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„Partidul Comunist Român reprezintă forța po
litică conducătoare a întregii noastre societăți. El 
ți-a cucerit încrederea și dragostea maselor popu
lare, a poporului, ca rezultat al slujirii fără preget 
a intereselor oamenilor muncii, ale întregii na
țiuni, al aplicării ferme in viață a principiilor so
cialiste, al preocupării neabătute pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și spiritual 
al poporului și întărirea necontenită a independen
ței și suveranității țării**.

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNCREDERE UNANIMĂ 
ÎN VIITORUL COMUNIST 

AL PATRIEI!
Pe drumul istoriei noastre noi - drumul aspirațiilor ances

trale ale poporului român spre dreptate ți libertate, spre 
demnitate și fericire, spre prosperitate a patriei și împli

nirea individuală și colectivă, intr-o societate la ale cărei temelii 
trainice am pus cu entuziasm și hotărire umărul ți pe care o 
edificăm cu mîndrie - există răstimpuri din viațo noas'râ cînd 
trălim mai intens, la unison, evenimentele, cînd ne aflăm mai 
puternic conectați la voința comună de mai bine, de mai mult 
și mai frumos, de mai repede ți de mai sus. Cînd toate aceste 
tainiîe impulsuri spre superlativele vieții devin fapte, iar faptele 
tot atitea trepte spre împlinire.

Un astfel de moment esențial in viața politică ți socială a 
țării, cu profunde semnificații pentru întreaga suflare românească, 
il reprezintă Conferința Națională a partidului, eveniment care 
a declanșat o uriașă și impresionantă efervescență, atît pe plan 
politic, cit ți în toate sectoarele creației materiale ți spirituale. 
Entuziasmul cu care oamenii muncii, întregul nostru popor, au 

-rftttfmpinat acest nou forum al comuniștilor s-a tradus in vigu
roase accelerări ale ritmului producției, în remarcabile succese 
obținute pe toate fronturile muncii ți creației, in înfăptuirea și 
depășirea obiectivelor ce au stal în fața colectivelor de muncă 
pentru acest al doilea an al cincinalului, în transpunerea în 
fapt a hotăririlor celui de al Xll-lea Congres al partidului.

Cu deosebită mîndrie am aflat în aceste zile, din toate colțu
rile țării, îmbucurătoare vești despre realizări de prestigiu pe 
tărîm economic, despre valoroase inițiative menite să sporească 
eficiența și productivitatea muncii in uzinele noastre, să facă 
mai mănos ogorul nostru, să răspundă mai ferm ți mai concret 
la imperativele momentului - economisirea energiei, în contex
tul crizei mondiale o combustibililor, folosirea cu chibzuință a 
materiilor prime și materialelor, utilizarea superioară a tuturor

(Continuare în pap. a 2-a)
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De la Congresul at Xll-lea la Conferința Națională
Miercuri după-amiază a so

sit la București, într-o vizită 
de prietenie, la invitația to
varășului Nicolae Ccaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, Mohamed 
Hosni Mubarak, președintele 
Republicii Arabe Egipt, îm
preună cu doamna Suzanne 
Mubarak.

Noua intilnire la cel mai 
inalt nivel româno-egipieană 
este o expresie a bunelor re
lații de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele 
noastre, a voinței comune de 
a dezvolta și mai puternic a- 
ceste vechi și tradiționale ra- 
poituri întemeiate pe stimă și 
respect reciproc.

Ceremonia sosirii înaltului 
sol al poporului egiptean a 
avut loc pe aeroportul Oto- 
peni, unde erau arborale dra
pelele de stat ale României și 
Egiptului.

La ora 16. aeronava cu care 
a călătorit șeful statului egip
tean a aterizat.

La scara avionului, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Mo
hamed Hosni Mubarak s-au 
salutat cu deosebită cordialita
te, și-au strîns îndelung mîi- 
nile, s-au îmbrățișat. Tovarășa 
Elena Ceaușescu a urat, la 
rîndul său, un călduros bun 
sosit președintelui Mohamed 
Hosni Mubarak.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 

adresat, de asemenea, urări de 
bun. venit doamnei Suzanne 
Mubarak.

O gardă de onoare aliniată 
pe aeroport a prezentat ono-ul. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Arabe Egipt 
și Republicii Socialiste Româ
nia.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak 
au trecut în revistă garda de 
onoare.

Pionierii au oferit buchete 
de flori președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Suzanne 
Mubarak.

După ceremonia sosirii, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu șl 
Mohamed Hosni Mubarak au 
părăsii aeroportul, indreptin- 
du-se, într-o mașină escortată 
de motoclcliști, spre reședința 
rezervată oaspeților egipteni.

La reședință, cei doi 
președinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu șl doamna Suzanne 
Mubarak s-au întreținut într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit 
miercuri, în cadrul unui dineu, 
eu președintele Republicii Ara
be Egipt, Mohamed Hosni Mu
barak, și doamna Suzanne Mu
barak.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

PERFORMANȚELE ROMÂNEȘTI 
ÎN PLINĂ AFIRMARE INTERNAȚIONALĂ

1979 1980 1981 1982 Total

JOCURI aur 6 «
OLIMPICE argint 6 6

bronz 13 13
CAMPIONATE aur 7 3 2 7 19
MONDIALE argint 4 3 6 11 24

bronz 13 1 8 12 34
CAMPIONATE aur 8 2 6 3 10
EUROPENE argint 10 3 10 8 31

bronz 21 • 8 11 a 44
UNIVERSIADE aur 12 31 43

argint 3 17 20
bronz 15 20 35

DIN CUPRINS:

• Sub conducerea partidului, • llîe Bălăci — cel mai bun 
mișcarea sportivă se dezvoltă fotbalist al anului 1982 
necontenit (pag. 15) (pag. a î-a)



DE LA SPORT, LA PROFESIE NOTES

Ing. Dan Teodor Enescu (YO7BKT), într-unul din momentele 
de răgaz dăruite radioamatorismului.

Intr-o scrisoare semnată de 
dr. Corneliu Andrieș (Y08BOI) 
și adresată inginerului Dan 
Teodor Enescu (YO7BKT) din 
Cîmpulung se confirmă primi
rea medicamentului expediat 
de acesta în urma unui „apel 
general", datorită căruia „pro
blema oițelor gospodăriei anexă 
a spitalului din Gîndinți (jud. 
Neamți s-a rezolvat 100% iar 
promptitudinea procurării mc- 
dirarnentului a surprins pe 
toti cei care nu știu incă c« 
înseamnă radioamatorismul".

Intr-adevăr, e doar un exem
plu, din atîtea altele, despre 
utilitatea acestui sport care, 
spre deosebire de alte discipli
ne nu se înfățișează spectatori
lor oricît de... spectaculoase 
l-ar fi performanțele. Radio
amatorii, se știe, „ies in bandă" 
In cămăruța lor. eînd au puțin 

timp liber, de regulă seara. 
Așa face cel mai adesea și img. 
Enescu, noua noastră cunoștin
ță. dar — ca și tovarășul său 
de muncă Marius Toader 
(YO7BBE), de la I.M.M. — pca- 
te fi văzut la stația colectivă 
a întreprinderii, inițiind în tai
nele sportului undelor herțiene 
multi muncitori tineri.

în ce-1 privește, tovarășul... 
YO7BKT a îndrăgit radioama
torismul în anii studenției, 
aducînd în familie, In valiza sa 
de burlac, o stație care „sărea" 
doar cît o lăcustă, acolo... S-a 
dus cu soția în plimbare ia Ti
mișoara și au vizitat un prieten 
făcut pe caii ea undelor. Acesta 
avea o stație strașnică, la care 
lucra și soția lui. In drum spre 
casă, la înapoiere, Magda Enes
cu a dat verdictul la care soțul 
său rîvnea in tăcere : „Eu zic 

să faci un „ceare" și să-ți con
struiești și tu o stație mai acă
tării". Și a făcut. Intre satisfac
țiile deosebite se numără le
găturile cu Columbia, Japonia,
S.U.A., Coasta de Fildeș, Insu
lele Reunion și stații norvegie
ne și sovietice dc dincolo de 
Cercul Polar.

Dar cele mai mari satisfacții 
rămîn cele legate de creșterea 
unor noi generații de radio
amatori din rîndul tinerilor din 
uzină. Dan Dumitrescu este 
cel mai bun dintre aceștia, ca 
radioamator și electrician de 
întreținere, după cum se poate 
afirma că cei care au deprins 
acest sport la stația colectivă 
(YO7KFC) sint acum și printre 
cei mai buni electricieni și 
electroniști ai întreprinderii, do
vadă a caracterului aplicativ al 
acestui sport care contribuie 
direct la calificarea în unele 
profesii. Construcția stațiilor 
personale nu mai e o proble
mă pentru foștii elevi ai Ing. 
Enescu și ai colegului său Toa
der și dacă s-ar găsi mai mul
te piese s-ar construi multe 
stații de emisie-recepție. Cursu
rile continuă și în curînd vor 
„ieși" pe calea undelor alți 10 
radioamatori, aflați în curs de 
calificare. Iar numărul acesto
ra va crește odată cu primirea 
unui sediu pentru radioclubul 
orășenesc, promis nu de mult 
de primarul orașului. Și prin
tre viitorii radioamatori gazda 
noastră îl socotește și pe An
drei, fiul său, în clasa a doua 
a școlii generale. A învățat să 
scrie, deci poate trece la învă
țarea alfabetului Morse.. Ma
nipulator și generator de ton 
are în rest....

Mircea COSTEA

CĂLĂRIA ARE NOROC
Călăria are noroc. E spor

tul cu literatura cea mai 
timpurie in limba română, 
începind cu tratatul de 
„ipodromie" al lui D. M. 
Sturdza, de la 1847 sau cu 
statutele unor societăți ec
vestre de la Iași (1851) sau 
București (1871). în anii 
noștri, după cele trei cărți 

ale lui Felix Țopescu și una 
a lui A.N. Popescu, apăru
te în editurile Sport-Tu- 
rism și Albatros, iată acum 
o nouă editură cate dedică 
interesul său călărie!, edi
tura Ceres, care a scos de 
sub teascuri, în frumoasă 
ținută grafică, volumul 
„Calul — prietenul meu", 
datorat colegului nostru E- 

manuel Fântâneanu și tină- 
rului istoric Nicolae Șerbă- 
nescu. Cu aceeași dragoste 
pentru cai și călăreți ca și 
în operele precedente, car
tea de față se constituie în- 
tr-o sumară istorie a că- 
lăriei românești (gînd măr
turisit încă din subtitlul 
lucrării). Rîvna autorilor 
este absolut meritorie în 
căutarea, descoperirea și 
valorificarea sutelor, miilor 
de date care compun ase
menea pagini de cronică 
hipică. După o primă șesi- 
me a cărții consacrată tre
cutului mai îndepărtat și 
mai apropiat, grosul volu
mului este rodul cercetării 
in contemporaneitate, din 
1947, de la întemeierea Fe
derației equestre române, 
pînă în zilele noastre, tre- 
cînd cronologic prin toată 
gama de performanțe a că
lăreților noștri la Jocurile 
Olimpice, la campionatele 
balcanice (prezentate cu lux 
de amănunte), la marile 
concursuri internaționale și 
autohtone. Volumul se în
cheie cu un bogat capitol 
de palmarese și se bucură 
de un prețios corp imagis
tic (coala de fotografii). Că
lăria, iată, are noroc nu 
numai cu tiparnițele, ci și 
cu autorii, pentru că ți 
la această carte a găsit doi 
vrednici, inimoși îndrăgos
tiți de sportul ecvestru, 
eare-i fac cinste, (vlb.)

OAMENI ENTUZIAȘTI Șl PASIONAȚI
înființată în anul 1974 din i- 

nițiatlva instructorului voluntar 
Andrei Fazekaș (dndva alergă* 
tor nelegitimat), secția moto E- 
lectro aparținînd întreprinderii 
de aparataj electric auto șl mo
toare electrice din Sf. Gheorghe 
a parcurs un drum cu multe și 
frumoase succese. Opt începători, 
cărora 11 s-au alăturat an de an 
alți băieți dornici de afirmare, 
avînd la dispoziție, pentru pre
gătirea mașinilor, un atelier im
provizat lingă garajul întreprin
derii au pornit la muncă.

Iată succint palmaresul celor 
mal sîrguincioși alergători pre-

Profesori de educație fizi
ca și sport, antrenori, medici 
sportivi sportivi fruntași I

Activiști sportivi ai consili
ilor de educație fizicâ fi 
sport județene, municipale fi 
orășenești, din cluburi și aso
ciații sportive I

Iubitori ai sportului I
DORIȚI sâ fiți la curent 

cu ultimele noutăți din cer
cetarea științifica In dome
niul sportului mondial I

DORIȚI sâ vâ informați a- 
supra noilor metode și mij
loace de ridicare a mâiestriei 
sportive f

DORIȚI sâ cunoașteți evolu
ția teoriei și practicii educa
ției fizice și sportului la ni
velul copiilor, școlarilor. Ju
niorilor pe plan internațio
nal ?

Adresati-vâ de urgența CEN
TRULUI DE CERCETĂRI PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA Șl 
SPORT (bd. Muncii 37—39, 
cod 73403, București, tel. 
21.55.13 sou 20.70.40/74), care 
vâ poate pune la dispoziție 
un set de 40 de publicații de 
informare și documentare 

Sport de perfor- 
manțâ", „Buletin informativ-, 
„Sportul la copii șl juniori-, 
„Educația fizicâ în școala**, 
„Atletism**, „Fotbal", „Caiac- 
canoe", ,;Canotaj“, „Hand
bal", „Lupte" și „Sport de 
masă".

gătiți de frezorul Andrei Faze* 
ka$, de doi ani antrenor calificat 
în urma absolvirii cursurilor or
ganizate de federația de speciali
tate: electricianul Franclac Fodor, 
vlcecamplon de motocroe la tine
ret în 1980 și campion republican 
de regularitate și rezistență în 
1982; frezorul Eduard Laub, vi
cecampion de seniori la motocros 
în 1980, locul 2 la regularitate șl 
rezistență în 1982; Csaba Tompa, 
elev în clasa a IX-a la Liceul 
industrial de construcții nr. 2, 
vioecampion de motocroa la ju
niori I în 1981 și campion națio
nal, cu maximum de puncte, în 
1982 la dasa 50 emo ; Istvan 
Mathe, elev în clasa a Vm-a la 
școala generală nr. 7, vlcecam
plon de motocros în 1982, la a- 
ceeași clasă. „Singur, ne-a expli
cat Andrei Fazekaș, nu aș fi pu
tut ajunge la aceste rezultate. 
Am avut ajutorul permanent al 
conducerii întreprinderii și al 
celor doi mecanici ai secției, fre
zorul Eduard Laub șl lăcătușul 
Iosif Szabo, care știu să se a- 
propie cu inima și cu fapta de 
tinerii noștri motocicllștl*. Emo
ția de acum 8 ani cînd l-am în-

I.D.M.S. BUCUREȘTI Inform 
meazâ cumpărătorii interesați 
câ magazinul auto I.D.M.S. 
Pitești vinde la prezentare 
autoturisme ARO 10—1 (cu 
prelată), avînd motoare ali
mentate cu benzină, la pre
țul de 83.880 lei.

Pentru cumpărarea acestor 
autoturisme, cumpârâtorii se 
vor prezenta la magazinul 
auto Pitești, șos. București - 
Pitești km. 110 (telefon 976/ 
1.26.04) cu C.E.C. In valoa
re de 70.000 lei pentru auto
turism DACIA 1300 șl diferen
ța de preț In numerar, care 
se va achita la casieria ma
gazinului, precum șl buletin 
de identitate.

Menționăm câ pentru aceste 
autoturisme nu este necesarâ 
dovada de la circumscripția 
financiarâ din care sâ rezul
te eâ în ultimii trei ani eum- 
pârâtorul nu a doblndft auto
turism.

tîlnit pentru prima oară printre 
antrenori la cursele de moto
cros nu-1 părăsește nici astăzi 
cînd ne vorbește despre perspec
tivele secției: „In curînd ne vom 
muta în cele șase boxe care 
se amenajează sub tribune
le noului stadion al întreprinderii, 
dotate cu instalațiile necesare, sa
lă de forță și grup sanitar. In 
urma mai multor trial uri, am se
lecționat aproape 20 de tineri în
zestrați cu deosebite calități, de 
care veți auzi în viitoarele cam
pionate4'.

Am aflat, de asemenea, că an
trenorul Andrei Fazekaș, care a 
format primii campioni de mo
toci clism ai județului Covasna, 
se ocupă cu suflet și pasiune de 
viitorii performeri. El stă de 
vorbă pe îndelete cu părinții a- 
cestora, ascultîndu-le părerile, 
cunoaște îndeaproape preocupări
le tinerilor alergători, cărora le-a 
întocmit un fel de „fișă perso
nală44 începind cu data nașterii 
și termin în d cu folosirea timpu
lui lor iiber, nimic neflindu-1 in
diferent acestui harnic căutător 
de talente.

Troian IOANIȚESCU

ÎNCREDERE UNANIMĂ
(Urmare din pag. 1)

resurselor interne, a mașinilor, aplicarea ce'or mai noi și mai 
economicoase tehnologii etc. — șă declanșeze noi resorturi in 
conștiința făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, în vederea 
dezvoltării avintului lor revoluționar, patriotic, de înaltă res
ponsabilitate socială. Stimulată de organele și organizațiile de 
partid, această amplă mobilizare a energiilor creatoare, cu în- 
rîuriri pozitive asupra sporului avuției naționale și al bunăstării, 
oglindește din nou coeziunea puternică a maselor largi, a în
tregului -popor in jurul partidului, adeziunea deplină la politica 
sa internă și internațională, încrederea unanimă în viitorul co
munist al patriei. Și oglindește, totodată, credința cetățenilor 
patriei că forumul comuniștilor va prefigura, prin holărîrile ce vor 
fi adoptate, noi și importante căi spre prosperitate, spre cul
mile civilizației și progresului.

In zilele premergătoare Conferinței Naționale, atașamentul și 
dragostea tuturor oamenilor muncii față de partid și de secreta
rul său. general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, și-au găsit, o 
vie expresie în numeroase manifestații cultural-artistice și spor
tive care s-au constituit intr-un larg și vibrant omagiu, intr-un 
prinos de recunoștință pentru impresionantele realizări, din ulti
mele două decenii mai ales, obținute de poporul nostru, pentru 
viața nouă de care se bucură azi toți cetățenii patriei — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități - pentru condițiile 
deosebite de muncă și învățătură, de odihnă și recreare asigurate, 
tuturor cetățenilor patriei.

