile po
trivite s-a petrecut cu un cu
noscut baschetbalist, Costel 
Cernat, un șef de promoție al 
internaționalilor noștri. între 
el și antrenorul de la Steaua, 
Mihai Nedef, alt nume bine
cunoscut din baschetul nos
tru interveniseră o serie de 
divergențe. Lucrurile au evo
luat pînă la dictarea unei sus
pendări a jucătorului de către 
club. La început, Cernat n-a 
înțeles sensul sancțiunii. Dar, 
după o vreme, mal cu seamă 
după ce. prin atitudinea con
structivă a conducerii clubului 
Steaua s-au discutat sincer, 
bărbătește, pe față, toate as
pectele neînțelegerii, el a vă
zut în ce constau erorile ati
tudinii sale. Și chiar dacă a in
tervenit acea pauză (nedorită 
nici de echipă, nici de jucă
tor). de apariție a excelentu
lui baschetbalist în echipă, s-a 
cîștigat un lucru foarte impor
tant : adeziunea totală a lui 
Cernat la programul de pregă
tire si la jocugi. O clarificare 
venită la vreme.

Scrimerul Florin Nicolae 
(Progresul-Vulcan București) a 
avut un timp și mai îndelun
gat de reflecție. El a rămas 
un an în afara planșei de 
concurs, sancțiune dictată pen
tru încercarea de trecere din- 
tr-un colectiv în altul fără 
satisfacerea cerințelor regula-

AZI, PRIMA ETAPĂ A
Azi începe noul sezon com- 

petițional în sportul popicelor. 
In București se dispută (pe 
arena Voința, de la ora 9), 
prima etapă a „Cupei Federa
ției române de popice", între
cere individuală rezervată 
compqnenților loturilor națio
nale și jucătorilor susceptibili 
de selecție. Ediția a Vil-a a 
„Cupei F.R.P." se dispută după 
o nouă formulă : au loc între
ceri atît pentru seniori (fe
mei și bărbați), cit și pentru 
juniori (fete și băieți), numă
rul concurenților la fiecare 
categorie redueîndu-se de la 
20 la 16, iar cel al etapelor de 
la 5 la 3 la seniori (juniorii 
vor concura în două etape). 
Clasamentele se vor întocmi

RÂMÎNE EFECTUL!
mentuiui. Revenirea în con
cursuri a arătat un Florin Ni
colae de două ori mai ambițios 
și mai harnic, el ajungînd 
chiar în lotul reprezentativ de 
floretă. Absența din competi
ții, ca și rolul jucat de bunii 
sfetnici reprezentați de antre
nori, de coechipieri, deci de 
colectiv, l-au ajutat să înțe
leagă. rolul sancțiunii și l-au 
armat cu un mural excelent

In situații ca acestea — di
verse prin ramurile de sport 
ca și prin genurile de abateri 
sau incorectitudini, prin reac
țiile și atitudinile celor din 
jurul sanctionaților — comune 
apar : rezultatul, efectul, co
rijarea. De fapt, ceea ce se 
urmărește !

Eftimie IONE5CU

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri 
SI restaurante bucurești, vă invită 
să participați la „BALUL ZĂPEZII", organizat anul acesta 
în stațiunea Siănic-Prahova In zilele de 20 și 21 februarie 
a.c.

Prețul excursiei : 242 lei.
Servicii asigurate : transport cu autocarul ; cazare in ho

tei; cină festivă; mic dejun; dejun.
In program : concursuri cu premii ; tombolă ; numeroase 

surprize ; muzică ; dans.
Plecarea de la Intercontinental, la ora 14.
Pentru cei care își efectuează concediul de odihnă în 

această lână, I.T.H.R. București Ie recomandă cîteva din 
cele mai îndrăgite stațiuni din țară :

a Herculane (plecări zilnice) ; • Govora ; • Olănești ;
• Tușnad ; • Felix ; • Călimănești ; © Eforie Nord ;
• Mangalia.

Biletele se pdt obține de Ia toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

„CUPEI F.R. POPICE
prin cumularea rezultatelor 
din fiecare etapă.

Printre competitorii de azi 
se află jucătorii care se pre
gătesc pentru C.M. : campioa
na mondială Margareta Căti- 
neanu, vicecampionul lumii 
Iosif Tismănar și alți popicari 
fruntași. Ediția a Vî-a a „Cupei 
F.R.P." le-a revenit, după cum 
se știe, Anei Petrescu (Gloria 
București) și lui Alexandru 
Naszodi (Aurul Baia Mare).

TRIALUL 
BOXERILOR JUNIORI

(Urmare din pag. 1)

ca Vasile Fîntînă și Ion Hău, 
de la Craiova, cu cinci boxeri 
luați in evidență, Constantin 
Vasiliu (Voința Iași), cel care 
a mai produs o frumoasă sur
priză cu cîțiva ani in urmă, ur- 
cîndu-1 pe podium pe Tiberiu 
Cucu (acum, alți trei elevi ai 
săi au intrat în vederile fede
rației), N. Grigore și B. Gri- 
gore, de la Călărași, cu trei 
sportivi luați în evidență, Ion 
Vornicescu, de la Slatina, cu 
doi sportivi remarcați etc.

In același timp, trialul ju
niorilor de la București a 
permis constatarea absenței 
unor tineri talentați și bine 
instruiti din secții bucureștene 
ca Voința, Dinamo, Steaua, 
Rapid etc, slaba participare a 
reprezentanților unor secții 
din Constanța, Câmpulung Mus
cel, Galați, Cluj-Napoca etc., 
situație care trebuie să dea de 
gîndit conducătorilor cluburi
lor și asociațiilor cu secții de 
box din aceste centre (și din 
altele), lndemnîndu-i să anali
zeze temeinic starea grupelor 
de juniori și eficiența activi
tății antrenorilor respectivi.

DE VORBĂ CU ANTE
(Urmare din pag. I)

tastic imediat sub acest nivel. 
Intre anii 1978/’8O, in bilanțul 
mondial, pe 5—6 cm se aflau 
înșirați, să zicem, 10 săritori ; 
acum, însă, cite 5—6 săritori se 
găsesc la diferențe de cite 1 
cm și foarte mulți dintre ei in 
jurul a 2,30 m...

— Cum explici această dez
voltare pe... orizontală ?

— Au fost înregistrate pro
grese însemnate pe plan me
todic și tehnic in jurul acestui 
atît de controversat stil flop, 
Invenția aceasta a Iui Dick 
Fosbury (n.n. campionul olim
pic de la Mexico) reprezintă 
pentru săritura în înălțime cam 
ce a fost „catapole"-ui pentru 
săritura cu prăjina. Și sini 
convins că mai există încă 
foarte multe posibilități de ac
ționat și, implicit, de progres 
la această probă, la care re
zultatele vor crește — proba
bil — foarte mult în '82. Deși 
anul trecut a arătat o oarecare 
scădere a potențialului Ia școa
la Iui Dragan Tancici, în R.F. 
Germania și o stagnare în re
zultatele americanilor, totuși, 
cum spuneam, mulți săritori au 
ajuns Ia 2,30 m. Și cînd există 
o astfel de masă, apropierea 
de 2,40 m se poate face mai 
repede. Adică, 2,40 m — iată 
ce aștept eu de la sezonul a- 
nului 1982 !

