
in fruntea unei delegații 
de partid și de stat,

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
A SOSIT LA MOSCOVA

pentru a participa la 
de cea de a 60-a

Uniunii Republicilor
Luni dimineața a plecat la 

Moscova tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar generai 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, care, în fruntea 
unei delegații de partid și ds 
stat, va participa, la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, a Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice șl 
a Consiliului de miniștri al 
U.R.S.S„ la festivitățile prile
juite de cea de-a 60-a aniver
sare a creării Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Din delegație fae parte to
varășii Constantin Dăscăleseu, 
membra al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care. In fruntea unei delegații 
de partid și de stat, participă 
la festivitățile prilejuite de cea 
dc-a 60-a aniversare a creării 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialisle, a sosit luni Ia Mos
cova.

Pe aeroportul Vnukovo, unda 
erau arborate drapelele de stat 
ale României și Uniunii Sovie
tice, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și membrii delegației române an 
fost salutați de M.S. Gorbaciov, 
membru al Biroului Politie, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., K.V. 
Rusakov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A.K. Antonov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., vlcepre-

festivitățile prilejuite
aniversare a creării
Sovietice Socialiste

■ Mtokm ***‘
SALA

ședințe al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S„ IX Kabkov, 
membru supleant al C.C. al 

șef de secție la C.C. 
i., O.A. Ciukanov, ad- 

secțle la C.C.

P.C.U.S., t 
al P.C.U.S., O.A. 
junei de șef de 
al P.C.UA

Erau prezențl 
ambasadorul României ta Uniu
nea Sovietică, și membri al am
basadei.

Tralan Duda?.

depus apoi o Jer- 
la Mormintul lui 
de lingă zidul

★
Delegația de partid șl de 

stai a Republicii Socialiste 
Rom&nia, condusă de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care parti
cipă la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 60-a aniversare a 
creării U.R.S.S., a depus, luni 
după-amiază, o coroană de flori 
Ia Mausoleul tai V.L Lenta din 
Piața Roșie.

Delegația a 
bă de flori 
L.L Brejnev 
Kremlinului.

De asemenea, a fost depusă 
e coroană de flori la Mormintul 
Soldatului Necunoscut de lingă 
Kremlin.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
șl membrii delegației de partid 
șl de stat române au păstrat 
nn moment de reculegere Ia 
locurile unde au fost depuse 
coroanele și jerba de florL

La solemnități au fost pre- 
zențl A.K. Antonov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinta 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., I.L Kabkov, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S„ 
șef de secție la C.C. al P.C.U.8., 
șl O.A. Ciukanov, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S.

Vineri fi simbâtâ, In Capitală

FESTIVALUL PIONIERESC DE JUDO
La sfrfșltul acestei săptămâni, 

vineri și sîmbătă, in sala Flo- 
reasca din Capitală, va avea 
loc Festivalul pionieresc de Ju
do. La această mare competiție,

aflată la a treia sa ediție, și-au 
anunțat participarea nu mai 
puțin de 280 de pionieri judoka 
din 21 de județe ale țării și, fi
rește, din București.

Marți 21 decembrie 1982| ANUL XXXVIII - Nr. 10 275 4 PAGINI - 50 BANI

AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

PROLCTAM DIN TOATI fARtLE, UNffl-VA I

I

Mobilizată de strălucitul Raport prezentat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU Ia Conferința Națională a partidului
*

MIȘCAREA SPORTIVĂ SE ANGAJEAZĂ SĂ ÎNDEPLINEASCĂ,
IN MOD EXEMPLAR, OBIECTIVELE 

a problematicilor complexe, al» 
liumid contemporane, ua verita
bili îndrumar pentru toate sec
toarele de activitate, pentru 
toți comuniștii, pentru Intregta 
popor.

Prin telegrame emoționant» 
adresat» secretarului generai 
al partidului, colectivei» da 
oameni al muncii din țara 
noastră s» angajează să faci 
totul pentru îndeplinirea nea
bătută a hotăririlor Congresu
lui al Xll-lea șl al» Confe
rinței Naționale, a Indicațiilor 

tovarășului

Ca toate celelalte domenii de 
activitate, mișcarea noastră 
sportivă este beneficiara unul 
document de excepționali În
semnătate pentru activitatea 
sa viitoare : magistralul Raport 
prezentai de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, Conferinței Națio
nale a partidului. Primit cu 
deplină adeziune de toți cei 
care a® fost prezenți la acest 
înalt forum al comuniștilor ro
mâni, de întregul nostru popor, 
care a luat cunoștință prin In
termediul televiziunii, radiou
lui și presei sorise de bogatul 
st valorosul său conținut da 
idei. Raportul s-a constituit ta- 
tr-o temeinică și pătrunzătoa
re analiză a stadiului actual de 
dezvoltare a societății noastre 
socialiste, vădind totodată o 
impresionantă forță de sinteză

șl orientărilor 
Nlcolae Ceaușescu.

Pe acest luminos 
angajează întregul 
mișcării sportive, 
sporească eforturile 
a Îndeplini la cote

drum 
activ 

hotărlt
al 
■4 

pentru 
supe-

ANILOR VIITORI
rloare datoria patriotică do 
a contribui la Întărirea sănătă
ții șl puterii de muncă a 
poporului, la o mai eficientă 
organizare a timpului liber al 
oamenilor muncii, la dezvolta
rea fizică armonioasă a tinerel 
generații, de a contribui 
sport Ia 
Iltie șl 
Trebuie 
verență 
viață a 
vin direct din 
Congresului al

prin 
formarea profilului po- 
moral al omului nou. 
să acționăm cu perae- 
pantru transpunere» ta 
sarcinilor care ne re- 

docum ent«4e 
_ _ Xll-lea al

P.C.R., din celelalte document» 
referitoare la dezvoltarea aetU

NICOLAE DRAGASON 
secretar al C.N.E.F.S., 

secretar al Comitetului de partid

(Continuare in pag 1-3)

Turul Diviziei ,,A“ de fotbal, la ora bilanțului (I)

CAMPIONATUL TREBUIE SĂ AJUTE MAI MULT 
REPREZENTAREA INTERNAȚIONALĂ a

Propiznindu-rse, tncepînd cu 
prezentul articol, o privire ra- 
trospectlvă asupra turului Di
viziei »A“, un fapt 
ne a fi remarcat din 
cului-: conștientă de 
ța care trebuie să i 
primei competiții a țării, in ca
drul eforturilor generale de re
dresare a fotbalului nostru, fe
derația de specialitate a asigu
rat campionatului intern ele
mentul de bază — CONTINUI
TATEA —, corelîndu-1 cu ca
lendarul Internațional oficial al 
echipelor de club, angajate ta 
cupele europene, și reprezen
tative.

Excepttnd etapa din 24 no
iembrie (cînd Universității Cra-

se lmpu- 
capul lo- 
importan- 
se acordp

Vali lonescu și Maricica Puică se antrenează la Poiana Brașov

FRUNTAȘELE ATLETISMULUI PREGĂTESC
PERFORMANTELE VERII VIITOARE

...Poiana Brașov, 21 Iulie 1982. 
Concurs de atletism „pe pro
be". Sub un cer plumburiu, și 
mai apoi sub o ploaie torenția
lă, rece, intr-un concurs În
trerupt cam cit durează o re
priză de fotbal, Vall lonescu 
sare 6,92 m la lungime. Are 
deja alura unei recordmane 
mondiale. în titlul cronicii ris-

căm un pronostic : „Ploaia a 
amin at doborirea recordului 
mondial*. După concurs, la un 
pahar de pepsi, antrenorul Mi
hai Zaharia face, la rlndu-i, un 
pronostic pentru campionatele 
naționale programate la tfirși- 
tul lunii : „La București, Vall 
▼a sări intre 7,15 șl 7,20 m și 
va fi noua recordmană mondia-

lă a săriturii ta lungime—* 
Pronosticul s-a confirmat la li
mita lui maximă.