Sportivii și iubitorii de sport care au luat parte la manifes
tațiile omagiale, organizate pretutindeni în țară, și-au exprimat 
gratitudinea față de partid, față de secretarul său general, pen
tru grija permanentă, concretă acordată mișcării noastre spor
tive. Ei știu că datorită acestor preocupări statemice activitatea 
de educație fizică și sport a ajuns activitate de interes național, 
că indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
permis dezvoltarea fără precedent a acestui domeniu, că marea 
competiție națională „Daciada", inițiată de insuși secretarul 
general al partidului, a făcut ca milioane de tineri și virstnici 
să se bucure de binefacerile exercițiului fizic, ale sportului și 
turismului, să-și întărească sănătatea și puterea de muncă, să 
se de,tindă și să capete și pe terenul de sport alese însușiri 
morale. „Ampla operă de construcție socialistă în care este an
gajată România reclamă imperios ca cetățenii patriei noastre, 
oamenji muncii — care constituie, de fapt, principala forță de 
producție a societății — să aibă un nivel ridicat de pregătire

ODĂ TRIUMFALĂ ÎNCHINATĂ SPORTULUI
Pentru că se intimplă rar, nu putem lăsa evenimentul 

să treacă fără să-l menționăm cu plăcere : un poet pu
blică o odă triumfală Închinată sportului, pe o pagină in- 
treagă din revista „România literară" (nr. 49 din 2 decem
brie). Poetul e cunoscutul nostru prieten Tudor George- 
Ahoe, iar oda — „Supremul Epinikion", dedicată clubului in 
care el însuși a jucat rugby, Locomotiva-Grivița Roșie, la 
jubileul de 50 de ani de la înființare. Sint 59 de strofe care 
ne cufundă fn valurile tonifiante ale lumii olimpice de 
altădată, sint splendide imagini evocatoare pogorîte din 
virful stadionului de la Delphi către izvoarele Castaliei, 
dar mai ales există o memorabilă secțiune a epinikiei din 
care se naște copleșitor, imbolditor nu trupul, nu mitul lui 
Diagoras, ci spiritul său. Stăpin pe imagistica unei lumi 
apuse, mișeîndu-se dezinvolt in universul toponimic, scor
monind sensul legendelor olimpice, Tudor George oferă 
incă o dată sportului un omagiu literar pentru care trebuie 
să-i purtăm recunoștință. Il putem asigura că glasul său a 
fost auzit :

Măcar de n-au vrut zeii să am flăcăi de-un sânge 
Și-n locul meu urmașul titanic nu-1 vedeți, 
Sudoarea ce-am trudit-o și vlaga mi le-or strînge 
Mlădițele arenei, pleiadele de-atleți !
Căci eu am fost rugbystul modernelor pancrații, 
Incrincenat în sportul balonului oval,
Herakleene jocuri desfășurînd prin spații, 
Homericele lupte cinstindu-Ie egal 1

profesională și politică, o înaltă conștiință revoluționară, cali
tăți morale superioare și, totodată, o bună dezvoltare și pre
gătire fizică, ca o condiție esențială a împlinirii multilaterale a 
personalității și bunei integrări îh Viața socială. Putem spune, 
deci, că cerințele dezvoltării actuale și de perspectivă a socie
tății noastre socialiste fac in mod obiectiv necesară creșterea 
rolului culturii fizice și sportului în procesul educației socialiste 
și formării omului nou, in întărirea sănătății și vitalității națiunii 
noastre, în asigurarea condițiilor ca poporul român, tineretul 
patriei, să crească viguros și sănătos.

Pornind de la toate acestea, partidul nostru, . in cadrul poli
ticii sale generale, acordă o mare atenție educației fizice și 
sportului, asigură condiții ca «ceasta să capete o tot mai mare 
dezvoltare, să cuprindă, practic, întregul popor", arăta- tovară
șul Nicolae Ceaușescu in Mesajul adresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive din martie ac., document de cea mai mare 
însemnătate pentru activitatea din «cest domeniu, pentru toți 
activiștii organelor și organizațiilor de masă și obștești cu răs
punderi și atribuții în mișcarea sportivă.

Cu aceeași recunoștință iși indreaplă gindurile către partid 
astăzi, in ziua deschiderii lucrărilor Conferinței Naționale, bene
ficiarii condițiilor materiale tot mai bune create sportului : fru
moase stadioane și săli de sport, majoritatea realizate in ultimii 
10-15 ani, în linii arhitectonice atrăgătoare și dotate cu aparatu
ră modernă, constituind mindria cetățenilor din multe localități, 
bazine de înot și patinoare, fermecătoare locuri de agrement in 
vecinătatea așezărilor urbane, mii și mii de baze simple puse 
la indemîna iubitorilor de sport din întreprinderi, instituții sau 
școli, locuri de joacă și sport pentru cei mici în parcuri etc.

La rindul lor, sportivii de mare performanță au simțit întotdea
una grija părintească pe care conducerea partidului o manifestă 
constant pentru a li se crea cele mai bune condiții de pregătire 
și de învățătură, astfel incit ei sâ se poată realiza deopotrivă 
in sport și in viață. Eforturile lor de a face cinste culorilor 
românești in confruntările internaționale la care participă - în
deosebi Ig Jocurile Olimpice, la Campionatele mondiale sau 
continentale au fost și sint răsplătite cu înalte distincții ale țării, 
cu onorurile care se cuvin muncii fără preget, talentului, abne
gației, dăruirii și spiritului patriotic de care fac dovadă marii 
noștri campioni. Frumoasele succese obținute de sportivii români 
în cele mai prestigioase întreceri din perioada premergătoare 
Conferinței Naționale a partidului - în primul rind cele obținute 
de fotbalul nostru, atît la nivelul reprezentativei naționale, cît 
și în cupele europene ale cluburilor — au fost dedicate cu dra
goste si entuziasm forumului comuniștilor, în fa’a căruia se an
gajează să-și sporească strădaniile pentru ridicarea prestigiului 
sportiv al patriei pe culmi tot moi înalte.



CONFERINȚA
NAȚIONALA

POR

ÎM ÎNTÎMPINAREA FORUMULUI COMUNIȘTILOR, 
PESTE TOT ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE!

În zilele de puternică efervescentă po
litică creatoare premergătoare Conferin
ței Naționale a partidului, întregul popor 

a cinstit istoricul eveniment prin noi ți tot 
mai valoroase fapte de muncă, prin partici
parea cu loate lorfele, cu hotărire ți elan 
revoluționar Ia înfăptuirea mărețelor obiective 
menite să ducă la continua înflorire a patriei 
noastre socialiste Cu entuziasmul său carac
teristic, tineretul sportiv, toți iubitorii de sport 
au fost angajați, cu brațele ți cu inima,
in primele rinduri ale acestor acțiuni pe tă- 
rimul muncii, ți ți-au consacrat timpul liber par-

ticipind la ample manifestări omagiale orga
nizate sub genericul „Daciadei*, pe stadioane 
ți In sălile de sport, in parcuri ți la locurile 
de turism ți agrement Prin participarea lor 
la un amplu evantai de competiții, prin per
formanțele realizate, ei țin să aducă un fier
binte prinos de recunoțtințâ pentru grija pă
rintească purtată de partid tinerei generații, 
ca ea să crească sănătoasă, viguroasă ți fizic 
ți intelectual. In pagina de față grupăm o 
parte din aceste acțiuni relatate de redacto
rii ți corespondenții ziarului.

APROAPE 10000 DE TINERI VASLUIENI
PREZENȚI IN ATRACTIVE COMPETIȚII DE MASA

Alături de întregul tineret al 
patriei, tinerii din municipiul șl 
județul Vaslui au semnat o pre
zență masivă la acțiunile spor
tive dedicate Conferinței Na
ționale a partidului. Astfel, la 
co> cursurile și competițiil* 
care au avut loc în aceste zile 
au participat aproape 10 000 
de iubitori ai sportului din 
municipiul de reședință, din ce-

LA START

MICII SPORTIVI

DIN CLUBURILE

lelalte orașe vasluiene (Bîrlad, 
Huși, Negrești), precum și din- 
tr-o serie de comune (Ivănești, 
Puiești, Codăești, Muntenii de 
sus șt Muntenii de jos ș.a.).

In centrul aitenției s-au aflat 
Întrecerile de cros desfășurate 
pe platoul de la Bustea. Suc
ces net al reprezentanților Li
ceului industrial nr. 2 din Vas
lui (Lăcrămioara Bordelanu — 
junioara II și Gabriela Roma- 
nescu — junioare I), precum șl 
aplauze pentru minlatlețl, con- 
curenții la categoria copil, Li
liana Ignat, din comuna Mun
tenii de sus Și Gabriel Acateri- 
nei, de la Școala generală nr. 0 
din Vaslui. Cum foarte bine re
marca prof. Emil lanul, secre
tar al C.J.E.F.S. Vaslui.
U

„aceas- 
reușltă întrecere de cros, la

care au fost prezenți peste 2 000 
de concurenți numai în muni
cipiul da reședință al județu
lui nostru, ne-a demonstrai 
incă o dată potențialul de care 
dispunem. Nădăjduim ca ele
mentele depistate cu acest pri
lej să se bucure de toată aten
ția din partea antrenorilor care 
activează în cluburi și asociații 
cu secții de atletism".

Competiția de handbal, care 
a reunit cîte 12 echipe de bă
ieți și fete, a adus în primele 
locuri pe reprezentanții școlilor 
generale nr. 3, 5 și 6 din Vas
lui, iar cea de volei (cîte 6 
echipe masculine și feminine) 
formațiile Clubului sportiv șco
lar Vaslui (antrenori, prof. Lu
cia Chirilă și prof. Constantin 
Adam).

BUCUREȘTENE La Pavilionul de expoziții din (opilaia

tn decorul mirific al toamnei, ca ți in acest început de 
iarnă, concursurile de cros au reprezentat o invitație la 
mișcare in aer liber pentru sute ți mit de tineri din Capi
tală. lată o imagine aproape cotidiană surprinsă de foto
reporterul nostru Dragoș Neagu In Parcul tineretului.

TOȚI COPIII
IN ARENA

O amplă acțiune
la Medgidia, sub

SPORTIVA
de selecție inițiată
Insemnul „Daciadei“

Poligonul de tir al frumo- 
s tlui parc Dinamo din Capita
la, gătit în hain* lui mereu 
sărbătorească, cu panouri și 
afișe cuprinzînd îndemnuri a- 
dresate tineretului de a prac
tica sistematic exercițiul fizic 
și sportul sub generosul gene
ric al „Daciadei". Zilele trecu
te domnea acolo atmosfera 
competițiilor de anvergură 
deschise școlarilor, cu voia bu
nă caracteristică, dar și cu 
multă ordine și disciplină: în 
organizarea clubului Metalul 
se desfășura o amplă acțiune 
de masă în cinstea Conferinței 
Naționale ’ a partidului, 
cursul de tir 
mat avînd c« 
da".

„Am invitat 
ceri dedicate 
veniment din 
nostru, marele forum ai comu
niștilor, pe sportivii din prin
cipalele cluburi bucureșten* 
— ne spunea prof. Flaviu Fi
lip, vicepreședinte al clubului 
Metalul. S-au prezentat la 
start peste 100 de Iubitori al 
acestui sport, care bat la poar
ta afirmării". Erau, intr-ade
văr, prezenți copii de la Stea
ua și Dinamo, de la C.S.Ș. nr. 
1 și Dinamo Băneasa, Pionie
rul, Olimpia 01, firește. Meta
lul. Cu toții doreau — și era 
vizibil acest lucru, prin serio
zitatea șl ardoarea cu care 
s-au angajat tn Întrecere — să 
cinstească marele eveniment 
demonstrîndu-și măiestria 
bîndită datorită in primul 
condițiilor excepționale de 
gătire de care se bucură.

Timp de trei zile, serii după 
serii s-au succedat pe standuri 
la probele: pușcă cu aer com
primat 30 f juniori II și juni
oare II, pușcă cu aer compri
mat 60 f juniori I și 40 f ju
nioare I, apoi 30X10 f Juni
ori și junioare ti, pistol eu 
aer comprimat 30 f juniori și 
junioare II și 60 f juniori I, 
40 f juniori I. Competiția 
bucurat de o toarte bună 
ganizare — gazdele fiind 
cunoscute prin ospitalitate 
care l-a asigurat un frumos 
succes.

Au dominat, mai ales la ju
niori I, sportivii de la Metalul 
remareîndu-se în mod deose
bit Marian Neață, cu 583 p.

con-
cu aer compri- 
generic „Dacia-

la aceste Intre- 
Importantului e- 
viața poporului

do
rind 
pre-

s-a 
or- 
re-

T. VIOREL

0 REUNITA INlțlATIVA A SINDICATELOR
Duminică, platoul din fața pa

vilionului da expoziții de la Casa 
Scinteli, scăldat In lumina unui 
soare ttrziu, a fost scena pe care 
bucureștentt teșiți să respire ae
rul ozonat al parcurilor au putut 
urmări un atractiv spectacol spor
tiv : Concursul de ștafete orga
nizat de Consiliul municipal a, 
sindicatelor, pentru tineretul din 
unitățile economice ale Capitalei, 
tn cinstea Conferințe! Naționale 
a partidului. „Acțiunea constituie, 
de fapt, doar unul din obiective
le programului de manifestări 
sportive omagiale Întocmit de 
noi — ne spune Vâslit Codrea, 
președintele comisiei sport-turism 
— pentru că am organizat un șir 
întreg de competiții de handbal, 
volei, șah, popice șl orientare tu
ristică, la care au participat mii 
de tineri muncitori șl muncitoa
re".

Finala concursului de ștafete 
reunea la start echipele — forma
te din cita t băieți și 4 fete — 
clștigătoare ale fazelor pe sec
toare, tn fur de 150 de mesageri 
ai multor mii de iubitori ai spor
tului, oare văd tn alergare 
ideal mijloc de destindere, 
fortificare a organismului,
menținere si întărire a sdndidțiL

un 
d« 
d«

Starturile, schimburile da ștafetă, 
alergările pe aleile din jurul pa
vilionului au prilejuit, toate, sec
vențe sportive de mare atracti- 
vitate. Iar organizatorii, prin Ini
moșii activiști sportivi, cum ar 
fi Călin Stamate, prof. 
Bunghez, prof. ’ Radu Itu. 
mltru Gheorghe, Ion 
taru, prof. Elena Toma

Aneta 
Du- 

Doho- 
------. ------ -------- ?< alții au depus tot entuziasmul șt 
priceperea lor pentru ca această 
competiție să se înscrie printre 
frumoasele acțiuni ale sportului 
muncitoresc de masă. Desigur, pe 
podiumul de premiere au urcat 
cel mal buni ; la fete — echipa 
sectorului 3 (Adriana Mustață. 
Maria Teodorescu, Ioans Llnțolu. 
Georgeta Ion), urmată de forma
țiile sectoarelor 1 și 6, iar la bă
ieți formația sectorului 3 (Clu
bul Metalul — V. Nicolae Gh. 
Munteanu, B. Nicolae, Gh. Hu- 
tan). urmată de echipele sectoa
relor 1 și 4. Pe sectoare, cupa 
a revenit sectorului 3.

O inițiativă splendidă, căreia ti 
vor urma, după cite am aflat, 
altele, dedicate celei de a 3S-a 
aniversări a Republicii.

Viorel TONCEANU

Un fapt demn de semnalat în 
orașul Medgidia : cadrele di
dactice de educație fizică au 
inițiat, în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului, o 
amplă acțiune de selecție in 
rîndul copiilor și preșcolarilor.

Comandamentul, stabilit la 
Clubul sportiv școlar, analizea
ză primele teste. Prof. Teodor 
Crăciun, directorul clubului, se 
arată satisfăcut de felul cum a 
demarat acțiunea și. mai ales, 
de interesul care 1 se acordă a- 
proape peste tot în școli. „A-ți 
testa copiii, elevii, incă de la 
primele lecții de educație fizi
că, înseamnă a avea o primă 
orientare in propria ta activi
tate", 
ciun.

De 
Fără 
tivul, 
biectivele ; a ști pe cine con
tezi în stabilirea unor echipe 
și loturi este o condiție esen
țială în întocmirea calendarului 
competițional. Acest adevăr 11 
respectă chiar și cadrele didac
tice cu o experiență în plină 
formare, de pildă cei care fac 
parte din colectivul de nata- 
tie al clubului (Mîhaela 
Gheorghiță, Valentin Stroe. 
Sava Ivanov), care, ciim subli
nia prof. Crăciun, „se eviden
țiază prin atașamentul fată de 
copii, prin răbdarea cu care lu
crează cu ei, prin spiritul de 
conlucrare ce ii animă : chiar 
dacă au se vor dedica înotu
lui, important este ca elevii 
trecuți prin acțiune* de testa-

face remarca prof. Cră-

bună seamă că așa este, 
să-ti cunoști clasa, colec- 
cste greu să îți fixezi o-

COMPETIȚII Șl ACȚIUNI OMAGIALE
GIURGIU ; Largă acțiune de muncă pa
triotică

Pe marea platformă industrială din su
dul orașului, tinerii din noile asociații 
LC.M.U.G- și Constructorul (Trustul da 
construcții agro-zootehnlce) au amenajat 
tn cinstea Conferinței Naționale a partidu

lui frumoase terenuri de fotbal, cu ca
bine si vestiare, pe care se vor 
desfășura bogate activități In cadrul „Da
ciadei". In aceeași zonă s-a reamenajat 
stadionul asociației sportive Dunărea, 
care a fost brăzduit și împrejmuit. Un 
frumos teren sportiv și-au amenajat și 
cei din asociația Textila dunăreană, .iar 
tineretul comunei Frățești și-a 
înfrumusețat terenul 
Barbălată, coresp.).

outea

refăcut și
de sport (Traian

SATU MARE : Un raliu jubiliar
gazda unul atractivOrașul nostru a fost

raliu automobilistic, ajuns anul acesta la 
ediția a X-a. Competiția se înscrie în 
suita manifestărilor sportive dedicate 
Conferinței Naționale a partidului. Au 
participat, in afara sportivilor sătmăreni, 
invitați din județele Brăila. Maramureș.

precum și de peste hotare. La individual, 
pe locul I s-a clasat J. Korczmaros și S. 
Nagy, ambii din Satu Mare, iar pe echi
pe competiția a revenit reprezentanților 
A.S. Proiectantul Satu Mare (Zoltan 
Kovacs, coresp.).