— Cu cîteva excepții (Sorin 
Matei. Liviu Maftei, poate Ga
briel Mărgineanu, din Mediaș), 
clubul Steaua îi reunește a- 
cum pe toți săritorii din elita 
noastră...

— Exact ! In afara lui Pro- 
teasa și Albu, contăm acum și 
pe Eugen Popescu, pe Con
stantin Militaru, pe Silviu Sta- 
fiuc, dar și pe alți săritori la 
fel de tineri. De Ia ei, pe bu
nă dreptate, se așteaptă ceva 
deosebit nu numai in acest an, 
ci și în următorii, pînă Ia 
Jocurile Olimpice, sau mai bine 
zis chiar Ia Jocurile Olimpice. 
Pentru aeest an, obiectivul meu

PE MICUL
VINERI 12 FEBRUARIE, 

ora 17 (programul 2), în cu
prinsul emisiunii „Stadion": 
selecțiuni din întilnirea de 
box U.R.S.S. — S.U.A., dis
putată recent la Moscova 
(comentator — Sorin Sat- 
mari).

SÎMBĂTĂ 13 FEBRUA
RIE, in cuprinsul emisiunii 
„la sfîrșit de săptămînă" : 
Jocuri sportive și distracti
ve de iarnă și „Cristian 
Țopescu — întreabă, Mircea 
Lucescu — răspunde* (par
tea a IlI-a, ultima, a in-



L ÎN HOCHEI1
a Comitetului Olimpic Bulgar" |
rul 5—O ; Dunărea — Avîntul 
5—0, C.S.Ș. nr. 2 — C.S.Ș .Triumf 
7—0, C.S.S. Liceul — C.S.S. 
Viitorul 20—2. în clasament 
conduce Dunărea Galati cu 28 
p, urmată de C.S.S. Liceul M. 
Ciuc 26 p. (V. Pașcanu — 
eoresp.).
• Prima serie valorică a 

campionatului juniorilor mari 
(17—18 ani) și-a disputat al 
V-lea tur la Galați. In derbyul 
competiției Dunărea Galați a 
Învins C.S.S. Liceul Miercurea 
Ciuc cu 3—2. Iată și alte re
zultate mai importante : C.S.S. 
nr. 2 Dinamo București — 
Avîntul Gheorgheni 5—4, C.S.S. 
Liceul Miercurea Ciuc — S.C. 
Miercurea Ciuc 6—3, Avîntul 
Gheorgheni — S.C. Miercurea 
Ciuc 5—3, Dunărea Galați — 
C.S.S. nr. 2 Dinamo București 
5—2, C.S.S. Unirea Tg. Se
cuiesc — S.C. Miercurea Ciuc 
7—5, Avîntul Gheorgheni — 
Dunărea Galați 4—2 (!), C.S.S. 
Liceul Miercurea Ciuc — Avîn
tul Gheorgheni 2—10 (!), Du
nărea Galați — S.C. Miercurea 
Ciuc 6—2. în clasament con
duce echipa C.S.S. liceul 
Miercurea Ciuc, urmată de 
Dunărea Galați. (T. Siriopol — 
eoresp.).
• Abia inaugurat și iată că 

noul și modernul patinoar ar
tificial din Tg. Mureș a și găz
duit primele jocuri. într-o du
blă confruntare, C.S.M. Elec- 
tromureș a cîștigat un meci, 
5—3 (2—1, 2—1, 1—1) șj a pier
dut altul, 4—5 (2—2, 1—1, 1—2) 
cu C.S.S. Sf. Gheorghe. (Gh. 
Botezan — eoresp.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ȘTIRI DIN VOLEI |
• A fost stabilit programul . 

turneului final al C.C.E. la I 
volei masculin ce se va des- | 
fășura la Paris în zilele de 19, 
20 și 21 februarie. Campioana | 
tării noastre, Dinamo Bucu- I 
rești, va întîlni în ordine pe 
Robe di Kappa Torino, T-S.K.A. ■ 
Moscova și Olympiakos Pireu. I

• Penultimele turnee ale
campionatului feminin al pri- I 
mei divizii vor fi găzduite — | 
vineri, sîmbătă și duminică — 
de sălile de sport din Con- | 
stanța (locurile 1—4). Iași (gr. I 
A) și Craiova (gr. B). •

O Mîine, în sala Olimpia | 
din Capitală, de la ora 17, este | 
programată ultima restanță din 
campionatul masculin : Calcu- 1 
latorul București — C.S.M. Su- I 
ceava. • *

• Meciul Tractorul Brașov I
— Explorări Baia Mare din * 
etapa de duminică a fost ami- 
nat pentru marți 16 februarie, I 
deoarece voleibaliștii băimă- | 
reni vor juca sîmbătă la Novi 
Sad partida tur din cadrul fi- ■ 
nalei „Cupei balcanice", cu | 
Vojvodina. •

• Intre 19 și 21 februarie | 
are Ioc etapa de zone a con- g 
cursului republican de juniori
II (fete și băieți, născuți în g 
1966 și mai tineri). Au fost J 
stabilite 8 zone : I — Suceava, ■ 
II — P. Neamț, III — Brăila, 
IV — Slatina, V — Craiova, I 
VI — Reșița (f) și Caransebeș J 
(m), VII — Blaj, VIII — Baia » 
Mare.
_—— I 
PENTRU TINERET" i
Elena Diculescu (C.S.S. Vatra • 
Dornei) ; copii, 5 km — Ileana . 
Hangan (C.S.Ș. Bistrița) ; ju- 8 
ni oare II. 5 km — Viorica Vrăș- I 
mas (C.S.Ș. Bistrița) ; băieți, 
copii, 5 km — Marcel Sîngeor- I 
zan (C.S.Ș. Bistrița) ; copii, 10 | 
km — Florentin Burcă (C.S.Ș.
Vatra Dornei) ; juniori II. 10 | 
km — Gavril Voitiș (C.S.Ș. Bis- I 
trita) ; ștafetă fete. 3x3 km — 1 
C.S.Ș. Bistrița ; ștafetă băieți. ■ 
3x5 km — C.S.Ș. Vatra Dor- s 
nei I. s

„Cupa prietenii vînătorilor de 
munte*, concurs aplicați v, a fost g 
atribuită echipajului „Vulturul" | 
(Șc. gen. Bistrița Bîrgăului II), 
urmat de „Heniul" (Lie. Prundu I 
Bîrgăului) și de „Șoimul" (Șc. j 
gen. Bistrița Bîrgăului I). „Cu
pa celei de-a 60-a aniversări a r 
creării U.T.C." la schi fond- I 
biatlon a avut ca laureațl pe • 
Lucian Ralea (Lie. „Andrei Mu- 
reșanu" — Bistrița), la categ. I 
16—17 ani si pe Alexandru | 
Cîrcu (Lie. agro-industrial Bis
trița), la categ. 18—20 de ani. I 
Dar, ar fi la fel de nedrept I 
dacă nu i-am aminti si pe 
cîtiva dintre cei mai harnici ■ 
îndrumători ai participanților : I 
profesorii I. Vlad, A. Deatcu, • 
M. Cîrcu, E. Szocs, R. Vianu, . 
V. Fetti. col. P. Ghircoiaș. col. g 
Gh. Pîrvulescu, cpt. Șt. Pastor, | 
pe I. Rusu, Șt. Gîță, L. Ștefă- 
nescu și foarte multi alții. *

Conducâioru: de joc, un „roi in suicrinfâ*' la echipele divizionare. De ce?