—Decembrie 1982. Poiana pare 
stranie fără zăpadă, acum, ta 
preajma noului an. Citeva pe
tice albe, lcl-colo, par nepo
trivite In decorul arămiu al 
toamnei, deșt calendarul spune 
că este sezonul schiului. De 
aproape șase luni, Vali lonescu 
este cea mai bună săritoare ta 
lungime a lumii. A bătut șl 
recordul mondial, a cîștigat și 
titlul european, la Atena. Ce 
departe par toate acestea a- 
cum... Aproape că nici n-a avut 
vreme să se bucure. Așa e In 
sport, cu cit ești mai aproape 
de piscul performanței, sau 
chiar cînd ai ajuns sus de 
tot Mai ales atunci. Atletismul 
n-are Everest, atletismul nu 
are limite, are în schimb CI- 
TIUS, ALTIUS, FORTIUS. Să
ritura în lungime n-a fost cu
prinsă în deviza perfecțiunii fi
zice, dar combinația dintre 
mai repede șl mai sus repre
zintă, la urma urmei, descom
punerea paralelogramului forțe
lor pentru săritura în lungime. 
Atletismul nu are recorduri ab-

lova, angajată la 
data respectivă în 
Cupa U.E.F.A., 
s-a amînat jocul 
cu C. S. Tîrgoviș- 
te), toate celelalte 
s-au desfășurat 
conform programă
rii Inițiale, permi- 
țîndu-se diviziona
relor „A“ o plani
ficare normală 
a antrenamentelor, 
potrivit cu obiec
tivele 
manță ale acestui 
eșalon. Pentru pri
ma oară, după 
mult timp, tehni
cienii F.R.F., călă
uziți de principiul 
(valabil peste tot 
în țările cu fot
bal avansat) al 
pregătirii echipelor 
prin CAMPIONAT, 
n-au permis... ace
leiași Universitatea 
Craiova să-șl a- 
mîne o partidă, cu 
Steaua. Iar forma
ția studențească a 
cîștigat de o ma
nieră impresionan
tă acest meci disputat pe stadio
nul din Ghencea, care a PREGA- 
TIT-O — după cum s-a putut 
constata ulterior — și mai te
meinic dindu-1 tncredere ta 
torțele ei pentru prima manșă 
cu Glrordlns de Bordeaux, des
fășurată puțin timp după aceea.

A imprimat oare — se pune 
întrebarea — continuitatea cam
pionatului o— continuitate și 
în pregătirea echipelor ?

Excepttnd cîteva divizionar» 
„A", precum Sportul studențesc, 
Dinamo, Corvlnul, F. C. Argeș, 
Universitatea Craiova, Steaua, 
F. C. Olt șl chiar Petrolul

1

de perfor-

Țlcleanu ataci poarta adversă încă din 
startul partidei România — Suedia (scor : 
2—0), disputată in 
natului european

preliminariile Campio-
Foto : N. DRAGOȘ

(ordinea este 
fiecare

Ploiești
clasamentului, fiecare din
tre echipe ocupînd un loc po
trivit cu valoarea loturilor, cu 
experiența competițională), ce
lelalte divizionare „A“ au ară
tat In meciurile susținute mai 
ales în deplasare o mal mică 
preocupare pentru joc, subor- 
donînd aproape totul — deci șl 
pregătirea — rezultatului.

Șl această singulară preocu
pare la destule dintre repre-

Gheorghe NICOLAESCU

(Contlnuart in pag 2-3)

ȘASE VICTORII ALE ÎNOTĂTORILOR 
ROMÂNI LA BELGRAD

Marlclca Puică și Vali lonescu In fruntea plutonului cart asal
tează marea performanță. Foto : D. NEAGU

Vladimir MORARU

(Contlnuart In pag 2-3)

în concursul Internațional da 
Înot de la Belgrad, sportivii ro
mâni au obținut șase victorii. 
Anca Pătrășcoiu a cîștigat 
cursele de 100 m liber (62,54), 
100 m spate (68,99) și 200 m 
mixt (2:28,41), Gabriela Baka 
a terminat Învingătoare la 200 
m fluture ta 2:22,95, Noeml 
Lung la 200 m bras in 2:54,74,

iar Oliviu Băcuiețl la 200 m 
mixt in 2:21,38.

• Ploieșteanul Cristian Pon
ta s-a clasat pe locul III in 
proba de 400 m mixt (4:50,33) 
a concursului Internațional de 
Înot de la Bmo, după Sandor 
Wladar (Ungaria) 4:42,44 și 
Mlcbai Svoboda (Ceh.) 4:44,25.

P.C.UA


MIȘCAREA SPORTIVA ST ANGAJEAZA S-A ÎNCHEIAT PRIMA ETAPĂ „Cupa F. R. Natație“ la săritu

(Urmare din pag. I)
vității de educație fizică șl
aport în țara noastră. Și, în
primul rind, pentru cuprinderea 
în practicarea exercițiului fi
zic, sportului și turismului de 
masă a tuturor oamenilor mun
cii, tineri sau vîrstnici, care 
să-și călească deooptrivă trupul 
și spiritul, voința și dîrzenia, 
să devină astfel vajnici con
structori ai socialismului. „Par
tidul nostru, in cadrul politicii 
sale generale, acordă o 
atenție educației fizice și 
tului, asigură condiții ca 
tea să capete o tot mai 
dezvoltare, să cuprindă, 
tic, întregul popor",

ale oompetițiilor organizate în 
cadrul „Daciadei", cele care a- 
sigură practicarea sistematică, 
continuă a exercițiilor fizice —> 
cit.și ta buna gospodărire și fo
losire eficientă a bazelor noas
tre sportive, în perfecționarea 
cadrelor și a activului obștesc, 
în creșterea preocupării din

A „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL
(echipe masculine și feminine)

DISPUTĂ DE INALT N
LA PLATFORMA FE1

în creșterea preocupării 
partea tuturor factorilor edu
caționali pentru formarea unor 
generații sănătoase din punct 
de vedere fizic, spiritual, poli- 

moral-cetă-
mare 
spor- 
aces- 
mare 
prac-

sputiea 
chiar în acest an secretarul ge
neral al partidului în Mesajul 
adresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive. Marea com
petiție națională, „Daciada", 
inspirată de însuși tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
un cadru ideal pentru atin
gerea acestui important, umani
tar și patriotic țel. Deși ta ul
timii ană mișcarea noastră spor
tivă a marcat succese impor
tante se manifestă încă multe 
neajunsuri. Muncind mai bine, 
cu pasiune și spirit revoluțio
nar, cu devotamentul ți simțul 
datoriei civice pe care le im
plică această activitate, putem 
să ne apropiem de obiectivul 
stabilit de conducerea partidu
lui — angrsnarea întregii popu
lații ta practicarea sportului.

Am reținut din Raport Impor
tantele indicații privind o mai 
bună organizare a muncii, a 
Întregii activități, ca temei pu
ternic pentru obținerea de re
zultate superioare, perfecțio
narea stilului și metodelor de 
muncă, precum și a cadrelor, 
oa mijloace de atingere a unei 
calități noi. reale, superioare, 
folosirea cu maximum de efi
ciență a dotărilor de care dis
punem, promovarea fermă a 
principiilor autogestiunii, auto- 
eonducerii și autoaprovizionă- 
rii, întărirea ordinei și disci
plinei, afirmarea tot mai pu
ternică a democrației socialis
te, promovarea principiilor e- 
ticii și echității. în acest spi
rit și noi, activiștii mișcării 
sportive, avem datoria să 
țtonăm cu mai multă răspun
dere, atît în privința mai bu
nei organizări a activității 
sportive de masă și de perfor
manță — punînd un accent 
mal mare pe activitatea nuclee
lor de bază, pe etapele de masă

ac-

tic, idcologir și 
țenesc.

Cu mai multă __ r
trebuie să privim munca 
educație politico-ideologică, pa
triotică, cetățenească a tinere
tului cuprins în sfera perfor
manței. Să sădim în sufletul 
ți conștiința sportivilor idealu
rile nobile care animă întregul 
nos<ru popor, concepția revo
luționară despre lume și so
cietate promovată de partid, de 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să 
le insuflam, paralel cu cele
lalte medii educative, respectul 
față de muncă — singurul mij
loc autentic de desâvîrșire a 
personalității umane, de ob
ținere a performantelor de va
loare pe terenul de sport ți 
ta profesie, ta viață — simțul 
responsabilității față de repre
zentarea demnă a culorilor pa
triei. Avem datoria să contri
buim prin rezultate sportive 
tot mai înalte Ia marele 
tigiu de care România 
listă se bucură azi în 
tuturor națiunilor lumii.