FQCSANI : Festivalul șahului vrincean

Aproape 200 de copii și tineri din mu
nicipiul Focșani și din județul 
au luat parte la un festival al 
dedicat Conferinței Naționale a 
lui. Printre ciștigâtori : Mariana 
(Ruginești) și Adrian Popa (Pâunești) la 
categ. 11—14 ani, Georgeta Grecea (Ad
jud) și Radu Tatu (Focșani) categ. 
15—18 ani, Lidia Ciudin (Focșani) și 
Petre Dinicu (Adjud) categ. peste 18 ani. 
tn întîmpinarea aceluiași eveniment au 
mai avut loc întreceri 
parea pionierilor din 
Odobești) și atletism, 
coresp.).

V rancea 
șahului 

partidu- 
Copăcel

de judo (cu partici- 
Focșani. Adjud 
(Liviu Axente

și

SLATIhlA : întreceri de handbal si volei
In întîmpinarea Conferinței Naționale a 

partidului, asociația sportivă Dinamo

un 
cea 

atracfie, pentru 
aptitudini". Și 
trebuie reținut 

profesorii-antre- 
! au îndrumat,

re să ajungă să practice 
sport, ccl spre caic simt 
niai puternică 
care manifestă 
în acest sens 
amănuntul că | 
nori de natație 
de pildă, spre „jocuri" cel pu
țin o duzină de copil.

O selecție eficientă efectu
ează, de asemenea, profesorii- 
antrenori de la catedrele de 
baschet (Aurelia Constantînescu 
și T. Diancof). box, (A. Anton), 
lupte (Gh. Nicolae), fotbal (E. 
Vartic), handbal (Teodora So
kol și M. Cruceru), volei (R- 
Lazăr și St. Ene), și, bineînțe
les, de atletism (N. Pop și Gh. 
Avram), in special in cadrul 
școlilor generale nr. 5. 0. 2, 3, 
al liceelor industriale nr. 1, 2 
și 3, adică acolo unde nu nu
mai colegii de specialitate par
ticipă la acțiune, ci chiar șl 
directorii acestor instituții de 
învățămînt, toate cadrele didac
tice care înțeleg rostul educației 
fizice, al sportului, „bucuroși 
să afle că reprezentanți ai șco
lii lor activează in cluburi sau 
io loturile repiezentative ale 
județului" — preciza prof. Cră
ciun. Printre asemenea direc
tori se află Georgeta Ilăpăianu 
(Ind. 3). Iod Stirner (Ind 1) șl 
Virgil O jog (Ind. 2).

Totul demonstrează că ideea 
de selecție este bine' înțeleasă 
in unitățile de Învățămînt din 
orașul Medgidia, ceea ce va a- 
sigura șl reușita acțiunii.

Tiberiu STĂM A

competiție de handbal 
încheiat cu următo- 

I.O.B. Balș. 
Liceul

Victoria a inițiat o 
și volei, care s-a 
rul clasament : handbal: 1. 
2. Dinamo Victoria. 3. Știința 
„Radu Greceanu" Slatina ; volei : 1. Alu
miniu Slatina, 2. Constructorul 
Ind., 3. Dinamo Victoria 
Ghitescu. coresp.).
SUCEAVA : Simpozion pe tema 
dei sportive

In localitate se desfășoară 
sânt simpozion cu tema 
sportivă și influența ei în rîndul elevi
lor, maselor de oameni ai muncii, in ve
derea atragerii lor la practicarea sportu
lui și turismului". Organizat de comisia 
de educație și propagandă a 
Suceava. simpozionul reunește 
și tehnicieni sportivi din județ, 
dezbate 8 referate, între care 
zentate de dr Ion Etcu, medic 
Spitalul județean, intitulat „Rolul propa
gandei și al educației medicale în dezvol
tarea practirării sportului și turismului". 
Constantin Scutaru, nresedintele
C.J.E.F.S. — „Cazuri concrete *= efi
ciență a formelor și mijloacelor de propa
gandă sportivă" șl Constantin Borș, re
dactor șef al ziarului ..Zori noi" — „Ro
lul presei în popularizarea activităților 
sportive și atragerea cetățenilor la prac
ticarea exercițiilor fizice, sportului și tu
rismului". (T. Vasile).

T.C.
(Constantin

prooaaan-

un intere- 
„Propaganda

C.J.E.F S. 
specialiști 
care vor 

cele ore- 
primar la



Sub conducerea partid ului, mișcarea
Să facem, deci, in așa fel Incit 

marea competiție națională „Daciada“ 
să se afirme tot mai puternic, ca o 
uriașă mișcare de masă

NICOLAE CEAUȘESCU

„DACIADA"-0 STRĂLUCITĂ SI
0 ADEVĂRATĂ OLIMPIADĂ A
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ÎNTREG TINERETUL TĂRII 
PE STADIOANE!
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19 august 1976... La cea mai mare sărbătoare din întreaga 
Istorie a sportului românesc, secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, rostea acea 
vibrantă, de neuitat, Cuvîntare prilejuită de emoționanta 
festivitate de inmînare a unor înalte ordine și medalii 
fruntașilor români la Jocurile Olimpice de la Montreal. 
Ară tind că partidul nostru acordă o caldă prețuire tuturor 
celor care au contribuit la obținerea unor succese de pres
tigiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, totodată, fap
tul că, pentru creșterea performanțelor, a nivelului gene
ral al activității ta acest domeniu, este necesară o mai 
largă mișcare de masă, organizarea unor ample competiții 
naționale, adevărate olimpiade care să angreneze întregul 
tineret al patriei.

Din acest mobilizator îndemn, strălucită și generoasă ini
țiativă a secretarului general al partidului nostru, s-a născut 
„Daciada", marea competiție națională, de masă și de per
formanță, a sportului românesc, Ca un fluviu ta neconte
nită creștere, „Daciada" s-a Înscris, an de an, mai puter
nic. convingător, binefăcător, în geografia de astăzi a 
mișcării sportive, cuprinzînd. la fiecare ediție a sa, peste 
un sfert din populația țării în . practicarea organizată și 
sistematică a exercițiilor fizice și sportului.

Ne mîndrim cu aceste noi și impresionante dimensiuni, 
pe care le deslușim nu numai în fortificarea sportului de 
masă din marile unități economice din școli și facultăți. 
Le înțelegem mai bine dacă ne gîndim cît de mult au
fost- impulsionate activitățile de educație fizică și sport
nu numai în centrele tradiționale, ci și în Teleorman și 
Călărași, în Gorj șl Vrancea, în Alba și Harghita... Sau,
cît de mult a pătruns sportul, ta acești cîțiva ani, la sate,
în cele mai îndepărtate așezări, pe creste de munte și la 
țărmuri de ape. Sau, cîtă vigoare a căpătat astăzi sportul 
feminin... înțelegem, desigur, și importantele semnificații 
ale acestor noi realități, ale sportului românesc, revigorat 
permanent, In toate domeniile sale, de marea țompetiție 
națională „Daciada", aflată acum la cea de a 3-a ediție, 
etapa de iarnă.

Ne mîndrim cu aceste semnificații oare exprimă grija 
părintească a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru larga accesibilitate a educației fizice fi 
sportului pretutindeni, acolo unde trăiesc, muncesc și 
vată tinerii, celelalte categorii de cetățeni ai patriei 
ctaliste.

Sîn.t doar clteva din multe alte repere care arată
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, prin 
măsurile adoptate de Consiliu] Național pentru Edjicație 
Fizică și Sport, de ceilalți factori cu atribuții în acest 
domeniu, se înfăptuiesc, eu entuziasm, cu dragoste și re
cunoștință, prețioasele Indicații și orientări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prevederile Programului de dezvoltare 
a mișcării sportive pînă în anul 1985. Se poate spune că 
„Daciada" devine astfel prin conținutul, dimensiunile și 
semnificațiile ei o largă mișcare sportivă de masă care 
își propune să asigure participarea celor mai largi cate
gorii de oameni al muncii de la orașe și sate la practi
carea exercițiilor fizice, sportului și turismului — obiec
tivul fundamental stabilit de partid pentru această perioadă 
și într-o cît mai apropiată perspectivă.

Porțile „Daciadei" stat larg deschise.
Experiența dștigată, succesele obținute îndreptățesc con

vingerea că. sub genericul „Daciadei". se vor Înscrie nu
meroase alte acțiuni și inițiative, că marea competiție 
sportivă națională se va ancora tot mai durabil, prin va
lențele și implicațiile sale, în procesul producției materiale 
și spirituale, în educarea comunistă, revoluționară a tine
retului, a maselor largi de oameni ai muncii de pe întreg 
cuprinsul patriei. Va fi, fără îndoială, o contribuție în
semnată la creșterea capacității de muncă și învățătură, 
la întărirea sănătății și vitalității națiunii noastre.

Poate că mai stat — pe alocuri — încă unele ne
împlinit!, lipsuri și rămîneri in urmă, dar este evident — 
prin evidența imaginilor tonifiante pe care ni le oferă 
aproape zilnic revărsarea de tinerețe de pe stadioang și 
din săli, de la bazine, de pe pîrtii și patinoare — că 
„Daciada", această minunată, inițiativă a secretarului ge
neral al partidului nostru, cîștigă, cu fiecare zi, larga 
audiență a tineretului, a maselor largi de oameni ai mun
cii, contribuind prioritar Ia continua 
multilaterală a sportului românesc.

Ne este dragă „Daciada", pentru 
a tuturor.
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Ca peste tot în țară, și in 
județul Călărași, unul din cele 
mai tinere ale României so
cialiste, „Daciada" a dat un 
nou și puternic impuls activi
tății sportive de masă. La 
reușita multiplelor întreceri 
inițiate și organizate sub egi
da marii competiții sportive 
naționale, sprijinul comuniști
lor, al activului obștesc este 
precumpănitor, determinînd o 
prezență tot mai entuziastă a 
tineretului la întreceri.

Am avut prilejul să cunoaș
tem îndeaproape pe dțlva din
tre acești oameni minunați, 
care apreciază activitatea spor
tivă din cadrul „Daciadei" ca 
fiind „strins legată de reușite
le in producție, așa cam a 
fost, de pildă, in acest an, la 
strîngerea recoltei", cum ne 
preciza Dinu Danieliuc, Erou 
al Muncii Socialiste, președin
tele- C.A.P. Munca, din com. 
Gurbănești. Tinerii din aceas
tă așezare a Călărașiului au 
avut permanent, în persoana 
lui Dinu Danieliuc, un prieten 
devotat, ori de cite ori și-au 
propus să organizeze duminici 
cultural-sportive sau să fie 
prezenți in diverse competiții 
inițiate pe plan local. Pre
ședintele C.A.P. din Grădiștea, 
Anghei Mușat, oferă șl el un 
exemplu asemănător. Cu con
cursul său, harnicii coopera
tori din comună au amenajat 
una dintre cele mai frumoase 
baze sportive școlare, premi
ată pe țară. Să reținem că, în 
același timp, Anghei Mușat li 
Însoțește deseori pe tinerii din 
C.A.P. la întreceri sportive or
ganizate in afara comunei. 
Primarul comunei Independen
ța, Vasilc Tudor, este șt el 
preocupat să asigure tineretu
lui din această frumoasă așe
zare călărășană spațiu și pen
tru activitățile sportive de 
masă. Și aceasta o face da

mai bine de un sfert de veac. 
El este totodată inițiatorul u- 
nor concursuri locale (de te- 
tratlon, lupte) de la care nu 
lipsește niciodată. Rămîntad 
în perimetrul rural, să con
semnăm și numele Iul Vasile 
Drăgan, secretar-adjunct al 
Comitetului comunal de partid 
din Roseți, om cu merite deo
sebite in ce privește atragerea 
copiilor și tinerilor din comu
nă în sportul de masă. De no
tat că fluxul continuu către 
sport a determinat descoperi
rea unor talente pentru per
formanță, promovate (împreu
nă cu antrenorul lor, prof. Du
mitru Zardava) în secția de 
gimnastică a Clubului iportiv 
școlar din municipiul Călărași, 
în această rodnică activitate 
sportivă, Vasile Drăgan ce 
bucură de sprijinul tuturor ca
drelor didactice de la școala 
generală și mai ales al prof. 
Maria Râducan, directoare, 
cfndva fostă gimnastă.

Orașele județului oferă, la 
rîndu-le, multe exemple con
vingătoare de comuniști aflați 
și în primele rînduri la acțiu
nile sportive, chiar cind nu 
este ta joc prestigiul sportiv 
al urbei în care trăiesc și 
muncesc. Vasile Comșa este 
unul dintre ei. Inimosul mai
stru de la Combinatul siderur
gic din Călărași, vechi practi
cant ai sportului nostru națio
nal, oină, sprijină cu multă 
însuflețire orice inițiativă des
tinată să asigure răspîndiirea 
și propășirea acestui tradițio
nal joc sportiv. La fel pro
cedează și prof. Nicolae Miri- 
că, directorul Liceului „AI. 
Sahia" din Oltenița, care în
curajează pe toate căile (prin 
concursuri care debutează la 
nivelul claselor) dezvoltarea 
atletismului. Iar faptul că aici 
s-a format un campion națio
nal de juniori la marș, Eugen

DEZVOLTAREA 
JUDEȚEAN

R&dan, poartă și amprenta 
muncii directorului liceului, 
în cazul lui Ion Rainea, acti
vist al Comitetului municipal 
Călărași al P.C.R., este de re
levat efortul său în domeniul 
popularizării sporturilor tehnl- 
eo-aplicative și amenajării pri
mului cartodrom din județ. Un 
sport fără tradiție pe aceste 
meleaguri, cum este baschetul, 
tinde să capete o tot mai lar
gă răspîndire prin aportul Ing. 
Ion Macavci, de la întreprin
derea de construcții montaj. 
Chiar și rugbyul și-a format 
mulți și statornici prieteni, 
unul dintre ei fiind economis
tul Mihai Niculescu. După ce, 
împreună cu alți „suflertiști* a 
pus bazele echipei S.N. Olte
nița, cu mai bine de două de
cenii In urmă, el se îngrijește 
acum și de „schimbul de mii- 
ne“ al echipei, descoperit și 
modelat in comuna Ulmeni.

Am lăsat la urmă fotbalul, 
fiindu-ne greu să stabilim 
lista numeroșilor sprijinitori ei 
celui mai popular și mai În
drăgit dintre sporturi. în frun
tea acestora se află ing. Dan 
Sachelarie, directorul general 
al Combinatului Industrial 
pentru creșterea animalelor, 
unul dintre cei care au creat 
echipei Dunărea Călărași pre
misele unei activități tot mai 
rodnice în Divizia ,,B“.

Pentru toți cei amintiți aici, 
ea șl pentru alții, lucrările 
Conferinței Naționale a parti
dului reprezintă un puternic și 
insufiețitor imbold în a conti
nua să sprijine acțiunea de 
dezvoltare a activității spor
tive de masă și de performanță 
tn județul Călărași, In perspec
tiva ca și din acest județ, 
foarte tînăr, să irumpă talen
te în performantă. Este senti
mentul care ii animă pe toți, 
deopotrivă.

Tîberiu STAMA

Tot c<
In sala 

Clubului • 
din Tg. M’ 
cru, intre 
copii care 
numai prir 
ristică vîrs 
știau să fa 
de fragedă 
naști, un l 
mușel foc, 
mic recital 
un cal pe 
va... crește 
tul. L-am 1 
sportiv, car< 
chil săi, și 
profesor cai 
succeselor 1' 
că la origini 
lucrurilor i 
de care se 
fizic și spo 
unde-și fac 
gimnaști. Și 
am ajuns 1. 
cu prograr.l- 
funcționează 
nouă, dotată 
trebuință, im 
gimnastică.

Ne-a primi 
diniței, tovai 
o femeie tir

„FOC CONTINUU» LA TURNĂTORIE SI PE ARENA OE 577 »

dezvoltare și afirmare

că ea este a noastră,

Dan GARLESTEANU

I

„Metalurgica", așa cum se 
numește astăzi, este una din 
cele mai vechi întreprinderi 
din Buzău, înainte era, de 
fapt, o făbricuță de turnătorie. 
Făcea plite, tuciuri, capace de 
canalizare. Ampla operă de 
industrializare a țării, deose
bit de dinamică mai ales în 
ultimii 17 ani, a transformat-o 
într-o mare întreprindere, ex
tinsă considerabil, care produ
ce subansamble de mașini a- 
gricole, de utilaje grele, cum 
ar fi buldozerele, de pildă, o 
bună parte din producție mer- 
gînd la export. Odată cu în
treprinderea s-a modernizat șl 
viața oamenilor, din toate 
punctele de vedere. Reporte
rul sportiv ia cunoștință de 
asta înainte de a Intra pe 
poartă, văzînd baza sportivă 
strălucind de frumusețe și >de 
curățenie, ' creată pe o fostă 
mlaștină, de care nu al cum 
ști decit din ce povestesc gaz
dele. Un teren de fotbal cu 
iarbă și trei terenuri cu zgură 
sau asfalt, pe care se joacă

îndeosebi tenis. Așadar, tine
rii muncitori, ca și tovarășii 
lor mai vîrstnici, lasă salo
peta de turnători sau de lă
cătuși mecanici — să zicem — 
șl practică „sportul alb", 
cîndva apanajul odraslelor stă- 
pînilor de fabrici. Este în curs 
de amenajare o modernă are
nă de popice, o sală de tenis 
de masă și altele, fiindcă ce
rerea e mare, căminul de ne- 
familiști alături și, pe deasu
pra, mal vin muncitori și alți 
iubitori al sportului de la 
abator, de alături, de la Con
siliul popular, de la A.S.A. 
Muntenia și alții. Poarta e 
deschisă, cind terenurile stat 
libere nu trebuie să ceară voie 
nimănui și nici nu li se scoa
te ochii că trebuie să dea și 
ei ceva sau să vină să pună 
mina la amenajări sau refa
ceri... Cei de la „Metalurgica" 
nurși dau aere de proprietari,

ei una știu, să facă lumea 
sport, indiferent de unde vine. 
Ei, dacă e nevoie să aștepte, 
acolo, o jumătate de ceas, nu 
va fi cu supărare, că pînă la 
urmă apucă fiecare să joace 
ceva. Asta e „linia" imprima
tă de conducerea Întreprinde
rii, de comitetul de partid și 
de sindicat.