Gh. Muitescu: RĂMIN ADEPTUL FORMULEI
CONDUCĂTORULUI UNIC DE JOC

Gheorghe Mulțescu, azi 
unul din jucătorii de construc- 
ție ai echipei Dinamo, a fost, 
cu ani în urmă și multă vre
me, „vioara întîi" în „ll“-le 
Jiului, formație în cadrul că
reia a îndeplinit, cu mult 
succes, rolul atit ,de important 
al conducătorului de joc. Ideea 
organizării unei dezbateri pe 
o astfel de temă i s-a părut 
jucătorului dinamovist intere
santă și de mare actualitate, 
iar momentul’ dialogului, chiar 
și neanunțat din timp, nu l-a 
surprins deloc nepregătit. Ceea 
ce, dealtfel, i-a și permis să 
treacă direct, fără obișnuita 
întrebare de „deschidere", la 
un prim răspuns.

— Există în fotbalul mo
dern tendința realizării func
ției de coordonare in teren a 
jocului, prin doi sau trei ju
cători, cite unul de comparti
ment. Sigur, cine are mulți 
fotbaliști de mare valoare, 
Bayern Munchen, Juventus 
Torino, Liverpool, ș.a., poate 
să-și permită așa ceva. Deși, 
cred, există, și în aceste con
diții, aparent ideale, riscul su
prapunerii de sarcini, al în
curcăturilor reciproce și chiar 
al unor conflicte de joc. De 
aceea, personal, rămin adeptul 
formulei conducătorului unic 
de joc.

5 JUCĂTORI PROMOVAȚI ÎN LOTUL 
CÎȘTIGUL PROMOȚIEI DE JUNIORI
Ca in nici-un alt an. in 1981 

fotbalul nostru a fost prezent 
in competiții oficiale interna
ționale cu trei selecționate de 
juniori. Două au participat la 
campionatele europene I și IU 
iar cea de a treia la turneul 
final al campionatului mondial 
din Australia. Se poate spune; 
deci, că fotbalul românesc și-a 
etalat forța pe care efectiv o 
are la toate cele trei trepte de 
vîrstă de la vîrfal piramidei 
eșalonului-juniori : 15—16 ani. 
17—18 ani si 19 ani împliniți.

Echipa care a participat la 
ediția inaugurală a Campiona
tului european II (antrenor A. 
Măndoiu), deși la un moment 
dat promitea foarte mult, a cla- 
cat inadmisibil. Ea a pierdut 
toate meciurile susținute cu Un
garia și U.R.S.S.

Cealaltă echipă de juniori, 
cea care s-a aliniat la startul 
ediției a Il-a a Campionatului 
european I. echipă pregătită de 
Mircea Radulescu, a avut în e- 
voluția ei două perioade distinc
te. aproape opuse una alteia : 
iulie — decembrie 1930 și ia
nuarie — mai 1981. Prima poate 
fi caracterizată ca TOTAL NE- 
CORESPUNZÂTOARE. rezulta
tele înregistrate constituind su
portul argument al acestei afir
mații (locul 7 la Turneul Prie
tenia !). Echipa pentru prelimi
nariile campionatului european 
s-a constituit greu, grupa de 
la Luceafărul nereușind să ofe
re un nucleu de valoare, multi 
dintre componentii acesteia fi
ind îndepărtați, îndeosebi după 
Turneul Prietenia. în toamna a- 
nului 1980. ca necorespunzători 
și indîsciplinati. Antrenorul 
Mircea Rădulescu. deosebit de 
muncitor, a început „campania 
U.E.E.A. ’81“ aproape de la 
zero. în stagiul de pregătire de 
Ia Sîngeorz-Băi el a completat 
lotul cu jucători noi pe care 
i-a... rodat apoi într-o suită de 
meciuri amicale susținute în 
zona Timișoarei. La mijlocul 
lunii februarie, lotul a efectuat 
un turneu de două jocuri în 
Turcia. Le-a pierdut ne amin- 
două la același scor minim 
(0—1), dar în condiții deosebite

ADMIMSTRAȚll D£ STAT LOTO PRONOSPORT INTOR*IEAZA
MARI SUCCESE LA IMDEMlNA 

TUTUROR...
Agențiile Loto-Pronosport sînt 

în plină vinzare a biletelor pen
tru tragerea specială Pronoex- 
pres de duminică 14 februarie 
1982. Se reamintește că — Sn ca
drul a șase extrageri în trei fa
ze, cu un total de 33 de numere 
— participanților 11 se oferă 
multiple posibilități de a obține 
autoturisme „Dacia 1300“ și „Sko- 
da 120 L”, mari sume de bani 
variabile șl fixe, Inceplnd cu ce
le de 50.000 lei, precum și ex
cursii în U.R.S.S. sau R. D. Ger
mană. Se poate juca pe variante 
simple, variante combinate sau 
combinații „cap de pod“, achita

— Care, trebuie să fie cum T
— Ca Ioc in formație și așe

zare in dispozitivul tactic al 
echipei, trebuie să fie un ju
cător de Ia mijlocul terenului. 
Din punct de vedere al obli
gațiilor ce-i revin în joc, tre
buie să fie o „minte lucidă", 
un excelent distribuitor de 
pase, un dispecer care să știe 
cum și cind să-i pună in va
loare pe ceilalți coechipieri in 
momentul de construcție a ac
țiunilor de atac, ca, de pildă, 
Dumitriu II, Dobrin, Dem- 
brovschi. Ideea de „dispece
rat" nu trebuie insă înțeleasă 
in sensul monopolizării jocu
lui, al „vămuirii" balonului, 
așa cum înțeleg să o facă unii, 
pină la urmă in detrimentul 
echipei, așa cum fac, uneori, 
Giuchici, Vamanu și chiar Bă
lăci.

— Și, totuși, nu-i puțin ca 
unul singur să coordoneze ac
țiunile colective ale unei for
mații, gîndindu-ne, desigur, și 
la „pericolul" marcajului „om 
la om" ?

— N-am scăpat din vedere 
nici o asemenea eventualitate 
care, de fapt, este ceva foarte 
obișnuit. Dar, să nu uităm că 
un bun conducător de joc tre
buie marcat întotdeauna strict 
de un adversar și supravegheat 
de un al doilea. Și acest

(inferioritate numerică). Jocul 
echipei începuse, totuși, să se 
închege si. în ciuda eșecurilor 
din Turcia, antrenorul ei ma
nifesta încredere în perspectiva 
meciurilor din preliminariile 
Campionatului european I.