în anul 1983 și, îndeosebi, la 
Jocurile Olimpice din anul 
1984 sportivii români vor fi 
angajați în confruntări de 
mare amploare și de aceea în 
toate asociațiile și cluburile 
sportive, în loturile olimpice, 
trebuie să se muncească in
tens, cu multă dăruire și res
ponsabilitate pentru a răspun
de cît mai bine tuturor exi
gențelor.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Co
mitetul de partid al C.N.E.F.S., 
federațiile și unitățile sportive, 
toți sportivii, specialiștii și ac
tiviștii mișcării sportive se 
angajează să îndeplinească, 
In mod exemplar, toate sarci
nile care le revin din holărî- 
rile și documentele de partid, 
pentru atingerea tuturor obiec
tivelor din sportul de masă 
și de performanță in anii vii
tori.

răspundere
1 de

pres- 
socia- 
rindui

AVEM DATORIA DE A SPORI
PRESTIGIUL SPORTIV AL ȚARII

Am trăit în aceste zile un 
eveniment de o deosebită im
portanță în viața țării, un eve
niment cu largi ecouri în ini
mile noastre, Conferința Națio
nală a partidului, care a trasat 
drumul ce-1 avem de parcurs 
pentru ca patria noastră 
dragă, România socialistă, 
să devină din ce în ce 
mai mindră șl mai fru
moasă. Raportul prezentat de 
aecretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
• constituit o profundă analiză 
pentru toate domeniile de acti
vitate,

Fac parte din generația care 
poartă cu mîndrie cravata to
ile cu tricolor și care se bucu
ră de condiții minunate, asigu
rate de partid, pentru învăță
turi fi sport. Astfel, am reușit 
s* mă afirm In sportul de per- 
tormanță, flindu-mi Incredința-

tă misiunea de onoare de a re
prezenta culorile țării la ma
rile competiții de tenis de 
masă. Nouă, tuturor tinerilor, 
Indiferent de naționalitate, ne 
«dnt create condiții deosebite 
pentru a ne afirma pe- toate 
planurile. Dar știm că nimic 
nu se obține fără o muncă sus
ținută. că numai talentul nu 
este suficient.

Doresc, împreună cu ceilalți 
colegi de generație, de sport, 
să răspund înflăcăratelor în
demnuri ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin succese 
cît mai mari pe terenurile de 
sport, dovedind astfel că ttaăra 
generație urmează cu fermitate 
exemplul de muncă al comu
niștilor.

Olga NEMEȘ 
medaliată cu bronz 

la campionatele europene

Săptâmîna trecută — joi, vi
neri, simbătă și duminică — «-au 
desfășurat, in Capitală și in mai 
multe orașe din țară, meciuri de 
handbal in cadrul unei noi edi
ții a „Cupei României": a V-a 
la masculin și a Vl-a la femi
nin. La întreceri, contind pen
tru prima etapă (preliminară), au 
fost prezente numai formații di
vizionare „B". Iată detalii 
pre această competiție.

MASCULIN

FEMININ

des-

F1O- 
Te-

seria I (București,' sala 
reasca). Rezultate: Petrolul 
leajen 30—20 (17—12) cu Metalul 
I.U.R.T. Lugoj, 30—29 (18—14) CU 
Universitatea Iași și 31—29 (15—16) 
cu Unio Satu Mare (a fost cel 
mai frumos meci al turneului); 
Universitatea București 37—27 
(21—15) cu Metalul Moldosin Va
slui, 32—26 (15—15) cu Universi
tatea Iași; Universitatea Iași — 
Metalul I.U.R.T. Lugoj 27—22 
(12—12); Unio Satu Mare — Me
talul Moldosin Vaslui 
(14—13); Metalul Moldosin 
slui — Metalul I.U.R.T. 
31—26 (12—13). Clasament: 
TROLUL TELEAJTN, 2. Unio Sa
tu Mare, 3. Universitatea Bucu
rești, 4. Universitatea Iași, 5. Me
talul Moldosin Vaslui, 6. Meta
lul I.U.R.T. Lugoj.

Nicolae ȘTEFAN-coresp.

Scria I (Focșani). Rezultate : 
Constructorul Timișoara 31—34 
ou Filatura Focșani, 26—20 cu 
Universitatea București șl 25—16 
(12—8) cu Confecția Bacău; Con
fecția Bacău 25—21 cu Construc
torul Bata Mare, 15—14 cu Texti
la Dorobanțul Ploiești; Construc
torul Baia Mare 21—16 cu Textila 
Dorobanțul Ploiești și 31—19 
(10—8) cu Universitatea Bucu
rești (18—18 Înaintea aruncărilor 
de la 7 ...................... “
rești — 
Filatura 
robanțul 
ment: 1.
MIȘOARA, 2. Confecția Bacău, 3. 
Constructorul Bala Mare, 4. U- 
niversitatea București, 5. Filatu
ra Focșani, 6. Textila Doroban
țul Ploiești.

Viorel MANOLIU-coreap.

m), Universitatea Bucu- 
Filatura Focșani 18—15, 
Focșani — Textila Do- 
Ploieștl 17—16. Clasa- 
CONSTKUCTORUL TI-

30—29 
Va- 

Lugoj 
1. PE-

Meta

a Ii-a (Baia Mare). Re- 
: Minerul Cavnic 28—17 

cu Metalul Copșa Mică, 
(21—10) cu Minerul Mol-

Seria 
zultate: 
(15-11) 
34—23 (__ ....
dova Nouă și 32—29 (15—14) du
pă prelungiri (25—25 la sflrșitul 
timpului regulamentar de joc) 
cu Arctic Găeștl; Artic Găești 
27—25 (13—15) cu Nltramonia Fă
găraș și 20—20 (10—11) cu Utilaj 
Știința Petroșani; Nitramonla Fă
găraș 29—15 (13—10) cu Utilaj
Știința și 25—20 (8—10) cu Me
talul Copșa Mică; Metalul Copșa 
Mică — Minerul Moldova Nouă 
29_ 17 (12—9). Utilaj Știința Pe
troșani — Minerul Moldova Nouă 
24—23 (10—11) după aruncări de
la 7 m (21—21 la sflrșitul timpu
lui regulamentar de joc). Clasa
ment: 1. MINERUL CAVNIC. 2. 
Arctic Găesti, 3. Nitramonla Fă
găraș, 4. Metalul Copșa Mică, 5. 
Utilaj Știința Petroșani, 6. Mine
rul Moldova Nouă.

Andrei CRIȘAN-coresp.
Seria a III-a (Galați). Rezultate: 

Tractorul Brașov 25—17 (12—8)
cu C.S.U. Galați, 28—16 (14—7) cu 
Voința Sebeș șl 26—20 (14—8) cu 
Strungul Arad; Strungul Arad 
25—24 (11—11) CU Comerțul Con
stanța jl 20—20 (11—10) cu Celu
loza Brăila; C.S.U. Galați 27—24 
(15—10) cu Comerțul Constanța și 
50—15 (15—5) cu Voință 
Comerțul Constanța — 
Brăila 28—17 (11—6),
Brăila — Voința Sebeș 
(15—13). Clasament: 1.

Sebeș; 
Celuloza 
Celuloza 

28—24 
________ TRACTO

RUL BRAȘOV, 2. Strungul Arad, 
3. C.S.U. Galați, 4. Comerțul Con
stanța, 4. Celuloza Brăila, 6. Vo
ința Sebeș.

Telemac SIRIOPOL-coresp.
Seria a IV-a (București, sala 

Floreasca). Rezultate: Știința Ba
cău 6—0 cu Dacia Pitești (piteș- 
tenilor li s-a dat meci pierdut 
Intructt nu au avut viza medi
cală pe legitimații), 29—29 (16—14) 
cu Metalul Hunedoara șl 29—24 
(13—10) cu Calculatorul IIRUC 
București; Calculatorul IIRUC 
București 31—28 (13—11) cu Șu-
iorul Baia Snrie și 21—18 (12—10) 
cu H.C. Minaur II Bata Mare; 
Dacia Pitești 31—29 (13—14) cu
Metalul Hunedoara și 21—18 (12—9) 
cu H.C. Minaur II Bala Mare, 
H.C. Minaur II Baia Mare — Șu- 
lorul Bala Sprie 29—25 (16—13),
Metalul Hunedoara — Șuiorul Ba
ta Sprie 31—30 (14—14). Clasa
ment: 1. ȘTIINȚA BACAU, 2. 
Calculatorul . IIRUC București, 3. 
Dacia Pitești, 4. H.C. Minaur n 
Bata Mare, 5. Metalul Hunedoa
ra, 6. Șutorul Baia Sprie.
Aurel SOARE șl Octavian GUȚU-

coresp.

FRUNTAȘELE ATLETISMULUI PREGĂTESC PERFORMANTELE VERII VIITOARE
(Urmare din pag. 1)

solute, Întotdeauna poți spera 
la mai mult. Satisfacția record
manului atletic nu poate îl 
niciodată vecină cu Împlinirea 
deplină. Vali speră să sară mal 
mult...