L-am cunoscut pe director, 
un om tînăr, cu alură de spor
tiv, primul sufletist al acti
vităților de sport și agrement. 
E moț de la Zlatna, dar se 
consideră buzoian. A „făcut" 
schi, joacă șah, fotbal, volei, 
tenis și popice. Marea lui plă
cere este să vină la baza 
sportivă, s-o vadă plină ori- 
ctad. Inginerul Ioan Blag, că 
despre el e vorba, a condus 
toate operațiile de amenajare 
a bazei sportive, e un aprig 
susținător al întrecerilor „Da- 
eiadei", iar ușa sa e deschisă

oricind și pe 
cu o initiative 
numărul parti 
ța sportivă. 1 
de nădejde, î> 
colae Stan, ce 
Emil Stan, ce 
eîmp, și pe e 
stanlin Boloc: 
căminului de 
amenajatorul 
llvalente", cum 
adică bune să 
place, tenis, \ 
fotbal redus....

Ne-am expr 
pentru nfetul 
ies și sprijinit 
la „Metalurgica 
te altfel — ne 
rectorul — oai 
din răsputeri, 
se și relaxeze, 
mai bună cale 
mea".

„NE DORIM UN LOC PE. PODIL
CHEMAREA 
SPORTULUI
In ultimii ani, „Sportul tadră- 

gostițiior de natură", cum a 
fost denumită orientarea tu
ristică, a cunoscut cote înalte 
de participare, în toate ora
șele țării.

Iată o Imagine de la con
cursul „Chemarea toamnei", 
desfășurat la Sibiu, unde tu
rismul competitiv — bazat pe 
o largă participare a sibienllor 
la drumețiile montane de ma
să — se dezvoltă de la an la 
an, cuprinzînd tineri și vîrst
nici, oameni al muncii din in
dustrie șl din Instituțiile ora
șului. In 1980, Sibiul a realizat 
un record mondial (neoficial) 
de participare la o singură 
competiție de orientare turis
tică: 37 739 de competitori au 
luat parte la „Chemare*

toamnei", care pentru toți a 
însemnat, de fapt, chemarea 
sportului.

De la nașterea „Daciadei", 
In toate Județele țării se des
fășoară, Ia sfirșit de săptămi- 
nă, zeci și zeci de concursuri

de orientare turistică, ceea ce 
prilejuiește tuturor eoncuren- 
ților petrecerea cîtorva ceasuri 
reconfortante In mijlocul na
turii, tatărindu-și astfel sănă
tatea și capacitatea de muncă.

Foto : V. Cîrdei — Sibiu

Ca In toate celelalte Județe ale 
țării, pe meleagurile ieșene ,J2a- 
etada* n-a intrat In... vacantă o- 
datâ cu flnalul Întrecerilor pro
gramate In cadrul etapei de vară 
a «narii competiții «poribve na
ționale, aăptăintaă de săptlmlnă 
organdzliid u-se numeroase *1 «- 
tractive Întreceri eu Jar® carac
ter de masă — crosuri, festiva
luri șl duminici cultural-sporti
ve, excursii, competiții de volei, 
handbal, fotbal, șah, tenia da 
masă etc. Bilanțul etapei de vo
uă — peste 206.000 de partUdpanțt 
— a fost, astfel, considerabil Îm
bogățit, ceea ce, ne spune Va
lentin Paraachlv, președintele 
CJJ.F.S. lași, „a făcut să 
crească șl experiența clștlfistâ 
de activul nostru tn etapa de 
vară a „Daciadei*, experiență 
Pe care ne propunem s-o valo
rificăm pe deplin tai Întrecerile 
de iarnă, la sflrșltul cărora do
rim li ne situăm pe no toc 
fruntaș tal clasamentul pe județe*.

Este e experiența care nu cu
prinde lucruri apeotaaXoaoc. dar 
• bogată in mijloace dka cele 
mal eficiente. laM. de axsmptu, 
colaborarea electivă. pcsotonenU 
dintre organele sportwa pi cei

lalți factori cu atribuții pe pian 
local. Sau, folosirea judicioasă, 
cu toată grija și prețuirea, a ac
tivului obștesc — instructori 
profesori de specialitate, foștt 
sportivi de performanță. Așa a-a 
reușit, mai bine ca altă diată, al 
fie cuprinse Intr-o activitate sus
ținută, continuă, nu numai «na
rile asociații sportive din între
prinderi șl din rețeaua to.văță- 
mlntului, cl aproape toate uni
tățile sportive din cuprinsul ju
dețului. Printr-o remarcabilă ac
tivizare a comisiei Județene da 
organizare o „Daciadei", s-au 
obținut, de asemenea, rezultate 
deosebite in acțiunea de amena
jare și Întreținere a bazelor 
sportive simple, ații la orașe cli 
șl la sate, precum șl în pregă
tirea participanților la Întrecerile 
diferitelor etape ale oompetl- 
țied.

Așa au Început să He realizata 
șl pregătirile pentru etapa de 
lamă a „Daciadei*. întregul ac
tiv sportiv județean știe ce 
an de făcut, de ea anu
me răspunde flecare, cum 
pot fi Îndeplinite obiecti
vele stabilite — cele referi
toare ta organizarea ta un nivel

superior a intre- 
de masă, dar și 
pistarea șl preg; 
bune condiții i 
talentate, care i 
rezultate bune 
apropiatele final» 
attt in «portul 
In cel de perfo 

Pentru aceasta 
ea activiștii ap 
Învețe și din m 
trate ta etapa 
amintim, in arcs 
teaptă « îmbun; 
tățll din unele 
aint cele de la 
». de la Nlcolto 
Beloeștl, Oțelin 
După cum tru: 
ale ieșenilor vo 
muleze toate co 
ta sporturile d. 
profesorii de « 
pe toți antrenori

Un loc pe „p 
tr-adevăr, un ef< 
tă muncă și te 
nirea unui asem 
Însemna Insă o 
U a tuturor ac 
strădanii.

Dumitru M<



se dezvoltă necontenit
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C. MIRCEA

caldă, care își Închină cei mai 
frumoși ani ai vieții creșterii 
și educării celor 230 de copii, 
de care se ocupă cu aceeași 
dragoste cu care își Îngrijește 
cel doi copii de-acasă. Ne In
teresează activitatea sportivă a 
tinerelor vlăstare? Păi fără 
a.*ța nu se poate, că grădinița 
nu-i făcută doar să-i țină pe 
copii pe mîncare și pe somn, 
ori să-i cicăle cu „nu pune 
mina că face ărși“, sau alte a- 
semenea. „Noi le facem copi
ilor o educație complexă, cău
tăm să-i ajutăm să crească 
frumoși. Aaaa, dar nu grași șl 
frumoși, ci bine dezvoltați, fi
zic și psihic. Unele activități 
urmăresc să le fixeze deprin
deri pentru toată viața. Edu
cația fizică și sportul ajută șl 
la una, și la alta".

Am mai fost în grădinițe, 
am văzut activități sportive, 
dar aici parcă • e și altceva... 
Să ne explicăm. Și educatoa
rele, femei inimoase și price
pute, Intre care Silvia țarcă. 
Margareta Kocsis sau Margtt 
Suritsany, tac cu copiii gim
nastică de dimineață — punct 
din program — sau jocuri di
namice. Și se pricep. Dar aici 
a fost adus și un profesor de 
educație fizică, cu specialita
tea gimnastică, Gagy Levente, 
care face cu copiii, de două 
ori pe «ăptămină, un program 
complex de exerciții fizice, pe 
potriva puterilor și nevoilor 
fiecărei categorii de vîrstă din 
cele trei „grupe" ale grădini
ței. Și asta este deja altceva. 
Acum e frig afară, se lucrea
ză în sală, dar tn rest totul 
re face afară, in curte sau la 
zona de agrement de la Mureș, 
după o mică excursie. Mi-a 
fost greu să-mi cred ochilor, 
asistînd la o asemenea lecție

de gimnastică, că niște găgă- 
lici de copii-, care abia au în
vățat să umble și să vorbeas
că, execută atit de bine co
menzile profesorului, că ni
meni nu-și îngăduie o ghidu- 
șie, deși comanda nu e chiar 
comandă, așa răspicată și im
perativă ca la cei mari...

Dar la grădinița noastră lu
crurile nu se opresc aici. Pe 
baza deprinderilor fixate la 
orele de gimnastică', la bogatul 
program de sport este grefată, 
cu migală și răbdare, ceea ce 
numim „pregătirea timpurie" 
la gimnastică, judo, înot și — 
din acest an — patinaj, treabă 
la care s-au inhămat, pe tim
pul lor liber, 12 (da, doispre
zece!) profesori de specialitate 
de Ia C.S.Ș. 1 din oraș. Ei e- 
fectuează o adevărată muncă 
de Inițiere și o permanentă 
selecție. Așa se tace că l-am 
Intîlnit pe prof. Alexandru 
Olah și în sala clubului și, a 
doua zi, la grădiniță. Așa se 
tace că la acțiunile mari, con- 
cursuri-sărbâtoare ale grădi
niței, vin zeci de părinți dor
nici «ă-și vadă copiii promo
vați în secțiile clubului spor
tiv școlar, in timp ce In alte 
ocazii, în același oraș, dacă 
vin doi-trei... Vedeți bine, aici 
șl părinții s-au convins că 
«portul nu „face buba" ci, dim
potrivă, face mușchi, vioiciune 
și, lucru deloc neglijabil, fe
rește de Îmbolnăviri. Și, pe 
urmă, se mai mindresc părin
ții și cu diplomele „Daciadei" 
cucerite de odraslele lor la 
Năvodari, în tabără, în între
cere cu copii de prin alte1 
orașe...

Firesc, nu? Unde mai împă
rătește sportul ca la grădinița 
asta?

Mircea COSTEA
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„ACȚIUNEA
In tinăa-ul Sector agricol Ilfov 

— situat în jurul Capitalei — 
format din nu mai puțin de Sî 
de comune, locuit de oameni 
care muncesc pentru a tace pă- 
mtotul cit mal roditor, care se 
îndeletnicesc cu creșterea anima
lelor, funcționează și un Consl- 
bu pentru educație fizică șl 
sport. „Dragostea pentru sport 
a sătenilor este foarte mare — 
ne spunea Anghel Slăvuțeanu, 
prlim-vLcepreședmte al acestui 
consilia. Dovadă, numărul mare 
de con cur en ți ce se prezintă la 
toate acțiunile pe care Ie orga
nizăm. Viu nu numai localnicii, 
ci șl cei din comunele Înveci
nate, motiv pentru care ne-am 
obișnuit ca Ia orice manifestare 
mal mare să invităm șl spor
tivi din diferite alte comune a- 
proplate*.

Șl am aflat, cu acest prilej, 
că marea competiție sportivă 
națională „Daciada" a test a- 
ceea care a creat cadrul necesar 
atragerii unui număr mare de 
copil, tineri și adulți din aceas
tă zonă rurală la practicarea e- 
xercițlilor fizice și sportului. 
Principala acțiune înscrisă te 
planul de activitate al Consiliu
lui pentru educație fizică șl 
sport al sectorului agricol Ilfov 
a fost „Prietenii sportului să
tesc". Lunar, se inițiază „Ac- 

Hrănești* sau „Acțiunea 
t“, care înseamnă de fapt 

o manifestare sportivă Inițiată 
tetr-o comună (plnă acum 
au test la Brănești, Buftea, Pen- 
teUmon șa.) în cadrul căreia lo- 
eaindcrli, de toate vlrstelie. parti
cipă la crosuri nelipsite din pro
gram, meciuri de handbal, fotbal 
sau tenis de masă, joacă șah «1, 
aproape Întotdeauna, participă la 
concursuri de orientare turistă-

BRĂNEȘTI"...
că prim pădurile din preajmă. 
Bineînțeles, aș-a cum arătam mal 
bus, de fiecare dată la aceste 
serbări sportive sătești «tot in
vitați și sportivi din 2—3 comune 
mai apropiate. Dat fiind aucce- 
Bul acțiunilor de pînă acum, s-a 
șl stabilit, pînă la primăvară, 
Locul unde - urmează să se orga
nizeze in perioada următoare: 
Dobro iești, și Balotesști (tocă în 
acest an), Bragadlru, Corbeanaa, 
Nuci, Popești Leordend ș.a. Ast
fel, acțiunea „Prietenii «portu
lui sătesc" contribuie realmente 
la dezvoltarea mișcării sportive 
ilfov ene.

De fapt, multe alte initiative 
s-au adăugat celei amintite mai 
bus (unele în curs de traducere 
In viață, altele in stadiu de pro
iect) : demonstrații de oină» pen
tru popularizarea acestui sport 
național, la Nuci, cu participa
rea unor sportivi din comunele 
Măgurele, Dobroieștl, Chiajna, 
Brănești ; selecții șl pregătiri ale 
elevilor de 11—14 ani pentru par
ticiparea la „Crosul pionier tior44 ; 
^Intîlniiri In stea* (drumeție) la 
pădurea Pustnieu au venit, pe Jos, 
tineri din comunele dimprejur 
(Cerntea, Voluntari, Brănești, Gă- 
neasa ș.a.), cale de 3—8 km., 
după care, la locul de întâlnire, 
s-au intrecvt în diferite sporturi; 
alcătuirea unul club sătesc al 
Sectorului agricol Ilfov, cu secții 
la Brănești (Supte, atletism, hand
bal), Pantellmon (handbal, atle
tism), Măgurele (handbal), Vo
luntari (atletism) ; înființarea u- 
nui centru de orientare turistică 
».a.

Evident, tn centrul atent ied stau 
acum acțiunile ce se vor orga
niza la venirea iernii.

Modesto FERRARIN!
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PROGRAMUL FINALELOR

Ciuc, 25—26 fe-

Sinaia, 19—24

Finalele etapei de iarnă a celei de « treia 
ediții a competiției sportive naționale „Dacia
da44 se vor desfășura în acest sezon sub sem
nul unei noi calități a performanței și to 
disciplinele gheții și zăpezii. Emulația stirnită 
de acest eveniment major în rin d ui specialiș
tilor și sportivilor se face simțit în întreaga 
activitate desfășurată pînă în prezent, iar ac
țiunile prevăzute pentru perioada următoare 
au ca obiectiv principal ridicarea pe un plan 
superior a nerformantei. In cele 5 județe cu 
profil montan și mai cu seamă în localitățile 
care au primit onorarta misiune de a găzdui 
etapele finale pe țară, pregătirile organlzatori-

ce sînt tocă de pe acum in plină desfășurare, 
astfel ca întrecerile „Daciadei44 să ofere posi
bilitatea reală a confirmării valorilor, dar și 
lansării unor noi și viguroase talente. Iată 
pentru ce performerii privesc ca pe un titlu 
de glorie buna comportare in finalele compe
tiției naționale „Daciada44, întreceri care și-au 
cucerit, tocă de la prima ediție, un binemeri
tat prestigiu.

Grupajul nostru 'cuprinde cîteva dintre nou
tățile pe care Ie prilejuiește actuala ediție a 
„Daciadei44 de iarnă, acest cadru eeneros de 
afirmare a marilor valențe sportive ale tine
retului patriei noastre.
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Finalele „Daciadei" mobili
zează energiile, stimulează 1- 
nițiativele. Dovadă stau, prin
tre altele, pregătirile intense 
care se fac în toate secțiile, 
dorința tuturor sportivilor și 
tehnicienilor de a obține per
formanțe superioare, de » 
urca pe podiumurile de pre
miere ale marii întreceri a 
„Daciadei". De aceea, spre 
deosebire de anii precedenți. 
patinoarele — din București. 
Poiana Brașov, Ploiești, Cluj- 
Napoca ș.a. — și-au deschis

maj devreme porțile, perml- 
țînd atît sporirea numărului 
de ore de pregătire, olt șl or
ganizarea mai multor acțiuni 
de selecție. In același timp, 
s-au luat încă de pe acum 
măsuri ca patinoarele-gazde 
ale finalelor să se prezinte în 
condiții optime, pentru a «e 
asigura Întrecerilor deplin 
succes. Pînă atunci „Cupa 
30 Decembrie", „Cupa Fede
rației*, „Cupa României* șl 
alte concursuri vor constitui 
tot atîtea trepte spre finalele

„Daciadei", la startul cărora 
se vor afla, fără îndoială, și 
Vasile Adrian, Irina Nichifo- 
rov, Mariana Chițu, Carmen 
Ionescu, Kinga Szalassy, Ist
van Lang, Cornel Gheorghe 
(patinaj artistic), Tibor Ko
pacz, Ion Opincariu, Andrei 
Erdelj’, Simona Todoruț, Mi- 
haela Timiș (patinaj viteză), 
adică cei care se află de pe 
acum în plutonul fruntaș al 
acestei discipline și care ne vor 
reprezenta în acest sezon și La 
competițiile internaționale.

• O COMISIE JUDEȚEANĂ DEOSEBIT DE 
ACTIVA. Unul dintre cele mal puternice or
ganisme de activiști voluntari din sporturile 
de iarnă este comisia de resort din 
Pentru oa reprezentanții acestui județ 
poată pregăti in cele mal bune condiții 
derea întrecerilor finale ale „Daciadei44 
de iarnă), membrii comisiei au muncit 
la amenajarea și jalonarea principalelor 
șl pîrtii ale Păltinișului. Tot prin eforturile 
membrilor comisiei, arbitrii sibieni au acum 
la dispoziție fanioane

Sibiu, 
să Sf 
în ve- 
(etapa 

efectiv 
trăsee

material plastic.

• CINE URMEAZĂ ?... De
sigur, între scopurile princi
pale ale marii competiții na
ționale „Daciada*4 figurează 
șl acela al descoperirii de 
noi și noi talente. Iar acolo 
unde se muncește cu pasiu
ne, aceste talente nu se lasă 
mult așteptate. Două exemple: 
printre foarte tinerii jucători 
remarcați la precedentele fi
nale ale „Daciadei44 s-au nu
mărat și fundașii Petrișor De
midov și Otto Keresztcs. La 
puțin timp după aceea, ambii 
au promovat în echipe de 
frunte ale hocheiului româ
nesc. Primul a devenit titu
lar la C.S.M. Dunărea Galați, 
celălalt este component al 
formației Dinamo București 
fi se află în atenția conduce
rii tehnice a lotului reprezen
tativ. Este, deci, firesc să nt 
întrebăm : cine urmează, ce 
alte talente vor fi descoperite 
la această nouă ediție a .Da
cia d ei “ ?

Dar cea mai mare realizare este construcția 
unei instalații de cronometraj electronic, cu 
tabelă de aflșaj la sosire.
• EFORTURI ÎNCUNUNATE DE SUCCES. 

Poiana Brașov pune la dispoziția organizato
rilor finalelor la schi alpin (seniori și juniori) 
cele mai bune pîrtii ale sale : Pîrtia Lupului, 
refăcută în această toamnă. în porțiunea „Sc
ulul mare și a traveseului care-1 precedă, 
pentru probele de coborîre, și Pîrtia de sub 
teleferic, de nivel european, .pentru slalom și 
slalom uriaș.