Și au venit și aceste prelimi
narii. cele două meciuri cu Un
garia. 0—0 la Macko. rezultat 
bun. rezultat încurajator dato
rat îndeosebi defensivei. Acolo,

REZULTATE
MECIURI AMICALE :
Turcia—România 1—0
Turcia—România 1—0
Bulgaria—România 1—0
România—R.D. Germană 2—0 
România—R.D. Germană 2—1 

IN CAMPIONATUL EUROPEI :
Ungara—România 0—0
România-r-Ungaria 1—0
Cehoslovacia—România 2—3
Polonia—România 3—1
Suedia—România 1—1
Bilanț : 10 4 2 4 10—10

la Macko, echipa s-a apărat 
foarte bine (numai atit a fă
cut 1) și rămînea ca, pentru re
tur. să schimbe registrul tactic, 
pentru că un alt rezultat de 
egalitate, indiferent de scor, n-o 
ajuta cu nimic. La Hunedoara» 
surpriză plăcută. Meci de mare 
tensiune. aprig, deschis, cu 
faze de fotbal bun la cele două 
porti. Au cîștigat „tricolorii" cu 
l—0 printr-un splendid gol mar
cat de Sertov. Și ECHIPA S-A 
CALIFICAT PENTRU TUR
NEUL FINAL. îndeplinindu-și 
astfel, primul ei mare obiectiv.

Iată echipa învingătoare din 
preliminarii: Gh. Popa Ro
man. Balint. Preda, Eduard — 
Cioroianu, Stoica, Ilanghiuo 
(min. 64 Czika) — M. Radu 
(min. 77 Iancu), Sertov, Udrică.

în continuare. însă, compor
tarea ei n-a mai fost ascenden
tă. ei mar mult contradictorie. 
La Turneul final din R. F. Ger
mania a început bine (cu Ce
hoslovacia). dar a „căzut" la 
examenul cu, Polonia și a tre
cut cu chiu cu vai de cel cu 
Suedia, clasîndu-se ne locul trei 
în grupă. Loc necorespunzător. 
OBIECTIV NEÎNDEPLINIT. Ia-

te sută la sută sau în cotă de 
25 la sută. Biletele de 25 lei va
rianta au drept de cîștiguri la 
toate extragerile. Consultați pro
spectul tragerii șl jucat! din vre
me numerele preferate '. Sîmbătă 
13 februarie este ultima zi de 
participare.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 10 FEBRUARIE 1982
EXTRAGEREA I : 33 19 15 

7 41 37
EXTRAGEREA a Il-a : 13 27 

9 32 16 25
Fond total de cîștiguri t 

1.162.569 lei, din care 53.125 lei 
report la categoria 1. 

lucru — doi adversari pentru 
un coordonator — creează po
sibilitatea „omului in plus", 
care, bine valorificată, poate 
însemna un ciștig, decisiv u- 
neori, in lupta pentru victo
rie. Sigur că, pronunțîndu-mă 
împotriva pluralității rolului 
de conducător de joc, nu ex
clud ideea de a exista și o 
rezervă a acestuia, capabilă 
să-1 înlocuiască la nevoie, 
chiar și in timpul unui meci 
in care acționează impreună 
sau să-1 completeze in anumi
te împrejurări impuse de con
siderente de ordin tactic. Dar, 
mă intorc și zic, că decit mai 
mulți conducători de joc intr-o 
echipă, care să se certe intre 
ei, disputindu-și roiul de „va
meș" sau de lider, mai bine 
unul singur și bun, pe care 
să-1 recunoască și să-1 asculte 
coechipierii. Și ar mai fi ceva 
de spus, in această privință. 
La ora actuală, în fotbalul 
nostru sînt încă multe echipe 
fără conducător de joc. Și a- 
ceasta pentru simplul motiv că 
nu au un om potrivit pentru 
un asemenea rol. Ceea ce face, 
o dată in plus, ca formula cu 
mai mulți conducători de joc, 
la noi, să rămină, cel puțin la 
timpul prezent, o problemă de 
domeniul... teoriei.

Mihai IONESCU

„CANGURILOR44,
U.E.F.A. ’81

tă și echipa care a... pierdut 
meciul cu Polonia : Gh. Popa 
— Roman. Balint, Preda, E- 
duard — Cioroianu (min. 49 
Gafencu), Stoica. Hanghiuc — 
Iancu, Sertov, Udrică (min. 57 
Lasconi).

Făcînd retrospectiva compor
tării acestui lot. alcătuit din... 
frînturi (deși existenta clubu
lui Luceafărul presupune toc
mai contrariul), două concluzii 
se desprind cu precădere, și ele 
contradictorii.

Prima se referă la bilanțul 
general înregistrat, cel aflat în 
tabloul alăturat al rezultatelor. 
Nu e deloc mulțumitor, „in
dicii" lui arătînd îndeosebi o 
eficacitate foarte scăzută, defi
cientă cronică a fotbalului nos
tru. Așa se si explică de ce a- 
ceastă echipă a obtinut cel mai 
mic număr de victorii, compa
rativ cu suratele ei din anii 
trecuti.

A doua concluzie e, totuși, 
mai dătătoare de speranțe. Din 
lotul U.E.F.A. ’81, cinci jucători 
au fost promovați în lotul „can
gurilor" care au adus bronzul 
din Australia : Gir joabă, Han
ghiuc, Balint, Sertov și Lasconi. 
Trei au fost titulari în Austra
lia (Sertov, Balint și Hanghiuc), 
dar ceilalți doi (Gir joabă și Las
coni) au devenit. între timp, ti
tulari în Divizia „A". Este 
CÎȘTIGUL cel mai însemnat al 
frămîntatei promoții de juniori 
U.E.F.A. '81. Și-1 subliniem a- 
cum la ora cind promoția de 
juniori ’82 a început pregătirile 
pentru preliminariile ediției a 
treia a Campionatului Eurâpei. 
meciurile cu Bulgaria.

Laurențiu DUMITRESCU

l/n răspuns prompt

FUMĂTORII ECHIPEI
IES DIN... „OFSAID"

Ca urmare a notei „Oxige
nare cu... fum de țigară", a- 
părută la rubrica „In ofsaid", 
în ziarul din 29 ianuarie a.c., 
vă aducem la cunoștință ur
mătoarele :

Cu sprijinul Consiliului ju
dețean al sindicatelor, condu
cerea clubului a analizat ac
tivitatea lotului nostru de fot
bal Tractorul, desfășurată la 
Slănic Moldova. S-a apreciat 
că s-au realizat, în general, 
sarcinile stabilite pe linia 
pregătirii fizice și tehnice, fă- 
dndu-se unele progrese și pe 
linia consolidării disciplinara 
a echipei. S-a confirmat făp
tui că în echipă sînt cinci 
sportivi care fumează și care 
nu au avut o atitudine cores
punzătoare în situația prezen
tată în articol. în discuția 
purtată cu toți componența 
secției — sportivi, antrenori, 
biroul secției — s-a prelucra't

ȘURI, MECIURI AMICALE
• IN CURSUL ZILEI PE 

MARȚI, a plecat în Egipt echi
pa Dinamo București, care, în 
continuarea pregătirilor de iar
nă, va susține un turneu de 
trei jocuri.