A venit în Poiană la înce
putul Iul decembrie, luînd totul 
de la început. O găsim chiar 
la antrenament, pe panta de 
Bngă stadion, pierdută parcă în 
grupa lui Mihai Zaharia. Pas 
săltat la deal, pas sărit 
deal, alergare accelerată 
deal. O serie, două, zece. După- 
amiază forță, în sala de hal
tere. Și ieri, și azi, și mîine. 
Forță, viteză, rezistență. Totul 
pentru acel 7,25 încercuit cu 
roșu pe care l-am văzut in 
planul de pregătire in dreptul 
obiectivelor pentru 1983.

Pe margine, antrenorul Zaha
ria comentează rezultatele an
chetelor internaționale. E ne
mulțumit, mai peste tot Ulrike 
Meyfarth figurează înaintea lui 
Vali. „Cit .trebuie să sară Vali

la 
la

pentru a anula avantajul „fir
mei" T“ N-avem răspuns ; se 
consolează aflînd că un ziar 
dfti Noua Zeelandă a așezat-o 
pe Valî prima, chiar înaintea 
Măritei Koch.

Dinspre stadion coboară Ma
ricica ~ ‘ ~
Nimic 
de pe 
că ta
a lăsat în urmă — din porția 
șăptămînală de 130 de kilome
tri — 15 X 400 și 6 X 1000 m. 
După-amiază o așteaptă 12 km 
de alergare ușoară. Cit de di
ferită l-a fost cariera de cea 
a lui Vali ! Rapidista a „zbu
rat" într-un singur sezon de la 
6,70 m la 7,20 m, răsturnînd 
ierarhia săriturii în lungime. 
Maricica a adunat, an de an, 
ca o furnică harnică, perfor
manță după performanță, ur- 
cînd spre vîrf pas după pas. 
Și iat-o unde este acum : cam
pioană mondială de cros, vice- 
campioană europeană de sală si 
in aer liber la 3 000 m, record
mană mondială la o milă

Puică. Relaxată, veselă, 
din hotărîrea încruntată 
pistă. Nici n-ai spune 

ultima oră și jumătate

(4:17,44), recordmană națională 
la 1 500 ------
(8:31,67).
6—7 ani 
precedentul. Iar 1982 a fost cel 
mai bun.

Maricica are 32 de ani și un 
singur gînd : podiumul olimpic. 
„La 32 de ani n-ai voie să gre
șești", ne spune soțul și antre
norul Maricicăi, Ion Puică. 
„Tot ce facem de acum inainte 
trebuie foarte bine gîndit. Se
zonul viitor este extrem de im
portant. Nu va fi unul de o- 
dihnă, dar nici unul de efor
turi maxime. Maricica vine du
pă cîțiva ani în care a progre
sat continuu, mărind tot timpul 
volumul și intensitatea. Are 
nevoie de încredere, de prospe
țime. Trebuie s-o temperez la 
antrenamente, este tentată, du
pă un an foarte bun, să meargă 
lansat, în virtutea obișnuinței, 
spre efortul maxim".

Maricica ascultă cu un zîm- 
bet detașat. Visează, parcă, o 
cursă de 3 000 cu Ulmasova și 
Decker-Tabb...

m (3:57,48) și 3 000 m 
Fiecare din ultimii 

a fost mai bun decît

Seria a Il-a (Piatra Neamț). 
Rezultate: Textila Zalău 18—16 
cu Chimia Arad, 23—13 cu Rclo
nul Săvlnești, 27—23 (21—21 Îna
intea aruncărilor de la 7 m), eu 
Universitatea Farmec Cluj-Napo
ca; Universitatea Farmec CluJ- 
Napoca 20—15 cu Textila Sebeș, 
20—18 cu Tricotextil Sighet; Re- 
lonul Săvlnești 16—14 cu Chimia 
Arad, 23—18 ou Textila Sebeș; 
Tricotextil Sighet 11—16 cu Texti
la Sebeș, 18—24 cu Chimia Arad. 
Clasament: 1. TEXTILA ZALAU, 
3. Universitatea Farmec CHuj-Na- 
poca, 3. Relonul Săvlnești, 4. 
Textila Sebeș, 5. Chimia Arad, 
6. Xricotextll Sighet.

Cornel RUSU-coresp.

La Sibiu, în bazinul Olim
pia, s-a desfășurat ultimul con
curs de sărituri al sezonului : 
„Cupa F. R. Natație". întrece
rile au oferit dispute atractive, 
unele de bun nivel tehnic, ca 
— de exemplu — la platfor
mă fete, unde s-a realizat un 
spectacol sportiv de înaltă ți
nută. Protagoniste au fost pri
mele trei clasate, dar în spe
cial Ileana Fîrjol și Cristina 
Szakacs, care au avut salturi 
de înaltă tehnicitate, cu coefi
cienți de dificultate ridicați. 
Tocmai la aceste salturi, cele 
două tinere concurente au fost 
excelent apreciate de arbitri, 
cu note de 8, 9 și chiar 10, cum 
a primit, de pildă, Ileana Pîr- 
jol pentru triplul salt și jumă
tate înainte grupat. Aceeași să
ritură a fost bine executată și 
de Cristina Szakacs. O altă să
ritură dificilă — dublu salt șl 
jumătate contra trambulinei 
grupat — a fost remarcabil rea
lizată de cele două concu
rente.

Ou prilejul „Cupei F. R. Na- 
tație" s-a încheiat și lupta pen
tru titlurile de campioni abso- 
luți ai țării (prin acumularea 
punctelor obținute în decursul 
anului). Acestea au revenit 
Feliciei Cîrstea. de la Progre
sul, cu 3265,875 p, și lui Cornel

la Pro;Pop, tot de 
3878,925 p.

Clasamente 
nă 1 m: 1.
Buc.) 451,25 p, 
greșul) 450,80
(C.S.Ș. Triumf Buc.) 
trambulină 3 m 
p, 3. D. Nedelcu

BĂIEȚI
C. Pop 
2. D. N< 
P, 3.

1. C.
71 Cherclu 692,350 p; pl 

C. Pop 774,550 p, ’ 
(Lie. Ind. 37 Buc.) ( 
N. Lepăduș (Lie. ind. 
echipe: 1. Progresul 
C.S.Ș. Triumf 275 p, 
37 257 p, 4. C.S.Ș. S 
5. C.S.M. Cluj-Napoc 
Crlșul Oradea 80 p. F 
bulină im: 1. Fel 
(Progresul) 423,05 p, 
Szakacs (Crlșul) 412,31 
dreea Dragomlr (C.S 
405,15 p; trambulină ! 
llcla Cîrstea 660,750 p, 
Timar (C.S.Ș. Triumf 
3. Cristina Szakacs 633 
formă: 1. Ileana Pirj 
Triumf) 634,675 p, 
Szakacs 625,525 p, 3. 
oolaescu (Progresul) 
echipe: 1. C.S.Ș. Tri 
I. Progresul 273 p, 3 
p, 4. C.S.Ș. Sibiu Z5( 
tod. 37 234 p, 6. C.S.l 
poca 128 p, 7. C.S.M. 
Clasament combinat ( 
te): 1. Progresul 567 
Triumf 557 p, 3. C.S.: 
p. 4. Llc. Ind. 37 491 
335 p, 6. C.S.M. Cluj- 
p, 7. C.S.M. Sibiu 75

2.

nie IONESI

IlI-a (Vaslui). In fina- 
locurile I—H: Rapid 

— Industria ușoară O-
Seria a 

la pentru 
București 
radea 22—18 (12—8). Clasament: 1. 
RAPID BUCUREȘTI, 2. Industria 
ușoară Oradea, 3. Precizia Vaslui, 
4. Vulturul Ploiești, 5. Voința O- 
dorheiu Secuiesc, 6. Didactica A- 
lexandrla.

Mihai FLOREA-coresp.
Seria a rv-a (Timișoara). Re

zultate: Constructorul Hunedoa
ra 32—10 cu Progresul Timișoara, 
18—16 cu AEM H Timișoara, 27—19 
cu C.F.R. Craiova; C.F.R. Craio
va 27—24 cu Industria textilă Pi
tești, 24—17 cu Nitramonla Făgă
raș; A.E.M. H Timișoara 23—16 

, ou Progresul Timișoara, 19—16 cu 
Nitramonla Făgăraș; Industria 
textilă Pitești — Progresul Timi
șoara 27—24, Nitramonla Făgăraș 
— Industria textilă Pitești 22—18. 
Clasament: 1. CONSTRUCTORUL 
HUNEDOARA, 1. C.F.R. Craiova, 
3. A.T.M. n Timișoara, 4. Ni
tramonla Tăgăraș, I. Industria 
textili Pitești, 6. Progresul Timi
șoara.