La patinoarul ,,23 August" din Capitală au început 
ciurile Diviziei „A* de hochei (seria a doua). Fotoreporte
rul nostru Dragoș NEAGU a fost martorul primei surprize: 
Tirnava Odorhei a învins pe Progresul Miercurea Ciuc cu 
10—S.t.

BIATLON
• seniori — Predeal, 17—20 martie
• juniori — Predeal, 17—20 februarie
BOB

2 persoane, 
februarie
4 persoane, 
februarie 
2 persoane, 
bruarie
4 persoane, tineret — Sinaia, 26—27 fe
bruarie

HOCHEI
• seniori — Miercurea Ciiuc, 26—28 aprilie
PATINAJ ARTISTIC
• seniori — Miercurea

bruarie
® juniori

bruarie
PATINAJ VITEZA
• poliatlon, seniori

29—30 ianuarie

• NOUA PIRTIE DE PE 
DRUMUL VECHI AL COTEI 
va fi de un real folos sănie- 
rilor44, ne-a declarat, într-o 
convorbire telefonică, antreno
rul Ion Galescu, de la C.S.O. 
Sinaia. „Cînd vremea va 
permite înghețarea ei, pista 
va găzdui coborîri și pentru 
începători, și pentru perfor
meri. aceștia din urmă avind 
posibilitatea să ajungă la mai 
mult de 500 de coborîri de 
antrenament, față de 50—60. 
cite se puteau realiza pînă to 
sezonul trecut, utilijetodu-se 
doar pista betonată de bob- 
sanie. Cu traseu modern, pu
țind fi chiar omologată de 
F.I.B.T., pista de pe Furnica 
va da un nou imbold prac- 
ticanțiior acestui sport44. Noi 
vom adăuga că cei 875 de

„DACIADEI"
• poliatlon, Juniori 

22—23 ianuarie
• sprint, seniori — 

februarie
SANIE
• seniori — Sinaia,
• Juniori — Sinaia,
SĂRITURI
• seniori, juniori (70 m) 

bă, 18—19 februarie
• seniori (90 m) — Borșa, 5—6 martie 
SCHI
• alpin, seniori — Poiana 

februarie 
alpin, senioare — Poiana 
februarie 
alpin, juniori 
februarie 
alpin, Junioare — Poiana 
februarie 
fond, seniori 
nn^rie.
fond, juniori — Piatra Fîntînele, 25—27 
februarie

metri ai pistei (cu 16 viraje 
fi 75 m diferență - de nivel) 
vor «pori și capacitatea de 
găzduire a competițiilor. De
altfel, federația de specialita
te și forurile diriguitoare ale 
«portului filnăian au in inten
ție să organizeze pe noua pîr- 
tie mal multe concursuri, 
printre care cele care preced 
finalele „Daciadei*. ’
că acestea au fost 
te cu interes Încă 
nă, dovadă fiind, 
sens, numărul maz - al parti
cipa nților — 180 — la trecerea 
normelor de control, precum 
fi intensitatea pregătirilor e- 
fectuate pe uscat. Mai notăm 
că majoritatea «ănierilor — 
ne referim, desigur, 
consacrațl — 
sănii moderne

sfîrșit, cu privire la sania de 
performanță, să nu uităm că 
la pîrtia din Vatra Dornei au 
fost făcute rectificările nece
sare pentru a putea găzdui 
In condiții bune Întrecerile 
preliminare ale „Daciadei44, 
ca și alte concursuri cu ca
racter local sau republican.

Boberii au venit și ei cu 
noutăți. în primul rînd prin 
boburile realizate la Între
prinderea de mecanică fină 
Sinaia, apoi prin moderniza
rea altor vehicule la aceeași 
întreprindere, precum și la 
întreprinderea Tractorul din 
Brașov. Să mai adăugăm că 
pîrtiei betonate de pe Furni- 
ea l-a fost adăugat locul de 
repetare a starturilor, de ma
re utilitate în pregătirea, ho
herilor.

• POLIGON ÎN PREMIERA. Finalele la Na
tion seniori ale „Daciadei44 vor avea, în fe
bruarie (juniorii) și In martie (seniorii), o 
nouă gazdă : Valea Rîșnoavei, de lingă Pre
deal. Cu prilejul importantului eveniment va 
fi dat în folosință noul poligon, modern și 
practic, construit prin eforturile lăudabile ale 
clubului brașovean A.S.A. Tot aici, pe trasee 
amenajate special, spre sflrșitul lunii ianuarie, 
se vor desfășura și finalele de schi-fond ale 
seniorilor (masculin și feminin). Intrucît orga
nizatorii pot amenaja trasee variate, de dife
rite lungimi și profiluri, e sigur că întreceri
le finale ale „Daciadei* vor recomanda noul 
complex de practicare a biatlonului și schiu
lui de fond de pe Valea Rîșnoavei nu numai 
pentru cele mai importante întreceri interne, 
ci șl pentru cele din calendarul internațional

• PAȘI FERMI PE TARlMUL PERFORMAN
ȚEI. Dacă acum cîțiva ani schiul bistrițean se 
remarca doar în competițiile sportive de masă, 
•ezonul 1982—83 marchează un salt definitoriu 
spre aria performanței. Faptul că localitatea 
de munte Piatra Fîntînele va fi gazda etapei 
finale de «chi-fond a juniorilor nu este deloc 
Intimplător : antrenorul lotului național de 
«chi-fond junioare este un localnic, specialis
tul Ștefan Berbecaru, numit în această func
ție pe baza muncii sale rodnice și a seriozită
ții la pregătire. Ca urmare, 4 dintre bistri- 
țenede «ale, participante, ou sțguranță, la fi
nalele „Daciadei* de iarnă, au fost cooptate, 
tocepînd din acest an, in lotul național : Vio
rica Vrăjmaș, Ileana llangan, Valeria Eadiu 
șl Ileana Băcllă.
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JUBILEU

V.

c.
Sălii sportu-

CIOCURILELE-AU TAIAT

cucerite

Rubrică realizată de Radu TIMOFTE

succesele din ultima vreme ale rugbyu- 
a pirăslt la sfirșitul aăptămînll trecute 
fost internat datorită unei serioase afec- 
se simte tot mal bine, tar noi ii urăm 
Si să-și recapete cît de curînd întreaga

din eon- 
salt pes
ta oon jura

Neagu, 
B. Vogcl, 

Michell.

MULTA SĂNĂTATE, ENCIULE!

C.S.Ș. Dinamo 
înghesuie pe 

libere.

dc mîine, ia usin, ,,CUPA F. R. NATÂȚIE**.

O emoționantă 
versare a avut loc zi
lele trecute la Galați, 
cu prilejul împlinirii a 
30 de ani de la înfiin
țarea echipei locale 
de handbal Știința, din 
inițiativa respectatului 
dascăl Gheorghe Ma- 
nolescu. Cu acest pri
lej au intrat din nou 
în teren foști jucători 
și actuali directori de 
întreprinderi Iulian Si- 
mionescu (NAVROM) 
șl Virgil Smărăndoiu 
(NAVIMPEX) confe
rențiarul universitar 
Dumitru Sirbu. lectorii 
universitari Florian Ba- 
laiș și C. Damian, lo
gin erul-șef Florin Pan- 
tea, profesorii L. Za- 
haria, A. Stăncescu 
Al. Ciolan, inginerii I. 
Tămășanu, D. Pisoi, 
Gh. Tănase. N-au lip
sit nici alți foști mari 
jucători gălățeni. prin
tre care Cornel Penu, 
Cezar Nica, Mihai PĂ- 

- - D.
O.
I.

P.

dure, 
Zikeli,
Ionescu,
Opriș, Gh. Văduva. *. 
Matei. Alăturăm aplau
zele noastre ropotelor 
de aplauze din sala 
gălățeană a sporturilor. 
(T. SIRIOPOL, coreso.).

• LA A 18-a SA EDIȚIE...
..... Raliul Dunării", competi

ție internațională de automo
bilism contind ca etapă în 
campionatul european de ra
liuri, va fi organizat, ta 1583, 
ta premieră, pe trasee dan 
județul Sibiu. De-a lungul 
celor 3 zile de întreceri (16— 
19 iunie), mașinile 
cura vor face șl un 
te munți, pentru a 
lacul Vidraru.
• MULȚUMITĂ...

...celor 5 medalii 
tn acest an la campionatele 
mondiale și europene de hal
tere, Virgil Dociu a devenit 
primul maestru internațional 
al sportului celor puternici. 
Pe cind aii doilea ?
• ALĂTURI DE...

...cei 66 de masori care au 
trecut cu succes examenul 
(scris și oral !) de admitere 
la cursul de masori sportivi, 
care va avea loc în luna ia
nuarie 1983, au reușit șl un 
grup de 16 specialiste. In ca
zul absolvirii cursului, ele. a- 
semenea colegilor lor, vor 
primi dreptul de a activa pe 
lîngă unele dintre principalele 
loturi naționale feminine. încă

CONCURS ATLETIC 
DE SALĂ LA GALAȚI

Cu prilejul unui concurs atle
tic desfășurat în sala „Dunărea** 
din Galați, la care au participat 
sportivi din Constanta, Brăila, 
Focșani și Galați, brăileanul Da
niel Sărăcilă a cîștigat proba de 
săritură în lungime cu 6.88 m, 
oea mai bună performanță repu
blicană pe teren acoperit pen
tru juniorii de categoria a LU-a 
(13—14 ani). (T. SIRIOPOL — 
corcsp.).

tragere excepțională

PRONOEXPRES

Posibilități multiple de 
noi și mari succese :

• AUTOTURISME .Da
cia 1300“
• BANI, sume variabile

• EXCURSII PESTE HO
TARE, în U.R.S.S. sau 
R.P. Ungară.

Biletele de 15 lei varian
ta participă la toate cele 
8 EXTRAGERI în 2 faze 
cu un total de 44 NUME
RE I

PROCURAȚI DIN TIMP 
BILELE CU NUMERELE 
PREFERATE !

Sîmbătă 18 decembrie 
este ultima zi de partici
pare.

JL» 4' (SportulW

Unul dintre jucătorii anului la rugby a fost Enciu Stoica. 
Excelentul Înaintaș dtaamovlst, care a avut o contribuție 
toarte mare la 
lui romiânesc, 
spitalul unde a 
țiutiL Acum el 
multă sănătate 
sa bună-diiapozlție caracteristică I

un domeniu asaltat cu curaj 
șl consecințe favorabile de că
tre reprezentantele sexului 
frumos.

• DREPT IN MIJLOCUL...
...oelei mal bune perioade 

de antrenament .a zilei (ora 
18,S0), administrația bazinu
lui „23 August" permite, mar
țea șl joia, membrilor asocia
ției sportive Proiect București 
accesul în apă. în timpul tn 
care iubitorii înotului de la 
prestigioasa instituție bucu- 
reșteană zburdă în bazin, ti
nerii performeri înotători de 
la Liceul 37 (cu profil), C.S.S. 
2 (cu profil), 
și Olimpia se 
puținele culoare
• DUMINICA...

...ta tribunele 
rilor din Baia Mare un sin
gur dar foarte înfocat supor
ter al dinamovlștllor asista 
la partida de voliel dintre for
mația locală Explorări șt 
campioana din București: 
Mihal Raportaru, ta viața de 
toate zilele tehnician la În
treprinderea Vulcan. El este 
recunoscut ca șef al galeriei 
din șos. Ștefan cel Mare, eu 
care tace repetiții ta vederea 
marilor meciuri, se îmbracă

Venind în tatîmpinarea dezvoltării «chiulul, întreprin
derea „Sportul" din Reghin a confecționat 10 000 de 
perechi de ghete speciale pentru schi-fond. Numai că 
în loc să ajungă în regiunile, unde era nevoie de ele. 
Încălțările au ajuns prin Ialomița, Botoșani, Teleorman, 
Tuicea, șl chiar... la Constanța I Ingreunlnd cu lunile 
rafturile magazinelor unor looalități de clmpie, farurile 
oomerdale de resort au decis să tacă ghetele, cu orice 
preț, vandabile. In consecință, le-au adunat pe toate, 
le-au prezentat unor cooperative meșteșugărești care au 
retezat „ciocurile" (cu ajutorul cărora ghetele puteau 
ti prinse în legăturile schiturilor) și le-au pus din nou 
în vtazare, ca Încălțăminte obișnuită, la un preț care 
includea, de data asta, șl manopera polizării (15 lei). 
Tălndu-se ciocurile, s-a omis însă că șl tocurile stat tot 
speciale, adică bombate, fiind bune... r____ ________ , ____  _____ cel mult, pentru
serioase... entorse și luxațil la glezne ! în noua formă, 
ghetele au ajuns, în sfîrșit. și în județele montane. Ce 
te fad, Insă, că sportivii nu le cumpără pentru că ghe
tele nu mai au... ciocuri I Și încălțămintea zace din nou 
tn rafturi, iar performerii n-au ce încălța...

DE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
@ Lotul reprezentativ va efectua o pregătire centralizată in luna 
ianuarie 0 Condiții optime de pregătire echipei Universitatea 
Craiova • Intră in „scenă" și echipa olimpică • Au fost apro

bate turnee peste hotare pentru unele formații divizionare
Marți, Biroul F.R. Fotbal s-a 

reunit pentru o ședință de lucru. 
Cu acest prilej s-au hotărît ur
mătoarele : *
• Referitor la echipa reprezen

tativă, s-a stabilit ca lotul lăr
git să efectueze un stagiu de 
pregătire centralizată ta țară, în 
perioada 5 ianuarie — 1 februa
rie 1983. Localitatea unde se vor 
desfășura antrenamentele va fi 
stabilită ulterior.
• A fost aprobat programul 

de pregătire a echipei olimpice, 
care ta luna martie 1983 va In
tra ta „scenă", cu meciurile 
preliminare din grupa „C“, vi- 
zînd un loo pentru turneul fi
nal al J.O. de la Los Angeles, 
din vara anului 1984. Planul, în 
detaliu, urmează a fi definitivat 
după aprobarea conducerii teh
nice care va pregăti echipa.

9 Pentru îmbunătățirea activi
tății echipei naționale de Juniori, 
lotul va fi completat cu jucători 
talentațl, ta special pentru aco
perirea posturilor deficitare.
• Echipei Universitatea Craio

va 1 se va acorda în continu
are un sprijin deosebit. Clubu

ADMINISTRATE DT STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
© AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ? De la agențiile 
Loto-Pronosport se mai pot pro
cura numai astăzi bilete cu nu
merele alese de participant! pen
tru tragerea obișnuită Loto de 
vineri 17 decembrie 1982. Se rea
mintește că pe variantele com
binate și combinațiile „cap de 
pod“, achitate 100% sau în cotă 
de 25%, se pot obține suite de 
cîștiguri la mai multe categorii. 
Nu ocoliți prilejul de a vă nu
măra și dv. mîine printre marii 
cîștigători!

• NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 15 DE
CEMBRIE. Extragerea 1: 34 22 21 23 
13 26; extragerea a Il-a: 1 40 19 
16 2 32. Fond total de cîștiguri:
979.313 lei din care 89370 lei report 
la cat. I.

• C1ȘTIGURILE TRAGERII EXCEP- 
ȚONALE LOTO DIN 5 DECEMBRIE. 
FAZA I: Cat. 1: 3 variante 25% a 
35.164 lei; cat. 2: 2 variante 25%

în culorile alb-roșu și n<u-l 
scapă decît maximum două- 
trei duminici dintr-un an în
treg în care nu asistă la vreo 
întâlnire în care sânt anga
jați reprezentanți ai clubului 
Dinamo.

• F.R. TENIS DE MASA...
...desfășoară, ta acest zile, 

un curs de reciclare cu antre
nori din numeroase localități 
din țară. în program : dezba
teri, priviri critice asupra ac
tivității secțiilor, exemplifi
cări practice. Intrucît antre- 
noarea federală Ella Con- 
stanttaescu șl colaboratorii săi 
au pregătit ou minuție acțiu
nea, există toate șansele ca 
flecare dta cele 5 zile ale 
cursului să aibă eficiență ma
ximă. Este șl mare nevoie...
• ULTIMUL SUCCES...

...al Lavinicl Agache, cîștâ- 
gătoarea recentelor campiona
te internaționale ale Italiei, 
desfășurate la Milano, con
firmă locul 3 din „Cupa Mon
dială** și titlul de campioană 
internațională a României și 
o instalează ferm ca șefă de 
generație a gimnastelor care 
se pregăteso pentru campio
natele mondiale de la Buda
pesta (octombrie 1983).

lui cralovean 1 se vor crea con
diții optime de pregătire, concre
tizate prin efectuarea unui tur
neu de jocuri peste hotare, care 
să le fie de un real folos pen
tru Intrarea ta formă sportivă la 
Începutul lunii martie 1983.
• Au fost aprobate turnee pes

te hotare unor echipe diviziona
re, „A" șl „B". Aștfel, A.S.A. 
Tg. Mureș va pleca în Grecia, 
ta perioada 16—26 Ianuarie șl ta 
Iordania, intre 26 Ianuarie șl 10 
februarie. ..Politehnica Timișoa
ra se va deplasa în Grecia, în
tre 25 Ianuarie șl 3 februarie, 
după care, ta perioada 6—12 fe
bruarie, va juca în R.D. Germa
nă. F.C. Argeș se va afla ta 
R.D. Germană între 23 șl 30 Ia
nuarie. Divizionara „B“ Praho
va Ploiești va pleca în R. A. 
Egipt, în perioada 1—10 Ianuarie. 
Pe parcurs. In funcție de solici
tările altor echipe de a efectua 
turnee. Biroul federal va decide.