împreună cu antrenorii Valen
tin Stănescu și Dumitru Nicolae- 
Nicușor au făcut deplasarea, 
printre alții, Moraru, Bumbescu, 
Dinu, Augustin, Stănescu, Măr
ginean, Custov, Dragnea, Tăl- 
nar, Dudu Georgescu si Orac.

• BELGRAD, 10 (Agerpres). — 
In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Iugoslavia 
echipa Sportul studențesc a 
jucat la Zagreb cu formația lo
cală Dynamo. Partida s-a înche
iat cu scorul de 6—2 (3—0) în fa
voarea gazdelor.

• IN BUCUREȘTI se desfă
șoară „Cupa 6 Martie", ediția 
a IV-a, organizată de divizio
nara ,,B“ Automatica șl la care 
participă opt echipe. printre 
care formații din Divizia ,.C“ 
și din campionatul riiunicipal.

Tată șl primele rezultate : 
Klectra — Dinamo Victoria 0—0, 
Vlscoza — Vulcan 1—0, I.O.R. — 
Automatica 0—0, Vulcan — 
I.C.S.I.M. 4—4, Automatica — 
Vulcan 4-1, I.C.S.I.M. - Dina
mo Victoria 3—2.

Vineri are loc „derby-ul“ Au
tomatica — Dinamo Victoria. 
(N. Tokacelc — eoresp).

• In „CUPA U“, la Cluj-Napo- 
ca. Ieri s-a jucat partida CjFjR. 
CLUJ-NAPOCA — F.C. BIHOR 
ORADEA 0—2 (0—1), joc în core 
orădenii au dominat, fiind mai 
bine pregătiți fizic. Au marcat : 
Bisoc (min. 8) și Doia (min. 65). 
(I. Lespuc — eoresp).

• F.C. BAIA MARE — GLORIA
BISTRIȚA 3—1 (1—0). Un meci 
frumos, de nivel tehnic satisfăcă
tor, cu toate că s-a jucat pe un 
teren greu, acoperit cu zăpadă. 
Au înscris : Bălan (min. 9). Hur
iei (min. 75) — autogol. Caciu-
reac (min. 84) șl. respectiv. Co- 
man (m'n. 97) (A. crișan - co-
resp.).

• „CUPA SILVIU PLOIEȘTEA
NUL In primul joc din cadrul 
ediției jubiliare a „Cupei Silviu 
Ploieșteanu", F.C.M. Brașov (ti
neret) a cedat in țața diviziona
rei „C“ Precizia Săcele. cu scorul 
de 1—2 (0—1) Punctele învingă
torilor au fost realizate de For- 
sea (min. 34) și Komaroni (mm. 
67). Pentru brașoveni a înscris 
Lăcătușu (min. 69, din 11 m). Du- 
min’că, în cadrul aceleiași com
petiții, se va disputa partida 
I.C.I.M. — F.C.M. Brașov (teren 
I.C.I.M., ora 11).
• I.C.I.M. BRAȘOV — C.S.U. 

GALAȚI 2—0 (I—O). Au marcat : 
Ionete (min. 42) și Chileanu (min. 
81). (C. Gruia — eoresp.).

• CONSTRUCTORUL IAȘI —
VIITORUL VASLUI 3—1 (1—0).
Au înscris pentru gazde : Mihal- 
cea II, Bandac și Dimitriu, iar 
pentru oaspeți Amarandel. (D. 
Diaconescu — eoresp.).

• C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — MINERUL MOTRU 3—3 
(1—0). Autorii golurilor : Olteanu 
(min. 12), Udrea (min. 65), Re- 
mescu (min. 90) pentru gazde, 
respectiv Laurențiu (min. 59, 68
și 85). (V. Manafij — eoresp.).

• UNIREA DROBETA TR. SE
VERIN — LOTUL NAȚIONAL, DE 
JUNIORI 4—5 (2—3). Au înscris
pentru lotul național de juniori : 
Văsîi (min. 30). O. Popescu (min. 
35), Țirlea (min. 44), Toma (min.
54) și Mirea (min. 70). Pentru 
gazde au marcat : Litră (min. 
15), Bobîlcă (min. 40), Criș (min.
55) șl Bibanu (min. 65). (M. Foc- 
șan — eoresp.).

• U.T. ARAD — JIUL PETRO
ȘANI 5—4 (3—3). Meci disputat 
pe un teren... patinoar, acoperit 
cu gheață, pe care jucătorii cu 
greu s-au putut ține pe picioare. 
Au marcat : Coraș (min. 8 din 
11 m), Cura (min. 11 și 31), Ku- 
kla (min. 71), Hirmler (min. 76), 
respectiv Lasconi (min. 1), P. 
G rigor e (min. 30), Șumulanschi 
(mim. 36) și Sălăjan (min. 60). La 
joc au asistat aproape 5 000 de 
spectatori. (N. Străjan — eoresp.).

conținutul articolului, dezbă- 
tîndu-se cu simț de răspun
dere și alte probleme ale vie
ții și activității fotbaliștilor 
noștri. Vă informăm că, im
preună cu conducerea secției, 
sîntem hotărîți să asigurăm 
cele mai bune conditH de pre
gătire echipei „Tractorul", în 
vederea obținerii unor rezul
tate superioare în returul 
campionatului. Totodată, vom 
manifesta o exigență sporită 
față de sportivi șl de antre
nori în vederea instaurării 
unui regim de viață sportivă, 
de muncă, disciplină și res
ponsabilitate.

Sperînd că ziarul dv. va a- 
vea ocazia să consemneze e- 
ficlența acestor jnăsurl. vă 
asigurăm de tot respectul 
nostru.

PETRE DUMITRESCU 
Președinele clubului 

„Tractorul“-Brașov



De azi, la Poiana Brașov 

„CUPA DINAMO" LA BIATLON
Zăpada căzută în ultima 

vreme în zonele montane a 
facilitat munca organizatorilor 
de competiții sportive de iar
nă. în Poiana mică a Brașovu
lui, tradiționalul loc de între
cere a schiorilor fondiști și 
biatloniști, au fost marcate cu 
mare atenție traseele care, 
chiar de astăzi, vor găzdui 
prima întrecere internațională 
importantă de biatlon. Este 
vorba de tradiționalul concurs 
dotat cu „Cupa Dinamo Bra
șov", la care. alături de cel 
mai buni biatloniști ai țării, 
vor evolua și sportivi din 
Uniunea Sovietică și R. D.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
Bominj (Iugoslavia) • — Aus

triaca Roși Aschenwald a cîș- 
tigat proba de slalom special 
(1:52,64) desfășurată în aceas
tă stațiune. în cadrul „Cupei 
Europei". Lideră se menține 
însă Sonia Stotz (R.F.G.) cu 
123 p.