Constantin CBEȚU-coresp.
Notă: Echipele scrie eu majus- 

sule l-au calificat pentru etapa 
a H-a a „Cupei României", pro
gramată intre 11—13 februarie 
(masculin) șl 18—20 februarie (fe
minin) .

CLASAMENTELE DIVIZIEI
DE BASCHET MASCULI

• După jocurile turneului de la 
Iași, clasamentul campionatului 

masculin se
clasamentul : 

național de baschet 
prezintă astfel:

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. Rapid Buc.
4. Farul C-ța
5. I.C.E.D. Buc.
6. C.S.U. Sibiu

22
22
22
22
22
22

22
20
14
13
12
to

22
22
22
22
22
22

O 2202:1'512 44 
2 2030:1683
8
9

10
12

1456:1563 
1817:1620 
1624:1806 
1756:1881

13
14
14
15

42
36
35
34
32

1569:1770 31 
1601 : 1'777 X 
1602:1787 X 
1501:1649 29 
1617:1315 26 
1640:1352 25

9
8
8
7
6 16
3 19
fi reluat (prin

7. „U" Cj.-Nap.
8. Dinamo Or
9. Polii, lași

10. 1MUAS B.M.
11. C.S.U. Brașov
12. Pălit. Buc.

Campionatul va 
etape săptăminale, pe grupe va
lorice 1—6 șl 7—12) la 23 ianua
rie 1983.
• In clasamentul eoșgeterllor, 

Virgil Băleeanu (Tarul) s-a de
tașat, el Înscriind pină acum 5»5 
p. îl urmează: 2. L Copăclan 
(C.S.U. Sibiu) 426 p, 3. Z. 
Iert (Dinamo Oradea) 422 
D. Moiseseu (Politehnica 
406 p, 5. R. Tecău (C.S.U. 
Șov) 337 p, 6. R. Boișteanu

Gel- 
P, «• Iași) 
Bra-
(Po-

„CUPA VOINȚA" LA BOX 
în sala I.S.B. din Capitală s-a 

disputat „Cupa Voința" la box, 
competiție dedicată celei de a 
35-a aniversări a proclamării 
Republicii. Excelent organizată 
de clubul cu același nume, 
„Cupa Voința" a încheiat anul 
competițional pugilistic in Ca
pitală. La sfîrșitul întrecerilor, 
trofeul a revenit boxerilor de 
la Metalul (grupa antrenorului 
Nicolae Tudor) cu 8 p, urmați 
ds sportivii de la Viitorul (pre
gătiți de Mihai Nieolau) cu 4 p.

Cîteva rezultate tehnice : V. 
Constantin (Metalul) b. ab. 3 
$t. Andrei (Viitorul), D. Diaco- 
nu (Spartac) b. p. P. Malcan 
(Autobuzul), L. Drăguna (Viito
rul) b. p. FI. Radu (URBIS), 
Gh. Luca (Mecanică fină) b. ab. 
3 N. Dumitru (Autobuzul), N. 
Bogdan (URBIS) b. p. Val. 
Duțu (Spartac), L. Vaslle (Me

talul) b. p. FI. Pelișan (Voința), 
J. Nuță (Metalul) b. ab. 2 R. 
Mihăilă (URBIS), Gh. Tudoran 
(Mecanică fină) b. p. P. Badea 
(Mecanică fină), V. Stan 
(F.E.A.) b. p. G. Bucur (Viito
rul), C. Costache 
b. ko 2 N. Stan 
Alecu (Autobuzul) 
der (Vulcan), D.
can) b.k.o. 3 L. Bădulescu (Me
canică fină), D. Boloș (Viitorul) 
b. p. I. Moț (Mașini unelte), 
V. Gherasim (Metalul) b. p. 
M. Ciobanu (F.E.A.), C. Bucur 
(Voința) b. p. G. Roncea (E- 
nergia), D. Niță (Metalul) b. 
ab. 2 F. Cojocea (Voința), G. 
Constantin (Metalul) b. ab. 1 
C. Afloarei (Voința), I. Gălă- 
țeanu (Voința) b. p. P. Ne- 
delciu (Metalul).

Daniel DIACONESCU

(Autobuzul) 
(Viitorul), I. 
b. p. C. Toa- 
Mincu (Vul-

ADMINISTRAȚIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT INTORFItAZA
MARI SUCCESE

LA INDEMINA TUTUROR I
• Agențiile Loto-Pronosport in 

început vlnzarea biletelor pen
tru tragerea extraordinară Loto 
a Revelionului, care va avea loc 
simbătă 1 ianuarie 1983. Ca ți la 
tragereea similară anterioară — 
cînd au fost atribuite pesta 
111.000 de premii, Intre care 35 
de autoturisme — se vor efectua 
12 extrageri cu un total de 120 
de numere I Așadar, Încă din 
prima zi a noului an partidpan- 
țllor 11 se oferă posibilități mul
tiple de a obține autoturisme 
„Dacia 1300", mari sume de bani 
variabile și fixe șl excursii in 
U.R.S.S. sau R.P. Ungară. Con
sultați prospectul acestei trageri 
deosebit de avantajoase și pro
curați din timp bilete I • Numai 
astăzi se mal pot procura bilete 
cu numerele alese de partlcipanți 
pentru ultima tragere obișnuită 
PTonoexpres din acest an, care 
va avea loc miercuri 22 decem
brie 1982. Nu ocoliți prilejul de 
a vă număra printre marii ciș- 
tigători ai anului la sistemul de 
joc preferat 1

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES

DIN 15 DECEMBRIE 1982
Categoria 1 : 1 variantă 25% 

— autoturism ~
Categoria a 2-a : 

100% a 33.062 lei și 
25% a 8.266 lei.

Categoria a 3-a : 
100% a 6.747 lei și 
25% a 1.687 lei.

Categoria a 4-a : i
1.234 lei.

Categoria a 5-a : 218 a 379 lei.
Categoria a 6-a : 7.447 a 40 lei.
Categoria a 7-a : 175,75 a 200 

lei.
Categoria a 8-a : 3.590,50 a 40 

lei.
REPORT LA CATEGORIA 1 : 

102.026 lei.
Autoturismul „Dacia 1 300" n 

fost cîștigat de TUDOREL CO
JOACA din București.

„Dacia 1 300".
1
6

variantă 
variante

5
29

67

variante 
variante

variante

litehnica Iași) 383 p, 
raion (Rapid) 374 p, 8. 
(C.S.U. Sibiu) 369 -p, 
Dăian (Politehnica B 
Herbert („U“ Cluj-Naj 
11. I. Carpen (I.C.E.D. 
D. Nlculescu (Dinami 
p, 13. FI. Ermurache i 
p, 14. M. Barna („U“

p, 15. S 
325 p, 16.

ca) 338 
(I.C.E.D.) 
(C.S.U. Brașov) 321 p, 
dlșteanu (I.C E.D.) 31
Al. Vlnereanu (Dlnan 
A. Flaundra (C.S.U. 
p, 20. R. Opșltaru (St<
• Schimbare de 11< 

samentul (neoficial) a 
*»el. ta urma greșeli 
acumulate la Iași, pe 
• trecut Dinamo Orai 
totalizat 13 g.t. (la laș! 
1, C. Ilie, L. Nagy și 
Tr. Constan tines cu), 
următoare: 2. Farul C 
»—«. C.S.U. Balanța S 
pA'lan 2, H. Bretz), I 
Mare (C. Ion), Răpi. 
(Cr. Fluturaș 2, M. < 
Mihuță) șl University 
Viitorul Cluj-Napoca 
ette 9 g.t., 7—8. Polite 
2 București (I. Ionesc 
ian) și Steaua site
I. C.E.D. C.S.Ș. 4 Bl
Mlhalcea) 7 g.t., 10
.București (M. Brabovi
II. Politehnica C.S.S.
I g.t., 12. C.S.U. Br

ANUN]
în perioada 1( 

nuarie 1983 va 
cea de a doua 
cursului de < 
pentru masori si

Cursanțil se v 
zenta în ziua d 
nuarie, la orele 
I.E.F.S., cai> :dra <

FORMAȚIILE T
CURSA PENTR

Reuniunea de dum 
dominată de lupta i 
nerea titlului de ca 
oare formațiile G. 7 
Oană, obținind cite d 
s-au distanțat de pri 
măritor, M. Ștefane: 
obținut doar o victc 
dău. Din formația 
cîștigat Krauss (scăț 
dicap) șl Orslna, o c 
lcă a marelui Gode; 
record greu de ant 
mațla I. Oană a Înv: 
lista, care șl-a înșira 
pe drum, șl Vlgan, i 
torie trebuie pusă s> 
Întrebării, căci, conf 
mentulul existent, trt 
llficat (a schimbat lb 
re), el jenînd vizib"! 
nală pe Solara și 
aproape de un accid: 
mlsarii alergărilor s- 
nu observă. Dintre c 
torii, remarcăm pe i 
de Calafat și Dineu 
duși cu precizie ' 
Dalba (excelent 
lorga, a produs 
Negruț (cu care 
dovedit din nou 
Halmeu.