Se face cunoscut că echipele 
care se vor deplasa peste hota
re în perioada 5 ianuarie — 1 
februarie șl au jucători la lotul 
reprezentativ vor pleca ta turnee 
fără acești jucători.

a 50.000 lei sau 1 excursie de 2 
locuri in U.R.S.S. sau R.P. Bulgaria 
și diferența In numerar; cat. 3: 3 
variante 100% a 16.442 lei sau 1 
excursie de 1 loc în U.R.S.S. sau 
R.P. Bulgaria și diferența în nume
rar șl 15 variante 25% a 4.111 lei; 
cat. 4: 65,25 variante a 1.617 lei;
cat. 5: 128,75 a 400 lei; cat. 6:
203.25 a 300 lei; cat. 7: 303 a 200
lei; cat. 8: 2.112,25 a 100 lei. FAZA
a ll-a: Cat A: 1 varianta 100% = 
autoturism „Dacia 1300" (70.000 lei) 
și 2 variante 25% a 17.5OC lei; cat. 
B: 2 variante 100% a 23.307 lei sau 
1 excursie de I loc în U.R.S.S. sau 
R.P. Bulgaria șl diferența în nume
rar și 5 variante 25% a 5.827 lei; 
cat. C: 9,75 variante a 7.769 lei; 
cat. D: 95,25 a 795 lei; cat. Ei
1.126.25 a 100 leî. Autoturismul ,,Da
cia 1300" de la cat. A a fost ob
ținut de GEORGESCU HARALAMBIE 
din Craiova, jud. Dolj, iar cîștigurile 
de 50.000 lei de la cat. 2 au re
venit participanților: DOBRE NICU 
din Brâiia și POLOGATU GHEORGHE 
din Giurgiu.

ULTIMUL CONCURS OE
Activitatea competitională ofi

cială a săritorilor se încheie 
orm „Cupa F. R. Natațle", 
concurs care va avea loc, de 
miine pină duminică, in bazi
nul Olimpia din Sibiu. Cu a- 
cest prilej, cei mai buni sări
tori ai tării îșl vor verifica 
noile programe [care cuprind 
salturi cu coeficienți de dificul
tate sporiți tată de concursurile 
de pînă acum), alcătuite >.n 
perspectiva întrecerilor Inter
nationale de anul viitor.

Programul „Cupei F, R. Na
talie" prevede oa probele să se

CAMPIONATELE NAȚIONALE OE ȘAH
O organizare Impecabilă, asi

gurată de asociația sportivă 
„Sparta" a tntreprtaderll „Ema
ilul roșu" din Mediaș (președin
tele secției de șan — Miron Mol
dovan), o luptă foarte Încorda
tă șl partide de bună valoa
re caracterizează actuala ediție 
a finalei campionatului național 
feminin de șah.

In runda a treia, cu mult in
teres a fost urmărită lntîlnlrea 
dintre Smaranda Boicu (reve
lația turneului) sl Eugenia Ghin
dă. într-o „Slcllisnă" s-a purtat 
un foarte Interesant duel teore- 
tlo, dar ambele concurente cu
noșteau varianta, au găsit apoi 
cele mai bune mutări șl partida 
s-a Încheiat remiză. Marea ma- 
estră Marina Pogorevlcl (cu ne
grele) a trecut din nou prin di
ficultăți, de data aceasta ta dla- 
puta cu maestra Internațională 
Margareta Teodorescu. Intr-o 
variantă din „Siciliana — Naj- 
dorf", Teodorescu a avut, la un 
moment dat, posibilitatea unul 
atac — probabil — clștigător. Ea 
n-a continuat insă cu exactitate, 
permlțlnd adversarei sale Bă-șl 
elibereze poziția șl la întrerupe
re Pogorevlcl dițlne un pion ta 
plus, dar situația de pe tablă 
rămine în continuare foarte com
plicată. Remize în partidele An
gela Cabarlu — Marla Albuleț șl 
Eleonora Gogălea — Edit Ște-

NUMEROASE RECORDURI LA
Recent s-a desfășurat ta Capi

tală un concura de triatlon de 
forță (Împins ta poziție culcat, 
genuflexiuni și îndreptări cu hal
tera), la oare au participat 58 de 
sportivi (juniori șl seniori din 11 
cluburi șl asociații). învingătorii 
au fost desemnați ta uncia tota
lului realizat la cele trei stiluri. 
Un asemenea concurs de forță 
are menirea să depisteze nu nu
mai viitori, halterofili, ci șl spor- - 
tivi care vor să practice șl alte 
discipline sportive. In contextul 
general al regulamentului, între
cerile măresc nu numai torța șl 
rezistența, cl șl diverse grupe 
musculare.

Iată Învingătorii, pe categorii 
de virată și de greutate: JUNIORI 
MICI (26 sportivi) : 52 kg — 
Gh. Tănase (Energia Buc.) 255 
kg ; 58 kg — Ovidlu Vaida (E- 
nergia Buc.) 335 kg ; 65 kg — 
Silviu Cane (Energia Buc) 325 kg; 
+65 kg — Nicolae Mogoș (Ener
gia Buc) 440 kg ; pe echipe : 
Energia 42 p, Buletinul Oficial 
11 p, I.E.F.S. șl Unirea Jolța- 
Glurglu 6 p ; JUNIORI MARI (15 
sportivii) : 65 kg — Gabrlei Enes- 
cu (Energia Buc.) 320 kg ; 72 kg 
— Marian Miu (LE.F.S.) 390 kg; 
77 kg — Ioneli Pascal p.EJ'.S.) 
410 kg ; +77 Jkg — Sorin Anghel 
(Energia) 525 kg ; pe echipe : 
Energia Buc. 15 p, IJE.F.S. u p; 
Buletinul Oficial « p ; SENIORI 
(17 sportivi) : 72 kg — Aurel
Tăcu (Farul Constanța) 500 kg ; 
77 kg — Nlcelae Pamfil (Bule
tinul Oficial) 480 kg ; 85 kg — 
Vaslle Pavllcu (Farul Constanța) 
515 kg ; +85 kg — Gh. Rădules- 
cu (Rapid Buc.) 475 kg ; pe e- 
ohipe : Farul Constanța 15 p, 
Buletinul Oficial 13 o. Rapid șl 
Rovine Craiova 8 p.

CAMPIONAIUl DE POPICE IA PROBA Uf PERECHI (juniori)
Ieri, in cadrul finalei or cam

pionatelor haționaie de popice 
s-au disputat, pe arena Voința 
din Capitală., întrecerile probei 
de perechi la Juniori și junioare, 
competiție care prezenta mult in
teres, deoarece reprezentanții ti
nerel generații se află in țața 
unui dificil examen, participarea 
In primăvară la ediția inaugurală 
a campionatelor mondiale de ju
niori (tineri pînă la 23 de ani). 
Atât la fete, cit și la băieți am 
asistat la jocuri atractive șl pu
tem spune că o bună parte din
tre finaiiști, in primul rînd 
componențll loturilor naționale, 
au făcut față nivelul ud tehnic al 
competiției, reușind să obțină re
zultate valoroase, ceea ce le fa
cilitează drumul spre Ierarhia 
turneului Individual ce se va dis
puta azi de la ora 8 pe aceeași 
arenă (clasamentul se va alcătui 
pe baza punctajelor din cele 
două concursuri: perechi și Indi
vidual). O impresie foarte bună 
au lăsat perechile de la Gloria 
București — la fete și Progresul 
Oradea — la băieți, care au cîș- 
tigat detașat titlurile. Dealtfel, 
reprezentanții acestor echipe di
vizionare au avut și cele mal bune 
rezultate Individuale, Octavia Cio- 
cîrlan (Gloria) 446^ iar Alexandru 
Szekely (Progresul) 886, cei doi 
sportivi pornind ea mari favoriți

SĂRITURI AL ANULUI
desfășoare astfel . vineri : 
trambulină 1 m (băieți si 
fete) î sîmbătă : trambulină 3 m 
(băieți) și platformă (fete) ; 
duminică : trambulină 3 m
(fete) si platformă (băieți).

Anul trecut, tot la Sibiu, pro
bele au fost cîștigate de : Feli- 
sia Cirstea (Progresul Bucu
rești) si Dan Oprean (C.S.M. 
Cluj-Napoca) la 1 m. Ruxandra 
Iloclotă (C.S.M. Sibiu) si Dan 
Oprean La 3 m, Ileana Pîrjol 
(C.S.Ș. Triumf București) si 
Cornel Pop (Progresul) la plat
formă.

tanov. Celelalte partide s-au În
trerupt. Gertrude Baumslark are 
avantaj la Gabriela Oltcanu, Oti- 
lia Ganț la Mariana Ionlțâ șl 
Ligia Jicman la Judita Kantor, 
după ce aceasta din urmă, In 
criză de timp, a stricat o pozi
ție superioară. Csila Sajter a fost 
liberă.

tn clasament, după trei runde, 
continuă să conducă Smaranda 
Boicu cu 2,5 p, urmată de Ju
dita Kantor șl Marina Pogorevlcl 
cu 1,5 p șl cite o partidă În
treruptă.

★

în finala masculină, de la 
București, s-a disputat runda a
4- a.

Ghlțescu a ctștlgat o frumoasă 
partidă de atac la Stoica, Iar 
Ionescu la Clolac. Remize ta in- 
tilnlrile Pavlov — ștefanov (du
pă mari complicații), Tratatovid 
— Kertesz șl Oltean — Ardelea- 
nu. în partide întrerupte. Foișor 
deține avantaj la Nlcolaide, Gheor
ghiu o poziție ușor superioară 
la GrOnberg șl Ghindă la Cio
cănea. tn clasament, după pa
tru runde conduc Ghițescu și Io
nescu. cu 2,5 p, urmați de Grfln- 
berg 2 p (1) și Ștefanov 2 p.

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte, iar după-amla- 
ză se joacă runda a cin cea.

TRIATLONUL DE FORȚĂ
. Cu acest prilej au fost depășit* 
28 de recorduri naționale de ju
niori șl seniori 1 Cele mat valo
roase perforrmanțe aparțin lut 
Gh. Rădulescu șl iul Aurel Tăcu, 
la seniori, șl lui Sorta Anghel 
la Juniori mari.

întrecerile au fost excelent 
organizate de I.E.F.S., Rapi<X- ' 
Bue. ta colaborare cu C.M.B.E.F.S.

DIVIZIA „A“
DE HOCHEI

(seria a ll-a)
Cea de a doua serie valorică 

a campionatului Diviziei „A“ la 
hochei a programat miercuri me
ciurile etapei a IH-a a turneu
lui de la București:

Progresul Miercurea Ciuc — 
IMASA Sf. Gheorghe 5—3 (3—0,
1— 2, 1—1), au marcat : Peter,
Ferenczl, Szentes, Kemenessy, 
Gali — Progresul, Erdss 2, Sa- 
rossi — IMASA.

Avîntul Gheorghend — Metalul 
Rădăuți 10—4 (3—1, 3—1, 4—2) ;
aiu marcat : Sandor 3, Gergely 2, 
Suket, Bartalis, Daniel, Andrei, 
Becze, respectiv Chprianov 3, 
Halus.

Sportul itudențesc A.S.B. — 
rîrnava O dor hei 6—3 (4—0, 0—1,
2— 2). Au marcat: Jinga 3, Nea
ga 2, Cloceanu, respectiv Erdely, 
Ban șl La Jos.

Azi este zi de pauză, turneul 
continuă vineri.

în turneul individual. Perechea 
reșițeană, Maria Zsizsik — Dorina 
Cojocaru, campioana de anul 
trecut, a trebuit acum Bă se 
mulțumească cu locufl 3, deoa
rece Zsdzsdk, în zi slabă, a punc
tat doar 383. Cojocaru a jucat, 
în schimb, foarte bine, reușind 
an punctaj excelent — 432, dar...

tn general bine s-au mai pre
zentat La această probă și spor- 
tivii de la Rapid București, Vo
ința București șl Electr omuree 
Tg. Mureș, care împreună cu 
componențli cuplurilor campioane 
vor avea un cuvînt greu de spue 
in proba individuală ce se va 
desfășura azi.

CLASAMENTELE . PROBEI DE 
PERECHI — FETE : 1. Octavia
Ciocîrlan — Niculina Tăroiu 
(Gloria București) 864 pd (446+ 
118) — campioane naționale, 2.
Georg eta Anton — Elea Găman 
(Rapid București*) 818 pd (402+ 
416), 3. Dorina Cojocaru — Maria 
Zsizsik (C.S.M. Reșița) 815 
(432+383). BĂIEȚI : 1. Alexandru 
Szekely — Ionel Micloș (Progre
sul Oradea) 1755 pd (886+869) -
campioni naționali, 2. M. Farkaș 
— I. Fekete (Electromureș Tg. 
Mureș) 1711 pd (850+861), 3. C. 
Bănescu — M. Piștalu (Voința 
București) 1709 pd (876+833).

T. RĂBȘAN



ILIE BĂLĂCI - CEL MAI BUN 
FOTBALIST AL ANULUI 1982

Anchta 
ziarului nostru

BĂLĂCI

• ștelănescu, a doua „medalie de arfiint' consecutiva • impresionantul finiș ol Iul fămătaru, ajuns pe

„podium*' • DoIOnl, a doua tinerele O lorguleseu... purtătorul de cuvint al liderului de toamnă

Iată tradiționala anchetă a ziarului nostru pentru alegerea 
celui mai bun fotbalist al anului 1982.

Au votat, de data aceasta, conducătorii celor 18 cluburi 
de Divizia „A", antrenorii lor principali și 18 cronicari ai 
ziarului nostru. A fost adoptat același criteriu de punctaj : 
5—4—3—2—1. In situațiile in care electorii au votat ex-aequo, 
s-a făcut media. De pildă, In cazul concret în care Balacl, 
Ștefănescu și Cămătaru au fost trecuți. toți, pe primul loc, 
cele 12 puncte (5+4+3) au fost împărțite la trei. La fel s-a 
procedat și in celelalte cazuri, ceea ce explică apariția zeci
milor și chiar a sutimilor.

Ancheta anului 1982 a fost influențată — nici nu se putea

altfel — de sprintul final al fotbalului nostru, marcat prin 
„remiza" de la Florența a echipei naționale și de calificarea 
Universității Craiova în turul patru al Cupei U.E.F.A.

Fenomenul ni se pare firesc, el operînd în toate cazurile, 
deoarece întotdeauna finișul este maj aplaudat decît... startul.

Acest amănunt nu ne face să uităm, însă că anul 1983 nu 
mai poate aștepta finișul. Să amintim că anul fotbalistic 1983 
este în primul rînd ANUL PRIMĂVERII, deoarece atunci 
sînt meciurile cu Italia, cu Cehoslovacia, ca să nu mai vorbim 
de avanpremiera sezonului, „dubla" cu Kaiserslautern.

Să le urăm, deci, fotbaliștilor noștri o primăvară cu succese 
la nivelul finișului din anul care iși trăiește ultimele zile.

ȘTEFĂNESCU CAMATARU BOLONI IORGULESCU

OPȚIUNILE ANTRENORILOR PRINCIPALI... ...ALE CONDUCĂTORILOR DE CLUBURI... ...ALE CRONICARILOR ZIARULUI ,,SPORTUL"
Constantin CEBNAIANU (Steaua) : 1. Balacl, 1. Cămă

tar u, 3. ștelănescu, 4. Lung, 4. Balint.
Ioan CZAKO (A.S.A. Tg. Mureș) : 1. Bălăci, 1. BOiOnL

3. ștelănescu, 4. Lung, 5. Câmătaru.
ștefan COIDUM (F.C.M. Brașov) : 1. Balacl, 1. BOlOni, 

I. Ticleanu, 4. Cămătaru, 5. Lăcătuș.
Nicolae DOBRIN (F. C. Argeș) : 1. ȘteMneacu, 1. Bă

lăci, 3. Donose, 4. Ungureanu, 3. Stancu.
Florin HALAGIAN (F. C. Olt) : 1. Balacl, S. Stetinea- 

cu, 3. Țicleanu, 4. Rednic, 5. lorguleseu.
Ion V. IONESCU (Politehnica Timișoara) : 1. Ștefănea- 

eu, 2. Cămătaru, 3. Balacl, 4. Ungureanu, 5. Donose.
Ion MARICA (Politehnica Iași) : 1. Balacl, 3. Ștefăne»- 

eu, 3. yicleanu, 4. Boiani, 5. Cămătaru.
Viorel MATEIANU (Petrolul Ploiești) : 1. Balacl, 1. 

Ștelănescu, 3. Lung, 4. Cămătaru, 5, Donoee.
Dumitru NICOLAE-NICUȘOR (Dinamo) : 1. Balacl, 1. 

Moraru, 3. lorguleseu, 4. Ticleanu, 5. Al. Nicolae.
Ion OBLEMENCO (Chimia Rm. Vil cea) : 1. Balacl, J—S. 

Cămătaru și Ungureanu, 4. Geolgău, 5. lorguleseu șl Ște
lănescu.

Tvmstantin OȚET (Universitatea Craiova) : 1. Balacl, 1. 
ț/țifănescu, 3. Cămătaru, 4. Țldeanu, 5. BolOnl.

’Constantin RADULESCU (C. S. Tîrgoviște) : 1. Balad, 
î. Moraru, 3. BolOnl, 4. Donose, 5. Andone.

Gheorghe STAICU (F. C. Bihor) : 1. Balacl, î. Ștefă- 
nescu, 3. Țldeanu, 4. lorguleseu, 5. Balint.

Constantin TILVESCU (F. C. Constanța) : 1. Balacl, I. 
Ștefănescu, 3. Geolgău, 4. Cămătaru, 5. Augustin.

Nicolae VATAFU (S. C. Bacău) : 1. Balad, 2. Cămă
taru, 3. Lung, 4. Augustin, S. lorguleseu.

Latlislau VLAD (Jiul) : 1. Balad, 2. ștefănescu, I. Că
mătaru, 4. lorguleseu, 5. Andone.

Remus VLAD (Corvinul) : 1. Balad, 1. ștefănescu, 3. 
Rednic, 4. Klein, 5. Ticleanu.

Ioan VOICA (Sportul studențesc) : 1. Balad, 3. Ștefă
nescu. 3. lorguleseu, 4. Țideanu, 5. Moraru.

BAI.ACI, FĂRĂ... DOBRIN-------------------------------

Ion ALEXANDRESCU (Steaua) : 1. Balad, 2. Ștefă- 
neacu, 3. Bdldni, 4. lorguleseu, i. Cămătaru gl Balint.

Dumitru ANESCU (Chimia Rm. Vilcea) : 1. Balad, 2. 
Ștefănescu, 3. Cămătaru, 4. Ungureanu, l. lorguleseu.

Vaaile ANGHEL (Dinamo) : 1. Balad, 2. Moraru, S. Al. 
Nicolae, 4. Ștefănescu, 5. lorguleseu.

Eugen BANCIU (Sportul studențesc) : L Balad, 2. Ior- 
gulescu, 3. Ștefănescu, 4. Cămătaru, 5. Sperlatu și Mun- 
țeanu II.

Iosif BUDA (F. C. Bihor) : 1. Lung, 2. Balad, 3. BdW- 
ni, 4. Ștefănescu, 5. Cămătaru și lorguleseu.