Indianapolis (S.U.A.) — Cam
pionatele Statelor Unite Ia pa
tinaj artistic au avut următorii 
dștigători : Scott Hamilton — 
masculin, Rosalyn Summers — 
feminin. Kitty și Peter Carru
thers — perechi, Judy Blum
berg și Michael Seibert — 
dans.

Kirchberg (Austria) — Cursa 
de slalom uriaș din cadrul 
„Cupei Mondiale" a revenit 
suedezului Ingemar Stenmark 
(2:52,06) înaintea lui Phil 
Mahrc (S.U.A.) — 2:52,93 și 
Marc Girardelli (Luxemburg)

ERIKA HESS (Elveția)
Erika Hess s-a năs

cut la 6 martie 1962. 
Are 1,63 m înălțime 
și 54 kg. Locuiește în 
stațiunea montana
Grafenort (Elveția). 
Palmaresul el sportiv: 
la campionatele El
veției, în 1979 cîștigâ 
combinata alpină; în 
1980 este învingătoare 
la slalom; în 1981 de
vine campioană la 
combinata alpină și 
slalom uriaș. între
1977 șl 1980 în „Cu
pa Mondială" obține 
10 victorii. In 1931 și 
1982 cîștigâ cîte 6 
probe în „Cupa Mon
dială". La campiona
tele mondiale din
1978 ocupă locul 9 la 
slalom uriaș, iar în 1982 
obține locul întii la 
C.M. la combinată, 
slalom și slalom uriaș. 
La J.O. din 1980 se 
clasează pe locul 3 
la slalom special.

La nici 20 de ani, tînăra 
clvcțiancâ Erika Hess este 
considerată, la ora actuală, o 
adevărată „regină" a schiului 
alpin din lume. Ea intră în 
galeria marilor campioane din 
anii trecuți, ca Roși Mitter- 
maier, Ilanni Wenzel, Marie* 
Thfcrese Nadig sau Anne-Ma- 
rie Moser-Prdll. Dintre com
patrioatele sale numai alte 
trei au fost cu mulți ani în 
urmă campioane mondiale : 
Roșii Streiff (1932, la Cortina 
d’Ampezzo), Anni Riigg (1935, 
la Mîirren) și Renee Colliard 
(1956 la Cortina d’Ampezzo).

Astăzi însă valorile mondia
le s-au ridicat la cote cu 
mult mai ridicate decît In 
trecut și ca să cîștigl un 
concurs de mare amploare în 
probele alpine trebuie să în
trec! sportive renumite din 
Austria, Liechtenstein, S.U.A., 
Canada. R.F.G.. Franța etc. 
■ încă din 1976, cînd Erika

atletism o Sebastian Coe, 
campion olimpic și recordman 
al lumii, a fost distins cu me
dalia Imperiului Britanic, o Înal
tă decorație a țării sale • Ma
ratonul de la Apeldorn (Olanda) 
a revenit englezului David Lam- 
bourne în 2.20:58,0, urmat de 
olandezul Strik — 2.22:21,0 și de 
belgianul Kimpe — 2.24:52,0 •
Crosuri în Spania, la Ambro- 
bieta (11,600 km) a cîștlgat etio
pianul Eshetu Tura în 35:36,0 
(2. Woldhanna — Etiopia 35:46,2 
Si 3. Parte — Spania 35:46,3), 
iar la Manresa (12 km) a învins 
alergătorul spaniol Luis Adsuara 
în 33:56,0 (2. Reitz — Anglia 
34:05,0 și 3. Abreu — Portuga
lia 34:09,0) > Concurs de sală
la Sherbrooke, în Canada : băr
bați ; 50 m î King .(SUA) 5,76, 
50 mg : McKoy (Canada) 6,64 ; 
prăjină : Bellot (Franța) 5,50 m, 
înălțime: Stones (SUA) 2,27 m ; 
femei : lungime : Brigitte Mar
tineau (Canada) 5,43 m ; 50 m : 
Angela Bailey (Canada) 6,28, 50 
mg : Candy Young (SUA) 7.13. 

Germană, ai căror reprezen
tanți domină de mai multă 
vreme marile concursuri inter
naționale. Poligonul de tragere 
a fost pus la punct în cele mai 
mici amănunte.

Am aflat că din lotul român 
vor face parte cei mai buni 
specialiști ai genului, în frun
te cu Vladimir Todașcă, Gheor- 
ghe Duca, Francisc Fcriko, Va- 
sile Băjenaru, Iosif Luțca ș.a.

Programul va fi următorul : 
joi — proba de 20 km, sîmbă- 
tă — proba scurtă 10 km, iar 
duminică — ștafeta de 4X7>5 
km.

— 2:54,05. Americanul Phil 
Mahre este, în continuare, pla
sat pe primul loc în clasa
mentul „Cupei" cu 282 p, ur
mat de Stenmark 204 p și An
dreas Wenzel (Liechtenstein)
— 95 p.

Obersdorf (R. F. Germania)
— în localitate a avut loc un 
slalom uriaș în cadrul „Cupei 
Mondiale" feminine încheiat cu 
victoria vest-germancei Maria 
Epple (2:27,79). I-au urmat în 
clasament : Christin Cooper 
(S.U.A.) — 2:27,97 și Erika 
Hess (Elveția) —2:28,35. A- 
ceasta din urmă este lidera 
competiției cu 268 p, cu 14 p 
mai mult decît Irene Epple 
(R.F.G.) și cu 112 p decît 
Christin Cooper.

Raubici (U.R.S.S.) — Proba 
de 15 km din cadrul C.M. de 
biatlon juniori a fost cîștigată

Stop-cadru

nici nu avea 14 ani, mica 
schioară îi uimea pe specia
liști prin curajul ei pe pîrtie, 
prin tehnica impecabilă șl 
receptivitatea pe care o arăta 
la sfaturile primite de la moni
tori. După doi ani ea s-a afir
mat pe plan internațional, iar 
la 18 ani cucerea, la Lake 
Placid, medalia olimpică de 
bronz, la slalom special. Re
marcabile au fost succesele 
dobîndite anul trecut în „Cu
pa Mondială" (6 victorii con
secutive), ceea ce constituie 
un adevărat record în probele 
de slalom feminin.

Anul acesta Erika Hess a 
devenit triplă campioană mon
dială, arătîndu-se o demnă 
urmașă a compatrioatei sale 
Marie-Thârese Nadig, de la 
care a preluat ștafeta. La nici
20 de ani, desigur, că viitorul
21 stă șl mai strălucitor, în 
fată...

TELEX • TELEX
FOTBAL • In meci retur 

pentru semifinalele „Cupei ligii 
engleze", Liverpool a terminat 
la egalitate (2—2) eu Ipswich 
dar învingătoare în primul med 
(2—0) s-a calificat în finala com
petiției.

ÎNOT • Rezultate înregistrate 
ta concursul de la Paris (bazin 
de 25 m) : bărbați : 100 m spa
te — Kuznețov (URSS) 55,61, 
200 m bras — Moorhouse (An
glia) 2:18,25, 400 m mixt — Ri
ves (SUA) 4:23,73 ; femei : 200
m fluture — Patty Gavin (SUA) 
2:14,39, 400 m liber — June Croft 
(Anglia) 4:08,47.