REZULTATE TEHN 
I: 1. Dineu (S. Ion-

de 
con, 
sur 
D.
mă



EL

| Divizionarele „A“ la
■ jumătatea întrecerii

al, cu

ambull- 
rogresul 
;u (Pro- 
Cherdu 
!0,80 p; 
3 728,725 
, 3. C. 
•mă: 1. 
’etrache 
5 p, 3.

656 p; 
p, 2. 

ic. lnd.
255 p, 

I p, 6. 
, tram- 
Clrstea 

Cristina
3. An- 

Triumf)
1. Fe-

Cristlna 
1,725 p, 
p; plat- 

(C.S.Ș.
Cristina 
■za Nl- 
t,375 p;

282 p, 
Ișul 255
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AȘTEPTĂM, ÎN SFÎRȘIT, CONSTRUCȚIA...
Coincidența face ca „analiza 

Steaua" de anul trecut să 11 pur
tat aceeași semnătură, ceea ce 
înlesnește apelul la memorie.

Aparent, Steaua ar putea să 
fie mulțumită cu anul care se 
Încheie, așa cum se vede șl din 
linia de clasament a anului tre
cut, care are două puncte In 
minus.
8. Steaua 17 6 5 6 17—17 17

Fără îndoială că suporterii s-ar 
fl așteptat la mult mai mult. In 
comparație cu Investițiile morale 
pe care le-au făcut In cursul a- 
nulul 1982. Șl dnd spunem in
vestiții morale, ne glndlm și la 
capacitatea Stelei de a face o 
echipă nouă.

Dar să privim Încă o dată cla
samentele...

Așadar, un plus de două punc
te șl, dacă privim cu atenție, un 
aparent spor de spirit ofensiv, 
concretizat prin plusul de 10 go
lul înscrise In acest tur.

Se pune Întrebarea: este oare 
Steaua o echipă nouă 1

Nu, desigur I Ar ti valabilă 
mal curlnd ldeea că Steaua s-a 
eliberat oarecum de disciplina 
prea „hererrfstă" a Iul Traian 
Ionescu, dar a păstrat în mare 
structura de Joc a fostului por
tar, plusul de goluri neflind con
secința unei mal bune organizări 
a jocului echipei de astăzi, dt 
al acestei declanșări tradiționale, 
după un regim tactic mal sever.

De ce spunem că Steaua nu e 
încă o echipă nouă 7

In primul rfnd, pentru că ea 
a rămas o echipă de contraatac. 
Intre altele, stau mărturie cele 
șapte puncte clștigate în depla
sare (ta mod special cu mijloace
le contraatacului) și, mai ales, 
cele patru puncte... In minus pe 
teren propriu. Și dacă cele pier
dute cu Universitatea Craiova șl 
Dinamo stat — hai să zicem — 
scuzabile, punctul ratat cu F.C. 
Constanța nu probează dedt di
ficultățile construcției pe teren 
propriu, vizibile și In alte par- 
.tlde.

6. STEAUA 17 7 5 5 27-23 19
0 Puncte realizate acasă: 12 (a pierdut două puncte cu 

Universitatea Craiova, cite unul cu Dtaamo șl F.C. Constanța); 
puncte obținute ta deplasare: 7 (cite 2 cu Politehnica Timi
șoara și Corvinul, cite unul cu Politehnica Iași, C.S. Tlrgo- 
vlște și F.C.M. Brașov).
• Golgeterii echipei: Balint 7 goluri, Cimpeanu n 6, Mure- 

șan 3, D. Zamfir, Majaru și Barbu — cite 2, Iovan, Șt. Popa, 
Eduard, Minea șl Ralea — cite 1.
• Jucători folosiți: 19 (Iovan șl Mureșan — cite 17 meciuri, 

Majaru, Balint și Anghelini — dte 16, Nlțu, Stoica șl Cimpea
nu II — cite 14, Sameș 13, Minea 12, Barbu, Fl. Marin șl Fodor 
— cite 11, Șt. Popa 9, Eduard șl D. Zamfir — dte 8, Ralea 7, 
Lovaș 4, Iordache 1).
• Cartonașe galbene: 15—8 jucători; cele mal multe: Anghe

lini 5.
• Cartonase roșii: Iovan (etapa a 17-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m: 3 transformate (Ma

jaru 2 șl Cimpeanu H), una ratată (Cimpeanu II); ■ fost 
sancționată cu 5 penalty-uri: 4 transformate, unul ratat.
• A expediat 235 de șuturi (129 acasă — 106 ta deplasare), 

dintre care 106 pe spațiul porții (36 acasă — 50 ta deplasare).

O altă observație. Dacă anul 
trecut (ne referim la tur) Steaua 
a șutat de 163 ori la poartă 
pe teren propriu, anul acesta e- 
chlpa se prezintă cu o producție 
mal modestă (129). Să tragem 
din asta concluzia că — prin plu
sul de goluri — s-a îmbunătățit 
precizia 7 Vrem s-o credem.

Steaua nu e tacă o echipă 
nouă, chiar dacă s-a dispensat _
față de lotul anului trecut — de 
10 jucători: I. Gheorghe, Toma, 
Florea, Sertov, Cămui, Lucian, 
Flșic, Păuna, Ad. Ionescu (acci
dentat). Dacă îl mal adăugăm pe 
Iordache (prezent la un singur 
joc, din motive obiective), pu
tem forma o echipă Întreagă. 
Aceasta sugerează SELECȚIA 
CAM SUPERFICIALA, LA IN- 
TÎMPLARE, fapt care a compli
cat lucrurile șl a amlnat consti
tuirea unei echipe cu adevărat 
noi.

S-ar părea că anul acesta Stea
ua a aplicat un filtru ta ope
rația de selecție. Deocamdată e 
greu să ne pronunțăm. Cim
peanu II se integrează greu ta-
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Cursa 
1:34,3,

OANĂ S-AU DETAȘAT
HI PISM

1. Silicon. Cota: dșt. 2,80, ord. ». 
Cursa a II-a’ 1. Halmeu (I.G. 
Nlcolale) 1:36,9, 2. Radna, 3. Cu
surgiu. Cota: dșt. 2,60, ord. 16, 
ev. 12, ord. triplă 693. Cursa a
III- a: 1. Krauss (Tănase) 1:29,7,
2. Rudy. Cota: dșt. 1,80, ord. 14, 
ev. 5, triplu 1—2—3 57. Cursa a
IV- a: 1. Vigan (Oană) 1:27,0, 2.
Solara, 3. Feteasca. Cota: dșt. 3, 
ord. 11, ev. 7, ord. triplă 132. 
Cursa a V-a: 1. Dalba (D. lor- 
ga) 1:30,0, 2. Efect. Cota: dșt. 3, 
ord. 60, ev. 63, triplu 3—4—5 230. 
Cursa a Vl-a: 1. Calafat (S. lo- 
nescu) 1:28,5, 2. Vigu, 3. Sugiuc. 
Cota: dșt. 2, ord. 15, ev. 90, ord. 
triplă 575. Cursa a Vil-a: 1. Rea
lista (Oană) 1:31,7, 2. Frecvența. 
Cota: dșt. 7, ord. 20, ev. 21, tri
plu 5—6—7 625. Cursa a VIII-a: 
1. Sabău (M. ștefănescu) 1:27,3,. 
2 Poienița II, 3. Jder. Cota: dșt. 
2,60, ord. 7, ev. 10, ord. triplă 80. 
Cursa a IX-a: 1. Orsina (Tănase) 
1:29,6, 2. Orghldan, 3. Sunătoarea. 
Cota: dșt. 8. ord. 16, ev. 17, ord. 
triplă 464 triplu 7—8—9 409.
Cursa a X-a: 1. Negruț (D. Ar- 
sene) 1:31.2, 2. Orfana. Cota: 
cîșt. 3, ord. 22, ev. 53.