Cornel CACOVEAN (A.S.A. Tg. Mureș) : 1. BdlCnl, 2 
Balad, 3. Ticleanu, 4. Cămătaru, 5. Ștefănescu.

Cornellu COSTINESCU (S.C. Bacău) : 1. Balad, 2. Ște
f&nescu, 3. Lung, 4. Ticleanu, 5. Cămătaru.

Anton COȘEREANU (Jiul) : 1. Balad, 2. Cămătaru, 2. 
lorguleseu, 4. Ticleanu și Geolgău, 5. Ștefănescu și 
Bdldni.

Dumitru DRAGOMIR (F.CJtf. Brașov) : 1. Cămătaru,
2. Balacl, 3. Balint, 4. Lăcătuș, 5. Donose.

Florian DUMITRESCU (F. C. Olt) : 1. Balad, 2. Ște
fănescu, 3. Țicleanu, 4. Ungureanu, 5. Cămătaru.

Ion GRIGORE (C. S. Tîrgoviște) : 1. Balad, 2. Ștefă
nescu, 3. Augustin, 4. Bolbnl, 5. lorguleseu.

Vasile IANUL (Politehnica Iași) : L Cămătaru, 2. Ba
lad, 3. Donose, 4. Ștefănescu, 5. Ticleanu.

NlcoUe OGLINDA (F. C. Constanța) : 1. Balad, 2. Că
mătaru, 3. Bdldni, 4. Lung, 5. Augustin.

Mircea PASCU (Corvinul) : 1. Balad, 2—3. Klein șl 
Rednic, 4. Bdl&ni, 5. Andone și Gabor.

Jean STAMBOLGIU (Petrolul Ploiești) : 1. Balad, 2. 
Cămătaru, 3. Ștefănescu, 4. Lung, 5. Slmadu.

Cornellu Andrd STROIE (Universitatea Craiova) : 1. 
Ștefănescu, 2. Balad, 3. Țicleanu, 4. Cămătaru, 5. Ungu
reanu.

Dan SILVAȘAN (F. C. Argeș) : 1. Balad, 2. Ștefănescu,
1. Bdldnl, 4. Țicleanu, 5. Stancu.

Cornellu TURCU (Politehnica Timișoara) : 1. Balad, 2. 
Ștefănescu, 3. Cămătaru, 4. Lung, 5. lorguleseu.

REPLICA CELOR UITAȚI.

Constantin ALEXE ; 1. Ștefănescu, 2. Balacl, 3. C&- 
mătaru, 4. Cazan, 5. Țicleanu șl Balint.

Jack BERARIU : 1. Balacl, 2. Lung, 3. Ștefănescu, 4. 
Btiidni, 5. lorguleseu.

Ioan CIHRILA : 1—3. Balacl. Ștefănescu și Cămătar»,
4. lorguleseu, 5. Bdldni.

Laurențiu DUMITRESCU ; 1. Bălăci, 2. Cămătaru, 3. 
Ștefănescu, 4. Augustin, 5. lorguleseu.

Modesto FERRARINI : 1. Bălăci, 2. Cămătaru, 3. BdlO- 
ni, 4. Ștefănescu, 5. Lung.

Constantin FIRANESCU : 1. Bălăci, 2. Ștefănescu, >• 
Cămătaru, 4. Bdldnl, 5. lorguleseu și Lung.

Eftimie IONESCU : 1—3. Bălăci, Cămătaru și Ștefăncs- 
ou, 4. lorguleseu, 5. Bttldni.

Mircea M. IONESCU : 1. Bălăci, 2. ștefănescu, 3. Că
mătaru, 4. lorguleseu, 5. Lung și Boldni.

Aurel C. NEAGU : 1. Lung, 2. Ștefănescu, 3. Balad; 
4. Andone, 5. Cămătaru.

Aurel D. NEAGU : 1. Ștefănescu. 2. Balacl, 3. Cămă
taru, 4. Moraru, 5. Geolgău.

Gheorghe NERTEA ; 1. Bălăci. 2. Ștefănescu, 3. BdJO- 
ni, 4. Cămătaru, 5. Lung.

Gheorghe NICOLAESCU : 1. Ștefănescu, 2. Balad, 1. 
Țicleanu, 4. Bdldni, 5. lorguleseu și Moraru.

Marius POPESCU : 1—2. Bălăci și Ștefănescu, 3—4. 
Lung, șl Țicleanu, 5. Moraru, Cămătaru, Boloni, Iorgu- 
lescu.

Paul SLAVESCU : 1. Bălăci, 2. Ștefănescu, 3. Cămăta
ru, 4. lorguleseu, 5. Boldni și Dinu.

Stelian TRANDAFIRESCU : 1. Balad. 2. Ștefănescu, 3. 
Cămătaru, 4. lorguleseu, 5. Bdldni.

Mircea TUDORAN : 1. Ștefănescu, 2. Balacl, 3. Bdloni, 
4. Cămătaru, 5. Donose.

Radu URZICEANU î 1—2. Bălăci și Boldni. 3. Moraru, 
4. Ungureanu, 5. Balint.

Adrian VASILESCU : 1. Bălăci, 2. Ștefănescu, 3. lor- 
gulescu, 4. Cămătaru, 5. Lung și Boloni.

81 - 63,50...
Clasamentul antrenorilor cu

prinde 19 jucători. (Aproximativ 
număirud de care e nevoie pen
tru formarea unei echipe, soco
tind a-sc că o echipă depinde In 
primul rînd de... rezervele sale).

Un prim element special față 
de clasamentul general : prezența 
Iui Ticleanu în grupul primilor 
cinci, desigur in considerarea 
faptului că tînărul mijlocaș cra- 
ievean este exponentul „celor 
două faze ale jocului", lucru de
loc neglijabil.

Un al doilea element intere
sant este includerea sentimentală 
a jucătorilor de suflet ai
echipei pe care o conduc. Prezența lui Lăcătuș, a ltd 
St.'.ua sînt edificatoare în acest sens.

Moraru 9 p, 9. Un* 
gureanu 7,50 p, 10. 
Donose 7 p, 11—12. 
Geolgâu șl Rednic 5 
p, 13. Augustin 3 p, 
14—16. Andono, Balint 
fi Klein 2 p, 17-19. 
Lâcâtuș, Al. Nicolae 
și Stancu 1 p.

1. BĂLĂCI 87 P
2. Ștefănescu 52,50 p
3. Cămătaru 29,50 p
4. Țicleanu 19 P
5. Băloni 14 P

6. lorguleseu 12,50
p, 7. Lung 10 P, ••

Clasamentul an.trendril.or marchează cea mai netă des
prindere a lui Balacl, indicat pe locul I de 16 dintre 
cei 18 tehnicieni consultați. Singurii care nu „l-iau vă
zut” sînt Ion V. Ionescu — Timișoara, și spre surprin- 
d<—'a tuturor, Dobrin. Acest ultim caz ni se pare, însă, 

mii mire c^moliment la adresa lui Bălăci. Poate 
că ce) mai talentat jucător român al tuturor timpurilor 
(U •’-■n) a simțit în Balacl un „uzurpator". Iubitorii 

ar fericiți ca viitorul să confirme această 
temere. Șl cînd spunem viitorul, ne gin dim la cel ime
diat apropiat, adică la... Kaiserslautern.

Clasamentul conducătorilor de 
eflub este cel mai lung și, deci, 
cel mal șovăielnic. Și în acest 
caz a operat, desigur, sentimen
tali ...patern, care face, de pildă, 
oa honierforeanufl Mircea Pascu 
aă nu poată renunța la nici u- 
nul dintre cel patru „tricolori" ai 
Corvlnulud.

Și în acest clasament, Balacl 
conduce detașat, cu 13 „eseuri" 
din 18, ceea ce. ii confirmă în 
totul supremația.

Diferența de punctaj între pri
mul șl al doilea clasat se păs
trează, în general.

Prezența stoperului 
▼1st Nicolae (aici 
puncte, față de 
punct în cazul 
ne îndreptățește să 
’83, între lorguleseu

Votuil lui Ban-ciu 
Munteanu IT) pare

Augustin, Donose ți 
Moraru 4 p, 12—14. 
Balint, Klein ți Red
nic 3,50 p, 15. Al. 
Nicolae 3 p, 16. Lă
cătuș 2 p, 17-19. 
Geolgău, Simaciu țl 
Stancu 1 p, 20—23. 
Andone, Gabor, Mun- 
teanu II ți Speriata 
0,50 p.

1. BĂLĂCI &5 P
2. Ștefănescu 46,50 p
3 Cămătaru 37 P
4. BSIoni 21,50 p
5. Țicleanu 15 P

6. Lung 14 P. 7.
lorguleseu 13,50 p, 8.
Ungureanu 5 p, 9-11.

dinam-o- 
cu trei 

numai un 
antrenorilor) 
întrevedem un 
șl Nicolae.
— Sportul studențesc (Speriatu + 

, _ _ să atragă atenția că victoria netă
a tricolorilor 1982 în acest clasament final ar putea fi 
urmată de replica celor uitați, mai ales cînd cel unități 
fac parte din „ll“-le care a cîștlgat titlul onorific de 
campion de toamnă, înt.rednd 

Cu 2fi de prezențe pe acest 
echipe naționale. Iată de ce 
formeze una sun gură.

duel posibil, pentru

o echipă neînvinsă, 
tabel se pot forma două 
cronicarii s-au decis să

propun

p, 7. T*-

1. BĂLĂCI 81 p
2. Ștefănescu 68,50 p
3 Cămătaru 41,25 p
4. Boloni 24,25 p
5. lorguleșcu 16,25 p

6, Lung 15 
deanu 6 p, 8. Morara 
5,75 p. 9—12. Augustin, 
Andone, Cazan și Un* 
gureanu 2 p, 13. Ba- 
lint 1,50 p, 14-15. Do- 
nose și Geolgâu 1 p» 
16. Dinu 0,50 p.

Cronicarii „Sportului' . _
doar 16 jucători, adică e echi
pă, plus cinci rezerve.

Să menționăm că 
noastră" l —r‘-‘-
ordlnea finală.

între Balad și Ștefănescu, ' di
ferența de puncte e cea mai 
mică (81—68,50), ceea ce sugerea
ză faptul că gazetarii au oscilat 
intre clasa de mijlocaș-înaintaș 
a lui Balacl și producția foarte 
concretă a lui Ștefănescu, care 
a „ținut" cu mare vigoare în 
partidele cheie ale anului : 
Bordeaux — Florența — Craiova.

Să m-enționăm că, în pofida lotului strins. i s-a făcut 
loc liui Cazan, jucătorul pe care cronicarii l-au invocat 
deseori pentru cel mai înalt nivel. Să notăm, de ase“ 
mprie-i. prezenta unui jucător cu T’-o sezon de toamnă 
foarte bun, Balint, șl «absența lui Gabor.

_'a o .observație generală pentru toue cele trei grupe 
de electori, să menționăm absența lui Cîrțu autor a 
două superbe goluri în partidele . cu Fiorentina șl 
Shamrock. Se pare, însă, că nimeni nu mai poate fi 
sedus de jocul rapsodic (anagrama lui sporadic)., care 
nu se integrează îh efortul generaK'al unei echipe.

surcestul net al lui Bălăci are (1a bază trecerea lui 
de pe postul și funcția relativă de-extremă retrasă pe 
postul și mai ales pe funcția de conducător de joc, 
mult mai responsabilă și mai solicitantă.

„r______ _ „ordinea
s-a întlmplat să fie și

CLASAMENTUL FINAL
Totalizînd punctele acumulate in cele trei clasamente

parțiale rezultă următoarea ordine finală a celor 25 de
jucători care au primit voturi în ancheta noastră :

Antrenorii Conducătorii Cronicarii Total
principali cluburilor

l
ziarului 
„Sportul*

1. BĂLĂCI 87 85 81 253
2. ȘTEFĂNESCU 52,50 46,50 68,50 167,50
3. CAMATARU 29,50 37 41,25 107,75
4. BOLONI 14 21,50 24,25 59,75
5. IORGULESCU 12,50 13,50 16,25 42,25

6. Țicleanu 40 p, 7. Lung 39 p, 8. Moraru 18.75 p, 9. Ungu-
reanu 14,50 p, 10. Donose 12 P.

11. Augustin 9 p, 12. Rednic 8,50 p, 13—14. Balint și Geol-
gău 7 p, 15-16. Andone șl Klein 5,50 p , 17. Al. Nicolae
4 p, 18. Lăcătuș 3 p, 19—20. Cazan și Stancu 2 p, 21. Si
maciu 1 p, 22—25. Dinu, Gabor, Munteanu II si Speriatu 
0,50 p.

O anchetă pentru „alegerea celui mai bun...“ 
este, ca întotdeauna, foarte relativă, la dis
creția lui „de gustibus...“, are o mie de 

puncte nevralgice și tot atîtea contestații, dar 
mai are și o COMPENSAȚIE, adică, dincolo de 
aceste lipsuri, acoperă pagina cea mai așteptată 
a sfîrșitului de an, așa că, odată cu scuzele de 
rigoare, „să fie intr-un ceas bun", vorba bătri- 
nilor și a... copiilor care urează cu pumnul de 
grăunțe la geam în ajunul Anului Nou.

Deci: Ilie BĂLĂCI, ca și anul trecut, urmat de 
Costică ȘTEFANESCU la fel ca anul trecut, Doru 
CAMATARU (așa cum l-a anunțat Domozină 
înaintea ultimului mare spectacol fotbalistic al 
anului), in premieră națională, Ladislau BOLONI, 
mereu prezent în primul endecatlon al anului; 
Gino IORGULESCU, sau ce înseamnă să-l ,.ții“ 
bine pe Paolo Rossi, timp de 45 de minute.

Așadar, Ilie B AL ACI e din nou in frunte.
„Asta-i confirms marea clasă internațională!" — 

vor spune optimiștii, încălziți de finișul bun al 
anului fotbalistic 1982.

„Asta nu e decit confirmarea faptului că Bălăci 
e „vioara întîi" n deceniului anilor 80, după ce 
In deceniul trecut au jucat și Dobrin, și Dumitru, 

și Dinu, și Dumitrache, și Iordănescu, și Lucescu, 
și alții!"

In ceea ce ne privește, Bălăci este un jucător 
de clasă, care a dat aripi echipei sale craiovene, 
o echipă care, la rindul său, i-a permis să zboa
re. Și pe rampa de lansare a acestei echipe s-a 
aflat Costică Ștefănescu; plus elementul inedit 
al anului 1982, apariția unui motor nou: Cămă
taru ..

Și-acum, in încheiere, să punem fată-n față „ll"-le 
anchetei anului trecut și pe cel al acestui an :

1981
IORDACHE — REDNIC, SAMEȘ. ȘTEFANES

CU, vacant — AUGUSTIN. IORDĂNESCU, BĂ
LĂCI — GABOR, CAMATARU. OR AC.
1982

LUNG — REDNIC, IORGULESCU, ȘTEFANES
CU, UNGUREANU — Ț1CI.EANU, DONOSE, 
BOLONI, BĂLĂCI — GEOLGÂU (Balint), CA
MATARU.

O confruntare care invită la ref'ecții „la gura 
sobei"...



SPORTUL ROMĂHEȘC Î.N LUME: 
PREZENȚĂ REMARCATĂ, IUBITĂ, RESPECTATĂ!

Aprecieri elogioase ale 
adresainternaționale la

Poate că una din cele mai 
mari satisfacții pe care ți le 
poate oferi profesiunea de ga
zetar sportiv este aceea de 
a-ți putea însoți compatrioții 
— echipe reprezentative sau de 
club ori performeri în spor
turi individuale — pe marile 
arene ale lumii Prin vedetele 
sale sportive, ridicate dintr-un 
sistem în care activitatea de 
educație fizică și sport este o 
problemă de interes național, 
România este o prezență re
marcată șl admirată în arena 
sportivă mondială. De la ..ma
sa presei". în săli și pe sta
dioane, urmărim evoluțiile tri
colorilor cu participare afecti
vă, cu trăire, spetind mereu în 
izbînda lor Chiar dacă obiec
tivitatea impusă de profesiune 
ne va face mereu să recunoaș
tem valoarea și meritele parte
nerilor de întrecere, un senti
ment mai puternic de netnlo- 
cuit, patriotismul, va scrie în
totdeauna prima literă a cro
nicii sau a reportajului, nă
dăjduind că vestea de transmis 
e cea a unei victorii româ
nești. Este omenesc, și la fel 
vor fi simțind cu siguranță, 
șl colegii de breaslă din alte 
țări.

Dar cum sînt văzuți tricolo
rii noștri de către ceilalți 7 Ce 
înseamnă sportul românesc, 
România sportivă, in ochii ga
zetarilor străini ai tehnicieni
lor și sportivilor cu care ai 
noștri își dispută laurii Marilor 
competiții ? Am avut de multe 
ori ocazia să consemnăm apre
cieri măgulitoare la adresa per
formerilor și performanțelor 
românești, la adresa întregii 
noastre mișcări sportive și am 
făcut-o cu bucuria și cu cre
dința că sportul este un mijloc 
important — prin uriașul său 
impact mondial — de creștere 
continuă a prestigiului Româ
niei socialiste în lume. Marii 
noștri campioni sînt cunoscuțl, 
iubiți și respectați în lume și, 
pentru că întotdeauna în drep
tul numelui lor stă scris 
ROMANIA. dragostea și res
pectul se răsfrîng asupra țării 
care i-a născut și i-a crescut. 
Vă prezentăm în rîndurile de 
mai jos unele opinii și im
presii apărute în acest an în 
presa internațională sau expri
mate de sportivi, antrenori sau 
personalități care au intrat re
cent în contact cu sportivii noș
tri. cu performantele lor

Pentru că cele mai - apropiate 
în timp sînt reușitele fotbaliști
lor să notăm ce scrie presti
giosul cotidian parizian 
„L’Equipe" despre echipa r.as- 
tră națională și despre Univer
sitatea Craiova : „Fotbalul
românesc a trăit o săptămînă 
plină de satisfacții, in care a 
reușit să țină in șah la Flo
rența pe campionii mondiali 
italieni și apoi, la Craiova, 
echipa Universitatea să elimine 
pe Bordeaux continuînd fru
moasa aventură în Cupa

SPORTIVII ILK«OSL1VI LA J.O.
Azem Vlasi, noul președinte al 
Comitetului olimpic al Iugosla
viei, a anunțat că la Jocurile 
de vară de la Los Angeles 
sportivii iugoslavi vor parti
cipa la baschet, handbal, polo 
pe apă. înot, caiac-canoe. box, 
ciclism, atletism, tir. judo, 
lupte și fotbal (în cazul cali
ficării).