RUGBY • tn cadrul „Cupei 
F.IJt.A." — grupa B, La Casa
blanca, Maroc — Tunisia 6—4 
(0-0).

ȘAH • In turneul de la Bue
nos Aires, după două runde con
duc marii maeștri Lev Polu- 
gaevskl (U.R.S.S.) și Lajos Por- 
tlscb (Ungaria) cu cîte 1.5 p. tn

PROBLEMA DOPAJULUI
DIN NOU ÎN ACTUALITATE

LOS ANGELES, 10 (Ager- 
pres). — Comisia medicală a 
Comitetului Internațional O- 
limpic, a hotărît, în cursul 
unei reuniuni care a avut loc 
la Los Angeles, să înscrie pe 
lista substanțelor interzise 
sportivilor în competiții, co
feina (la o anumită doză) și 
hormonii androgeni. în ce pri
vește „androgenii" s-a arătat 
că problemele legate de de
pistarea acestor hormoni na
turali au fost rezolvate, in 
prezent laboratoare specializa
te putînd decela aportul su
plimentar în organism.

Pe de altă parte, Comisia a 
apreciat că „smogul" metro

de sportivul sovietic Iuri Kaș- 
karov în 52:35,98. Pe locurile 
următoare: Ralf Gotel (R.D.G.) 
53:03,52 și Serghei Bulîghin 
(U.R.S.S.) 53:05,35.

St. Moritz (Elveția) — Par- 
ticipanții la C.M. de bob 4 per
soane au efectuat primul an
trenament oficial. Echipajul 
Austriei (pilot Sperling) a 
marcat cel mai bun „crono
metru" — 1:09,38.

LA ORIZONT „MUNDIALUL" SPANIOL
9 O concepție originală de pregătire a antrenorului 
echipei Iugoslaviei ® Ambițiile debutantelor # Doi 
jucători neozeelandezi în Anglia ® Bursa de pariuri 

din Londra și... favoritele C.M.
Agențiile de presă și ziarele 

de peste hotare ne furnizează 
zilnic sumedenie de informații 
cu privire la cel mai mare e- 
veniment sportiv al anului, cam
pionatul mondial de fotbal găz
duit de Spania. Nu este, deci, 
de mirare că turneul final al 
..Mundialului** este de pe acum, 
cu patru luni înainte de start, 
în centrul atenției, nu numai în 
tabăra celor 24 de finaliste, ci 
și în țările care au fost prezente 
in preliminarii.

Dar, să vedem ce fac unele 
reprezentative care și-au înce
put pregătirile, ce planuri au 
finalistele pentru viitoarele luni ?

Echipă Franței și-a perfectat 
un vast program prin susținerea 
unor partide amicale cu trei 
participante la turneul final : 
Italia (23 februarie). Irlanda de 
Nord (24 martie), Peru (28 apri
lie) și Țara Galilor (1 iunie) — 
toate la Paris. Mai e prevăzut 
un joc cu Bulgaria, la Stras
bourg, ultimul test avînd loc la 
11 iunie, înainte de start, în 
Spania, cu o formație iberică.

Federația poloneză a perfectat 
cîteva meciuri cu formații ita
liene care vor avea loc în 
deplasare, în timp ce prima 
reprezentativă a U.R.S.S. a e- 
fectuat un reușit turneu în 
Spania (printre rezultate o vic
torie cu 3—0, la Celta Vigo, prin 
golurile marcate de Blohln), iar 
o alta selecționată întreprinde 
un turneu în America Centrală și 
de Sud.

Gazdele „El Mundlalulul“, con
duse de Jose Emilio Santamaria, 
au convocat un prim lot de 45 
de jucători (printre care cu- 
noscuții Arconada, Qulnl, Za-» 
mora, Ufarte, Camacho, Saura, 
Dani, Santillan a) dintre care, 
după cîteva etape de triere, vor 
rămîne 22.

Echipa Ungariei întreprinde 
un lung turneu în Australia șl 
Noua Zeelandă, iar Cehoslovacia 
se află în America de Sud. 
Despre neozeelandezi am aflat 
că au doi jucători foarte talen- 
tați, pe Riky Herbert (20 de 
ani) — care va juca curînd la 
Southampton — șl pe Wynton 
Rufer, legitimat tot la o echipă 
britanică, la Norwich.

Foarte originală este concepția 
de pregătire a lui Mlljan Mll- 
janici, „coach“-ul selecționatei 
iugoslave. El afirmă că nu va 

runda a 2-a Seirawan l-a în
vins pe Giardelli iar în partide
le Andersson — Tim man, Kar
pov — Polugaevski șl Portisch— 
Najdorf a fost consemnată re
miza • înaintea ultimei runde 
în turneul zonal feminin de la 
Bad Kissingen (R.F. Germania) 
conduc maestrele vest-germane 
Fischdick și Hund „cu cîte 8,5 p, 
urmate de Ornstein (Suedia)
7,5 p (o partidă întreruptă). în 
runda a 10-a Fischdick a în
vins-o pe Haahr, iar Hund a 
cîștigat la Fridjofsdottir.

TENIS o în turneul de la 
Memphis (Tennessee) John 
McEnroe l-a eliminat cu 7—5, 
7—5 pe Tim Wilkison, Buster 
Motivam a dispus de Yannick 
Noah cu 6—2, 4—6, 6—2, Telts- 
cher de Giammalva cu 6—4, 6—2 
iar Tanner de Tom Gullikson 
cu 6—4, 6—3 • La Richmond 
(Virginia) : Edmondson — Geh
ring 6—2, 6—2„ Buehning — Tile 
Năstase 6—2, 6—4, Fibak — V. 
Amritraj 6—2, 7—6, Cain — Da
mian! 6—1, 6—1. 

polei califomiene nu poate in
fluența într-o măsură prea 
mare întrecerile sportive. în 
altă ordine de idei, s-a ară
tat că înființarea unei comisii 
medicale a Federației interna
ționale de gimnastică este i- 
minentă, acest organism ur- 
mind să fie creat la viitoarea 
Adunare generală 1 a F.I.G.

★
întrunit la St. Moritz, cu 

prilejul campionatelor mon
diale, Congresul Federației in
ternaționale de bob a decis să 
introducă controlul antidoping 
la viitoarele ediții ale Jocuri
lor Olimpice de iarnă și cam
pionatelor mondiale. Hotărîrea 
prevede ca primii trei clasați 
să fie supuși controlului anti
doping.

ULTIMUL MECI AL RUGBYȘT8LOR
CONSTĂNȚENI ÎN
Echipa de rugby Farul Con

stanța și-a încheiat turneul în 
Marea Britanie. în ultimul joc, 
constănțenii au întîlnit forma
ția Milford. Evoluînd fără 
cîțiva titulari, accidentați în 
partida precedentă, eu Haver-

susține nici un meci internațio
nal cu reprezentativa pe care o 
antrenează, argumentîndu-și i- 
deea pe faptul că unele întU- 
niri și deplasări, obosesc pe ju
cători și, ca atare, va pregăti 
lotul cu regularitate în com
pania unor formații iugoslave și 
cu jucătorii' din lotul lărgit. 
„Campionatul, meciurile de cupe 
oferă un program bogat jucă
torilor noștri" — afirmă Milja- 
nici. Celor de' acasă li se vor 
mai adăuga și cei cu contracte 
în Franța, ca portarul Pantelici 
și jucătorii de cîmp Halîlhodzi- 
ci și Surjak. în schimb, Bul- 
jan, aflat acum la „Cosmos" din 
New-York, nu a răspuns solici
tărilor antrenorului (în S.U.A. 
campionatul se joacă șl vara), 
așa îneît participarea sa la 
pregătiri este încă incertă.