A. MOSCU

Steaua — Dinamo 1—1. O fază dominată de „bătrînul" Anghelini, 
spre care te îndreaptă Augustin (4). In planul doi, un reprezen

tant al tinerilor, Iovan. Foto : N. DRAGOȘ

tr-o echipă care nu joacă exclu
siv pentru el, așa cum se ta- 
tlmpla la Cluj-Napoca (dar acest 
lucru se știa). Dorel j£amflr vi
ne șl el cu o „carte de mun
că" nu prea străludtă (a șl ju
cat doar 8 meciuri), Ștefan Popa 
a fost readus mai mult pentru 
că s-a remarcat la Rapid, dar 
a pierdut curlnd echipa, despre 
Barbu se spune că a intrat In
tr-un salon pr»a elegant, lucru 
cu care nu statem de acord, 
deoarece Barbu are setatele; In 
sflrșit, Ralea a avut o presă bu
nă ta cadrul clubului, dar s-a 
stins, pentru că a trebuit să-i 
facă loc lui Cimpeanu II, „adus 
pe garanție", iar Eduard nu are 
dmpul de dezvoltare nestinghe
rită pe care îl avea dnd nu-1 
simțea pe Fodor ta spate.

Dacă Steaua nu este tacă o 
echipă nouă, în schimb ea este 
una ta formare. Iar elementul 
de optimism cuprins ta acest 
termen înseamnă Iovan, Înseam
nă Balint și. din dt se spune, 
Belodedld.

Este posibil ea Steaua să urce 
ta perioada care urmează. Dar 
principalul atu al echipei ar tre
bui să fie, am mai spus-o, un 
cadru de joo

C.C.A.-U1 a fost întotdeauna o 
echipă de atao șl rareori de 

TURUL DIVIZIEI „A" LA ORA BILANȚULUI
(Urmare din pag 1)

zentantele eșalonului de per
formanță, pentru un joc cu o- 
chii ațintiți pe tabela de scor, 
s-a manifestat nu intr-o parti
dă Bau alta, ci în marea ma
joritate a meciurilor susținu
te In deplasare, în prima ju
mătate a campionatului.

Nimic nu grăiește mai eloc
vent despre acest fel de Joc, 
desfășurat la întîmplare — nici 
ofensivă, nici defensivă, nici 
atac, nici contraatac — decît 
înregistrările efectuate la fie
care partidă îin parte și djn 
care rezultă că, de pildă, A. S. 
Armata Tg. Mureș și Politeh
nica Timișoara au nimerit în 
cele 8 sau 9 meciuri disputate 
pe terenul adversarelor doar 
13 și, respectiv, 21 de ori spa
țiul porții !

Cifrele sînt elocvente și 
pentru F. C. Constanța. (22), 
F. C. Bihor (22), C. S. Tîrgo- 
viște (27) și altele.

Consecința acestui mod de a 
privi lucrurile, aflat în contra
dicție cu cerințele de perfor
manță ale Diviziei „A“ ? S-a 
redus considerabil numărul 
jocurilor de bună factură teh- 
nico-tactică, pînă într-atît incit 
le putem aduna pe degetele u- 
nei singure mîini : Sportul
studențesc — Corvinul Hune
doara, Steaua — Universitatea 
Craiova, A.S.A. Tg. Mureș — 
Dinamo. F. C. Olt — S. C. Ba
cău, F. C. Argeș — Steaua. 
Lipsesc, cum se vede, meciuri 

contraatac, cind era cazul. 
C.C.A.-ul a fost construit „ta- 
tr-o noapte", am putea spune, 
dnd s-a format o echipă care 
a jucat vreo cinci ani împreună. 
Suporterii Stelei ar fi. fericiți ca 
Steaua să-și formeze pentru re
tur o echipă care să joace nu 
cinci ani, d numai cind etape 
Împreună...

Acea echipă de atac, C.C.A., a 
putut susține ofensiva lucidă 
pentru că avea cel puțin patru 
ginditori ta echipă (Apoizan, Bo
ne, Zavoda I, Constantin). Apoi, 
odată cu trecerea anilor, numă
rul „cerebralilor" a Început să 
scadă. A fost la un moment dat 
perechea Iordănescu—Gigi Tăta- 
ru, cu unele rezultate foarte bu
ne. Apoi a început perioada Iul 
Dumitru, care l-a trimis șl pe 
Iordănescu ta față. A fost iarăși 
o perioadă bună, cind Dumitru 
parcă a luat bagheta iul Con
stantin, făctad din Troi un nou 
Cacoveanu.

în momentul de față, Steaua 
are jucători spontani aproape In 
exclusivitate. Nici unul din cel 
de astăzi (poate cu excepția lui 
Ștefan Popa, subapreciat) nu 
pare dispus să intre Intr-o re
lație de joo cu ceilalți. Iși spun 
cuvlntul tinerețea și nerăbdarea. 
Și mal e acest „exploziv" Balint, 
jucător cu calități, nid vorbă, 
dar care e deocamdată doar un 
nărăvaș cal de rodeo, pe care 
nu s-a pus șaua.

Cine va conduce în retur Stea
ua 7 (Cind spunem cine va con
duce ne glndlm, bineînțeles, la 
omul din teren, pentru că, la 
urma urmelor, fotbalul Începe de 
la verdele gazonului șl nu de 
la negrul tablei).

Acum un an. Steaua a încer
cat să joace altfel decit a jucat 
timp de 30 de ani. A fost o altă 
Steaua. Dar noi nu vom Înceta 
să sperăm că Steaua va reuși 
să aibă șl o partitură mai com
pletă, așa cum a fost celebrul 
zig-zag de forma fulgerului, cind 
mingea pornită ușor din piciorul 
lui Apoizan ajungea la Bone. Ișl 
schimba brusc direcția spre Con
stantin șl, de acolo, ajungea la 
treapta a patra, care se nu
mea în general Tătaru șl, hai 
sA-1 sensibilizăm pe actualul pre
ședinte al secției, la... Ion Alexan- 
drescu.

loan CHIRILA

ca : Steaua — Dinamo, Dinamo 
— Sportul studențesc. Univer
sitatea Craiova — Dinamo, F. C. 
Argeș — Universitatea Craio
va, Dinamo — F.C. Argeș, toate, 
nu de mult, veritabile derby-uiri. 
Au abundat, tn schimb, jocu
rile anoste, chiar dacă unele 
dintre ele s-au bucurat de par
ticiparea protagonistelor Divizi
ei »A“.

Nu încape vorbă, fruntașele 
Diviziei „A", cu precădere e- 
chipele participante în cupele 
europene, au un potențial de 
joc superior celui arătat în ma
joritatea etapelor de campio- 
nait. Fără aceste resurse, oricît 
s-ar strădui ele să-și depășeas
că condiția la „ora cupelor eu
ropene" n-ar fi cu putință.

Intr-adevăr, plecînd de la o 
așezare rațională în spațiul de 
joc, deimonstrînd, în multe mo
mente ale meciurilor, o judici
oasă orientare tactică, o stăpî- 
nire a procedeelor tehnice în 
condiții de joc. Universitatea 
Craiova (în special) și Dinamo 
au pus în inferioritate — nu 
numai prin rezultate, ci chiar 
prin factura mai bună a jocu
lui prestat — puternicele echi
pe Fiorentina, Girondins de 
Bordeaux și, respectiv, Dukla 
Praga.

Nu departe de comportarea 
acestor două echipe fruntașe 
ale fotbalului nostru s-a situat 
și Corvinul Hunedoara în pri
ma manșă cu Sarajevo, cind e- 
chipa lui Rednic, Andone, Klein 
și Gabor s-a aflat și foarte a-

După operația la ochi efectuată la Spitalul militar central

ȚICLEANU VA FI APT DE JOC 
ÎN SEZONUL VIITOR

Ne-am obișnuit să-1 vedem 
pe Aurel Țicleanu în teren, in 
luptă cu adversarul direct; 
ne-am obișnuit să-l vedem 
înscriind goluri, ne-am obiș
nuit să-1 vedem anihilîndu-1 
pe Antognoni, pe Țigana sau 
în dispută pentru balon cu 
Bruno Conti. Tocmai de aceea 
cînd l-am revăzut ieri, pe pa
tul Spitalului militar central 
din Capitală, ni s-a părut că 
este altul. învelit cu pledul 
pînă sub bărbie, încercînd să 
suridă. Nu 1 se vedea decît o- 
chlul drept. Cel stîng este a- 
coperit sub un bandaj.