BASCHET • Rezultate de marți 
din competițiile * europene : băr
bați : Cupa cupelor (sferturi de 
finală retur) : Barcelona —
Hapoel Ramat Gan 95—86 în gru
pa „A“. Inter Bratislava — 
M.A.F.C. Budapesta 102—68. Olym
pia Ljubljana — A.S. Villeurba.nne 
92—89 In grupa B“ : femei :
CCE (sferturi de finali ‘urui 
doi) : Asnieres (Fr ”ita) — Sla
via Praga 34—87 Vicenza — 
Koksyde Belcrad (4—43

HOCHEI PE IARBA In Ziua 
a cin cea a turneu lu de la Mel
bourne au fns* înregistrate re
zultatele : gruna A" • Pakistan 
— R.P Chineza 10—f (3—0). In
dia —. MaLayezia 4—0 (1—0). în 
clasament: i India ? Pakatan 
4 p, 3. Olanda 4 « qruna B“ : 
Noua Zeelandă — 3—1
(?—1). Australia — Annlia 0—0. 
în clasament : 1. Australia 5 d.
2. R.F. Germania I n 3 Noua 
Zeelandă 4 p

ȘAH în runda ; 9-a a tur
neului feminin de la Soci, Emi

presei și ale 
performerilor

U.E.F.A.". Tot în „L'Equipe" 
puteam citi, după meciul de la 
Bordeaux, aceste rinduri parcă 
profetice în privința returului 
de la Craiova : „Vom vedea 
dacă acești uimitori români, în
tăriți de reintrarea lui Bălăci, 
care au talent să dea și altora, 
vor fi capabili să obțină deci
zia". Au fost !...

S-a scris mult în vară des
pre Văii Ionescu și Anișoara 
Cușmir, care la 1 august, la 
București, au bătut de două ori 
recordul mondial la săritura î» 
lungime. S-a scris cu admira
ție, dar șl cu surprindere (ca 
să folosim un eufemism). Se ce
reau confirmări la campionatele 
europene de la Atena. Și ele 
au venit, iar Raymond Pointu 
transmitea astfel pentru Agen
ția France Presse : „Așteptate 
„la cotitură", cele două ro
mânce au spulberat orice în
doieli, dominînd săritura in 
lungime, in care s-au clasat 
pe primele două locuri în a- 
ceeași ordine ca și in bilanțul 
mondial : 1. Văii, 2. Anișoara". 
Alături de toată presa de spe
cialitate de pe continent, cu
vinte măgulitoare sau felici
tări personale au adresat per
formerelor noastre personalități 
de marcă ale atletismului : 
dr. Primo Nebioio, președintele 
IAAF, Adriaan Pauicn, președin
te de onoare al forului atletic 
internațional, Arthur Gold, pre
ședintele Asociației europene de 
atletism, _ Igor Ter-Ovanesian, 
fost recordman mondial și 
campion european, in prezent 
antrenorul echipei U.R.S.S., 
Dragan Tancici, antrenor coor
donator pentru probele de să
rituri al federației vest-germa- 
ne, care ne-a vizitat țara în 
această toamnă.

Și tot din atletism, și tot din
tre oaspeții recenți. notăm, cu
vintele recordmanei mondiale 
și campionei olimpice la 800 m 
Nadejda Olizarenko, prezentă cu 
lotul sovietic la un stagiu de 
pregătire la Băile Felix : „Școa
la scmifondului feminin româ
nesc este una dintre cele mai 
bune din lume. Aveți antre
nori renumiți, aveți cîteva 
atlete de mare valoare. Marici- 
ca Puică, Natalia Betini, Doina 
Melinte, Fița Lovin sau, pînă 
acum cîțiva ani, Ileana Sila! 
sint printre cele mai bune din 
lume. Sînt principalele noastre 
adversare. In același timp însă, 
sînt și prietenele noastre".

Palmaresul lui Ivan Patzaichin 
ne a tăcut să-l numim „legen
da vie a sportului nostru". Dar 
iată ce spunea despre Patzaichin 
Sergio Orsi (Italia), președin
tele FIC : „Patzaichin este o 
adevărată legendă a canoei 
mondiale, un mare campion 
și un om deosebit. Ne min- 
drim cu el, avem nevoie de 
asemenea sportivi care fac o 
bună propagandă disciplinei 
noastre".

Tony Brooks (Anglia) secre
tarul Federației internaționale 
de tenis de masă, declara re-

ANCHETE DE SFÎRȘIT DE AN
• Cel mai buni sportivi ai anu

lui din R.D. Germană au fost 
desemnați atleta Marita Koch 
(recordmană mondială și cam
pioană europeană la 400 m — 
48,15) și ciclistul Bernd Drogan 
— campion mondial la fond (șo
sea). După cum se știe. Mărita 
Koch a fost desemnată cea mai 
bună sportivă a lumii de marea 

lia ChLș (România) a remizat cu 
Alehina (U.R.S.S.). egalitatea 
fiind consemnată, de asemenea, 
în partidele Makal — Andreeva 
și Heinz — Karakas Skeghina 
a cîștigat la Grunfeld. iar Zatu- 
Lovskala a învins-o pe Rubtova. 
în turneul masculin Tal a remi-

•TELEX®
zat eu Nicolici, remiză inchein- 
du-se și partidele Gheller — 
Ftaenik. Dvoiris — Pl»u«ov. 
Razuvaev — Speelman, Romanlșin 
a cîștigat la Psahis.

TENIS • Australian ca Wendy 
Turnbull și americanca Barbara 
Potter s-au calificat ontru sfer
turile de finală ale .mast ‘rsu1ui“ 
feminin, dispunînd de Bonnie 
Gadusek (S.U.A ) cu 8—1. 6—1 și. 
respectiv de Virginia Ruzici cu
5—7. 6—3, 6—2. Cele două învin
gătoare vor juca astăzi cu Mar

personalităților 
sportului nostru 
dâctorului nostru după campio
natele europene de la Buda
pesta : „Prin medalia de bronz 
cucerită de echipa feminină a 
României, s-a dovedit din nou 
că tenisul de masă românesc 
are bogate resurse, menținîn- 
du-se constant printre frun
tașele continentului, și ale lu
mii. Olga Nemeș, un mare ta
lent, are evoluții tot mai con
stante la marile competiții in
ternaționale".

Baschetbalista americancă de 
culoare Latanya Poilard a făcut 
parte din echipa S.U.A. parti
cipantă la „Cupa Mării Ne
gre" : „Ne-am bucurat mult 
cînd am auzit că vom vizita a 
doua oară România (n. r. prima 
oară anul trecut, la Universia
dă). In primul rînd pentru că 
ne simțim bine și ne bucurăm 
de atenția tuturor ; România 
este o țară frumoasă și ospita
lieră, iar dragostea pentru 
sport a românilor ne-a lăsat o 
impresie deosebită. La Con
stanța m-am simțit ca acasă, la 
Long Beach, în California, pe 
malul Oceanului".

La Tbilisi, în citadela șahu
lui feminin mondial, campioana 
lumii Maia Ciburdanidze co
menta astfel victoria Margare
tei Mureșan în turneul inter
zonal : „Maestra româncă și-a 
îmbunătățit considerabil jocul, 
nu are puncte slabe. Va fi un 
adversar deosebit de dificil, în 
turneul candidatelor, pentru ori
care adversară".

Renumitul rugbyst All Black 
Graham Mourie spunea, după 
turneul neozeelandezilor în 
țara noastră : „Vizita în Româ
nia a fost o experiență unică. 
Am descoperit un rugby com
petitiv la cel mal înalt nivel, 
cu nimic mai prejos decît cel 
britanic sau francez".

în sfîrșit, avem în față coti
dianul din Milano „La Gazzetta 
dello Sport" din 9 decembrie, 
care titrează pe șase coloane : 
„O gimnastă româncă cucerește 
mulțimea din Milano". Citim 
despre succesul Laviniei Aga- 
che : „Gimnastica a găsit, pro
babil, pe urmașa Nadiel Co- 
măneci. Campioana care a fer
mecat lumea la Olimpiada de 
la Montreal... poate fi înlo
cuită în inima și simpatia mi
lioanelor de pasionați ai aces
tui sport de mai tinăra sa com
patrioată Lavinia Agache, 16 
ani.... care a îneîntat ieri după- 
amiază mulțimea care a luat cu 
asalt Palatul sporturilor de la 
San Siro".

Alte comentarii sînt poate de 
prisos. Scrise și spuse de alții, 
cuvintele de mai sus — reflec- 
tînd doar o mică parte din 
cees ce se spune și se scrie în 
lume despre sportul nostru, 
despre sportivii români — ne 
bucură parcă si mai mult, și 
ne întăresc convingerea, făurită 
atunci cînd sîntem alături de 
ed, că sportivii noștri sînt am
basadori vrednici, mesageri 
demni al României socialiste.

Vladimir MORARU

majoritate a anchetelor interna
ționale.

• Ulrike Meyfarth, recordmana 
mondială la săritura in înălțime 
(2,02 m). și Michael Gross, du
blu campion mondial la înot 
(200 m liber șl 200 m fluture), 
au fost aleși cei mal buni spor
tivi din 1982 în R.F. Germania.

tina Navratilova șl, respectiv, 
Hanna Mandlikova • în turneul 
de la Sydney, surprinzătoare vic
toria americanului Leach asupra 
conaționalului său Kriek 6—2,
6—4. Alte rezultate : Giammalva 
— Lewis (Angl.) 6—4, 7—6. Wil- 
klson — Lewis (N Zeel.) 6—3,
6— 4, Miller — Peccl 6—4. 7—6,
R. Meyer — Dyke 6—3, 3—6,
7— 5 • Prin ordinator a fost sta
bilit . clasamentul jucătorilor pro
fesioniști : 1. McEnroe 73,14 p,
2. Lendl 60,24 p. 3. Connors 58,87 
P, 4. Vilas 45,22. 5. Gerulaitis
75.70, 6. Clerc 32,57

VOLEI • în urma meciurilor 
retur din turul al doilea al CCE 
Lată cîteva echipe calif’cate : St. 
roșie Belgrad (Santai Parma
3—0 ; 0—3). ȚSKA Moscova (Star- 
lift Vooburg — Anglia 3—1; 3—0), 
Panathlnaikos Atena (Tromso — 
Norvegia 3^0, 2—3) AS Cannes 
(Servette Geneva 3—1: 3—0) Son 
Amar — Spania (Ibis Courtral — 
Belgia 1—3 ; 3—0), Giessen —
RFG (Leixoes Porto 3—0; 3—0).

..Troieni R D Germane" la nand&al inosciîîin

III PRIMII! MICI ECHIPA HOMÂAIII
A ÎNVINS SEIECJIONAIA SECUNDĂ A R.D. CERMANE

SCHWERIN. 15 (prin tele
fon) — Miercuri seară a în
ceput în Sala sporturilor și 
congreselor din localitate cea. 
de a 13-a ediție a „Trofeului 
R.D. Germane" la handbal 
masculin, la care participă re
prezentativele Ungariei, Suedi
ei, Islandei — toate partici
pante la grupa B a C.M. (23 
II — 7 III ’83 în Olanda), 
României șl R. D. Germane 
ultima țară fiind reprezentată 
de două echipe, prima și cea 
de a doua garnitură.

în deschiderea primei reuni
uni, selecționata României a 
susținut partida cu formația 
secundă a R. D. Germane, pe 
care a cîștlgat-o cu 28—21 
(16—9). Departe de a fi fost 
ușor, așa cum ar putea s-o in
dice scorul final, meciul a dat 
mult de furcă handbjdiștilor 
români, lntrueît echipa’ „B“ a 
R.D. Germane este, de fapt, 
formația care se pregătește, 
cu multă seriozitate, pentru 
C.M. de tineret, programat 
anul viitor. Partenerii, avînd 
drept caracteristică o mare 
putere de luptă, susținută de 
o deosebită pregătire fizică, au 
acționat tot timpul în forță, 
făcînd totul pentru a debuta 
în competiție cu o surpriză.

N-a fost posibil, pe de o par

Cupa cupelor la handbal masculin

ATSE GRAZ - DIHAMO BUCUREȘTI IN „SFERTURI"
Ieri a avut loc la Basel tra

gerea la sorți pentru sferturile 
de finală ale cupelor europene 
la handbal masculin. Echipa Di
namo București, participantă la

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
KARL MARX-STADT. In- 

tr-un concurs de patinaj viteză 
desfășurat marți seara pe ine
lul de gheață artificială din lo
calitate, sportiva Karin Enke- 
Busch (R. D. Germană) a înre
gistrat un nou record mondial 
în proba de 5000 m cu timpul 
de 7:49,49. Performanța întrece 
cu aproape 7 secunde recordul 
anterior — 7:56,00 al vest-ger- 
raancei Sigrid Smuda, realizat 
die aceasta chiar duminică, la 
Inzell ! Acest succes al Karinei 
Enke-Busch a coincis cu cîsti- 
garea titlului de campioană a 
R. D. Germane, astfel că ea a 
cîștigat toate titlurile naționale 
puse în joc !

LVON. Sportiva Marle-Cecile 
Gaudenier, una din speranțele 
schiului alpin francez, s-a acci
dentat grav, luni, la un antre
nament de coborîre pe pîrtia de 
la San Slcario, din Italia. Din 
cauza rupturii ligamentelor ge
nunchiului drept, medicii apre
ciază că schîoara franceză nu-șl 
va putea relua pregătirea pen
tru J. O. înainte de iulie 1983!

SAN SICARIO. Proba femi
nină de coborîre desfășurată

IN CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE TINERET $1 SENIORI

Marți au avut loc două me
ciuri din cadrul campionatului 
european rezervat echipelor de 
tineret.

în gr. a IV-a. la Nlksici. Iu
goslavia a Întrecut cu 2—0 
(0—0) Tara Galilor, prin golu
rile marcate de Mance (2). în 
clasament conduce Iugoslavia 
cu 5 p (3 jocuri), urmată de 
Bulgaria 2 p (2 ]). Norvegia 
2 p (3 j) si Tara Galilor 1 o 
(2 j).

In grupa I a aceleiași compe
tiții, o surpriză : la Gând, 
Belgia a fost învinsă, .pe teren 
propriu, de Scoția cu 2—1 
(1—1), prin golurile marcate 
de Nicolas și Garvey pentru 
oaspeți, respectiv Goosens. în 
clasament conduce Scotia cu 
6 p (3 j), urmată de Elveția și 
Belgia cu cite 1 o (din 2 1) 
si R. D. Germană o o (1 I)

★
Ieri, în C.E. (seniori) s-au 

' desfășurat patru meciuri. Pînă 

te, pentru că reprezentativa 
română a avut unele perioade 
foarte bune de joc, atit in 
prima, cit șl în repriza secun
dă, cînd s-a detașat net (10—6 
in min. 22. 16—8 In min. 29, 
24—16 în min. 50), iar pe de 
altă parte pentru că tinerii 
handbaliști ai țării gazdă sint 
handicapați de o tehnica încă 
neșlefuită. Este drept că apă
rarea avansată (4+2) a echipei 
secunde a R.D. Germane a pus 
probleme formației noastre, o- 
bligînd-o să-și fragmenteze jo
cul și uneori să greșească. Să 
mai adăugăm ca o carență, 
care tinde — din păcate — să 
devină -obișnuință, scăderea a- 
tenției și concentrării handba- 
liștilor noștri atunci cînd se 
detașează clar de adversar.

Au marcat: Stingă 5 (2 din 
7 m). Jianu 5, Drăgăniță I. 
Mironiuc 4, Roșea 3, Bedivan 
2, Dumitru 2, Porumb 2, M. 
Voinea -ț- România Zeiss 6. 
KBkeritz 4, Beye 3, Winsel- 
mann 3, Liepner 3, Frank, 
Allonge — R.D. Germană B. 
Au condus elvețienii Ryckart 
și Ischer.

Mîine (n.r. azi) echipa Româ
niei Intîlnește la ora 29.30 
(ora noastră) formația Unga
riei.

Hristache NAUM

Cupa cupelor va întîlni in a- 
ceastă etapă a întrecerii pe 
ATSE Graz. Primul joc va avea 
loc in deplasare, returul ur- 
mînd să aibă loc la București.

in cadrul „Cupei Mondiale" a 
fost cîștigată de sportiva fran
ceză Caroline Attia, înregis
trată cu timpul de 1:24.57 
locurile următoare s-au clavy; 
compatrioata sa Claudine K- 
monet — 1:24,86 și vest-ge ma
na Held! Wiesler — 1:25.16

MOSCOVA. într-un Interviu 
acordat ziarului „Trud". cam
pionul mondial și olimpic la 
sărituri, austriacul Armin Ko- 
glcr. a declarat că o săritură 
de peste 200 m este pe deplin 
posibilă. Kogler însuși speră să 
obțină un asemenea rezult.it. 
poate chiar anul viitor, la C.M. 
de sărituri de la Harachov 
(Cehoslovacia), pe o trambulină 
recent reamenajată.

TOURS. Al doilea joc dintre 
echipele de hochei ale Franței 
și României a revenit tot gaz
delor, cu 7—6 (4—1, 2—5. 1 —9). 
Succesul francezilor se dato- 
rește, în mod deosebit, bunei 
prestații a liniei de franco-ca- 
nadieni : Dupuis — 3 goluri, 
Peloffy, Audisio — 2 goluri. Au 
mai înscris : Brown și Treille, 
respectiv Justinian. Olinfci, 
Gherghișan, E. Antal. Gereb, 
Pisaru.

ia închiderea ediției ne-au so
sit rezultatele :

In gr. a IV-a : IUGOSLA
VIA — TARA GALILOR 1—4 
(3-2).
în gr. a Vl-a : ALBANI A- 

1RLANDA DE NORD 0—0.
Celelalte rezultate (Belgia- 

Scoția si Anglia-Luxemburg) 
precum și alte amănunte le 
vom publica în ziarul de miine.

ȘTIRI, REZULTATE
• Echipa braziliană Corint

hians a cîștigat campio- 
aatul statului Sao Paulo. In 
Intîlnirea retur ea a învins cu 

1—1 pe F. C. Sao Paulo, după 
ce în primul joc terminase la 
egalitate (1—1).

• In meci amical, Bayern 
Munchen a învins, in depla
sare, cu 3—0 formația luxem- 
burgheză Progres Nlederkorn.
• Antrenorii Bearzot (Italia). 

Hidalgo (Franța) si Santana 
Brazilia) vor oartlcipa anul vii
tor (In luna februarie) la un 
seminar internațional consacrat 
oroblemelor fotbalului care va 
avea loc la Santiago de Chile.
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