Reprezentativa Camerun este 
hotărîtă să-și onoreze participa
rea în Spania, dovadă fiind două 
victorii categorice (3—0) cu o 
formație europeană bine cotată, 
F.C. Zurich, campioana Elveției. 
In programul echipei figurează 
și participarea la turneul final 
al campionatului Africii. Preșe
dintele federației de specialitate 
din Camerun, Issa Nayatow, a 
declarat : „Vom încerca să ne 
prezentăm onorabil alături de 
partenerele noastre foarte pu
ternice din grupă — Italia, Po
lonia, Peru — și poate vom 
obține calificarea pentru turul 
următor... !“

Selecționata Algeriei a anunțat 
un stagiu de pregătire în Spa
nia și Franța, iar cea a Ku- 
weit-ului are un program deo-

JOCUL Lll-A RETRAGIREA Șl DEDESUBTURIEE LUI

în elegantele restaurante ale 
unor hoteluri de lux, în pre
zența a numeroși invitați, și-au 
făcut retragerea din activitatea 
competițională ilustre persona
lități ale sportului internațional, 
cum ar fi, de exemplu, argen
tinianul Carlos Monzon șl aus
triacul Niki Lauda, amîndoi 
foști campioni ai lumii, prihiul 
la box, al doilea la automobi
lismul de formula I. S-au ținut 
discursuri patetice, în care, e- 
vident, au fost subliniate meri
tele cu totul deosebite ale a- 
cestor sportivi, au fost ciocnite 
cupe de șampanie. Și atunci, 
la retragerea din activitatea 
sportivă a Iul Monzon șl Lau
da, a curs multă șampanie !

De la retragerea lui Monzon 
au trecut, iată, 4 ani, de la 
cea a lui Lauda doar 2 șl fără 
ca el să £1 fost prea repede 
datl uitării, numele lor, în mod 
firesc, erau tot mai rar amin
tite, iar unele dintre marile lor 
performanțe aproape uitate.

Dar lată că nu de mult agen
țiile internaționale de știri au 
anunțat... reintrarea celor doi 1 
Carlos Monzon (39 de ani), cu 
3-4 kg peste limita categoriei 
mijlocie, „plictisit" de inactivi
tate (și, sigur, nu numai din 
acest motiv !), și-a anunțat re
venirea în ring, cu intenția fer
mă de a redeveni campion mon-

BERNARD HINAULT LAUREAT 
AL TROFEULUI 

î,SUPER PRESTIGE" PERNOT ’8
Trofeul „Super Prestige" Perno 

răsplătește în fiecare an pe ce 
mai valoros dintre așii ciclismu 
lui profesionist, clasamentul flin 
întocmit, ca șl în Cupa mondial 
la schi, ori ca în Marele premii 
al F.I.L.T. la tenis, prin adiționa 
rea unor puncte realizate în di 
feritele curse ale unul în 
treg sezon. Anul trecut, trofeu 
l-a fost decernat rutierului fran 
cez Bernard Hinault, care a cîștl 
gat pentru a treia oară mare 
competiție, Turul Franței, dove 
dindu-se a fi realmente cel ma 
valoros dintre cicliștii din actual 
generație. Trofeul „Super Presti 
ge“-1981 este, de fapt, al 3-le: 
cîștlgat de Hinault, după cele ob 
ținute în 1979 șl 1980.

în palmaresul acestui trofeu in 
ternațlonal, belgianul Eddy Mer 
ckx figurează cu 7 victorii (dli 
1969 pînă în 1973), iar francezu 
Jacques Anquetil cu 4 victorii.

MAREA BRITANIE
fordwest (cîștigată cu 21—13), 
ei au cedat cu 4—11 (4—7), e- 
seul lor fiind realizat de I’lloț- 
schi. De menționat că partidî 
a avut loc pe o vreme nefa
vorabilă. cu un vînt foarte pu
ternic.

In atacantul central Santillana 
(Real Madrid), gazdele „Mun
dialului" își pyn mari spe

ranțe...
sebit de încărcat : nu mai pu
țin de 20 de meciuri, printre 
care cu echipe de club din 
Belgia, R.F. Germania, Polonia 
și Peru. Oricum, însă, este greu 
ca într-o grupă cu Anglia, 
Franța și Cehoslovacia, Algeria 
să obțină promovarea, în ciuda 
declarației președintelui forului 
de specialitate. Cheikh Fahed 
Ahmed Sabah, care manifestă 
mult optimism !

încheind acest tur de orizont 
asupra pregătirilor reținem o 
telegramă sosită din Londra cu 
privire la marile favorite așa 
cum au reieșit la o bursă de 
pariuri din capitala Angliei în 
ordine : Brazilia, R.F. Germania, 
Argentina, Spania, Italia și

Ion OCHSENFELD

dial, mărturisindu-și dorința 
de a lupta pentru titlu cu pu- 
gilistul american Marvin Hagler. 
Fină una-alta, Monzon a făcu» 
o demonstrație la sediul fede
rației argentiniene de box. Pre
țul biletelor de intrare a fost 
foarte mare, Iar doritorii de a 
vedea demonstrația asului ar
gentinian foarte numeroși.

Nlkl Lauda (născut tn 1949) a 
devenit pilot de formula I ta 
anul 1971, pentru ca în 1975 să 
devină campion al lumii, an tn 
care a cîștigat nu mai puțin 
de 5 „grand prixuri". In 1976. 
pe circuitul de la Nurburgrlng, 
tn turul 2 a suferit un acci
dent. mașina sa a luat foc, flă
cările ptrjolindu-i fața șl mîl- 
nlle. A scăpat cu viață ca prin 
minune, cu arsuri foarte grave. 
Dar, spre stupefacția generală, 
după numai 6 săptămînl a re
venit pe pistă șl s-a clasat al 
3-lea la „Marele premiu al Ita
liei". După un an, Lauda rein
tră în posesia titlului de cam
pion mondial (3 victorii în 
mari premii), iar tn 1979 aban
donează cursele. Pasiunea pen
tru automobilism (și nu numai 
ea !) nu-i dă însă pace și Niki 
Lauda a decis să fie din nou 
prezent ta 1982 la startul curse
lor pentru campionatul lumii.

La sport, precum se poate 
vedea, cînd există și interese de 
rețetă, șl nu dintre cele mici 
(!), nu se renunță cu una, cu 
două.

Muhamad Alt (Cassius Clay) a 
„renunțat" însă de vreo... pa
tru ori !

Romeo VILARA
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