Săptămîna trecută a venit 
la spital. Diagnosticul a fost 
clar : cataractă I Joi a fost o- 
perat.

— Cataracta, știam, este ca
racteristică oamenilor în vîrs- 
tă. Or, dumneata, la numai 23 
de ani...

— Este drept, dar cif mine a 
fost o excepție. Este, probabil, 
urmarea unei lovituri primite 
In joc, de care nu ml-am dat 
teama cu ani in urmă. Acci
dentul a avut loc pe cind mai 
jucam încă la Metalurgistul 
Sadu. De la această echipă am 
ajuns la Universitatea Craio
va in 1977. Asta înseamnă că 
în 1976 am recepționat lovitu
ra. Dar numai acum am putut 
să mă operez. Nu a contat 
doar această îndelungă pauză 
competițională, dar a fost vor
ba fi de cataracta însăși, care 
nu era încă operabilă. Acum 
a fost momentul pe care mi 
l-au indicat medicii. Si iată- 
mă aici, la Spitalul militar 
central, tub îngrijirea reputa
tului nostru specialist, prof, 
dr. Mircea Olteanu.

Și astfel am aflat că de mai 
multă vreme Țicleanu nu ve
dea bine cu ochiul stîng, ceea 
ce, firește, îi scădea din ran
dament pe terenul de fotbal. 
„Periferic vedeam forme ne
clare, astfel că de multe ori 
nu puteam duce la bun sfirșit

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI:..
• LA BRAȘOV, în sala spor

turilor, s-au disputat primele 
două tatîtairi amicale dintre se
lecționate de copil din țara noas
tră șl Olanda. La copiii născuți 
ta 1970, scorul a fost de 7—2 
(6—0) pentru micuții noștri ju
cători, prin golurile marcate de 
Sanda (3), Răduciolu (2), Zamfir 
(2), Iar pentru olandezi au în
scris Muller șl Brian, ta al doi
lea meci s-au tatllnit selecționa
te alcătuite din copil născuți tn 

proape de un rezultat de ră
sunet. Așadar, se poate...

Finalul de sezon competițio- 
nal 1932—’83 găsește fotbalul 
nostru intr-un moment favorabil 
continuării muncii, în perioada 
de întrerupere ca și după aceea, 
cu o mai mare competență și 
responsabilitate. Să nu uităm 
că rezultatul de 0—0 realizat 
de tricolori, recent, cu campi
oana lumii, tiu ne dă în nici 
un caz dreptul să afirmăm că 
întrecerea noastră internă se a- 
flă pe aceeași treaptă valorică 
cu campionatul italian, „furni
zor" de echipe de club puter
nice și, ca un corolar, de for
mație reprezentativă campioană 
a lumii...

De la aceste considerente tre
buie pornit, credem, în pregă
tirea consfătuirii din luna ia
nuarie, preconizată de F.R.F., 
cu factorii responsabili al clu
burilor, conducătorii și antre
norii. Tot ceea ce se va asi
mila teoretic la acea ședință de 
lucru, trebuie transpus în prac
tică la pregătirile care vor ur
ma de către absolut toți antre
norii echipelor noastre divizio
nare. Pentru ca, într-un viitor 
cit mai apropiat cu putință, să 
putem constata și la noi că tot 
mai multe echipe de club fur
nizează primei reprezentative 
a țării, selecționatei olimpice, 
jucători valoroși, competitivi pe 
plan internațional.

Aceasta este, In ultima ana- 
liză, menirea oricărei competi
ții cu caracter" intern la nive
lul primului eșalon. 

acțiunile de joc in care eram 
angajat", ne-a spus el.

Discuția se animă. Intervine 
și soția sa, Olivia, care l-a 
vegheat tot timpul.

— Operația, deși a durat a- 
proape două ore, ne spune 
Olivia, a decurs în perfecte 
condițiuni. In fiecare diminea
ță, profesorul dr. Mircea Ol
teanu vine la consult și ne a- 
sigură că vindecarea decurge 
în cele mai bune condiții. Joi 
sau vineri vom pleca acasă, 
dar vom reveni după cîtva 
timp la un prim control...

— ...Și în prima decadă a lui 
februarie voi relua pregătirile. 
continuă Țicleanu. La (început, 
mai ușoare. Ne așteaptă o pri
măvară grea : campionatul, 
„sferturile" noastre cu F. C. 
Kaiserslautern și echipa națio
nală. Orice fotbalist iși doreș
te, ca o încununare a activită
ții sale, să participe într-un 
turneu final de campionat 
mondial. Dacă noi am ratat a- 
ceastă prezență atunci cînd e- 
ram mai siguri ca oricind, 
sper să nu mai clacăm pentru 
edifia din 19S6. Dar, pînă a- 
tunci, să încercăm calificarea 
în turneul final al Campiona
tului european.

Admirăm optimismul iui Ți
cleanu. Dealtfel, el ne-a spus 
că aceasta este starea de spi
rit și la Universitatea Craiova 
și la lotul național. îl bucu
ră mult faptul că este în a- 
tenția colegilor săi de la Cra
iova. Cămătaru l-a și vizitat 
la spital, iar alți bolnavi in
ternați din toate colțurile țării, 
amatori de fotbal, il încon
joară cu simpatia și urările 
lor de însănătoșire grabnică. 
Ceea ce i-am urat și noi in 
numele cititorilor ziarului, re
venirea cît mai grabnică', in 
rîndurile echipei de club și 
lotului reprezentativ.

Mircea TUDORAN

1969, Încheiat tot cu victoria e- 
chipei noastre. Scor final: 4—2 
(1—2). Au marcat Bondor (2), 
Lupescu și Stănescu, respectiv 
Stata și Gonter. Astăzi, echipele 
se vor întîln. din nou in aceeași 
sală a sporturilor.
• CURS DE ARBITRI. Miine, 

Ia ora 16,30, în sala I.S.B. (str. 
Berzei) din Capitală, va avea Ioc 
deschiderea noului curs de ar
bitri de fotbal organizat de 
C.M.E.F.S. București.

Profesori de educație 
fizică și spori, antrenori, 
medici sportivi, spo.tivi 
fruntași !

Activiști sportivi ai 
consiliilor de educație fi
zică și sport județene, 
municipale și orășenești, 
din cluburi și asociații 
sportive !

Iubitori ai sportului !
DORIȚI să fiți la cu

rent cu ultimele noutăți 
din cercetarea științifică 
în domeniul sportului 
mondial ?

DORIȚI să vă informați 
■supra noilor metode și 
mijloace de ridicare a 
măiestriei sportive ?

DORIȚI să cunoașteți 
evoluția teoriei și practi
cii educației' fizice și 
sportului la nivelul copi
ilor, școlarilor, juniorilor, 
pe plan internațional ?

Adresați-vă de urgentă 
CENTRULUI DE CERCE
TĂRI PENTRU EDUCA
ȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
(bd. Muncii 37—39, cod 
73403, București, tel. 
21.55.13 sau 20.70.40/74), 
care vă poate pune la 
dispoziție un set de 40 
de publicații de informa
re și documentare spor
tivă : „Sport de perfor
manță", „Buletin infor
mativ", „Sportul la co
pii și juniori". „Educația 
fizică în școală", „Atle
tism", „Fotbal", „Caiac- 
canoe", „Canotaj", „Hand
bal", „Lupte" și „Sport 
de masă".
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Echipele U.R.S.S. și R.D. Germane învingătoare

G0TEBORG, 20. Au luat sfir- 
șit întrecerile „Cupei Europei", 
în bazin de 25 m. Clasamente!» 
generale: BĂRBAȚI: 1. U.R.S.S. 
295 p, 2. R.F. Germania 244 p, 
3. R.D. Germană 227 p, 4. Sue
dia 223,5 p, 5. Marea Britanie 
205 p, 6. Cehoslovacia 195 p, 7. 
Elveția 164 p, 8. Italia 158 p, 
9. Olanda 157 p, 10. Bulgaria 
144 p etc. ; FEMEI : 1. R.D. 
Germană 230 p, 2. Suedia 197 p, 
3. U.R.S.S. 196 p, 4. R.F. Ger
mania 190 p, 5. Olanda 183 p, 
6. Italia 171 p, 7. Marea Britanie 
135 p, 8. Franța 119 P, 9. Po
lonia 103,5 P, 10. Elveția 96 p.

Rezultate: BARBAȚI: 1500^ m li
ber: 
14 :48,20, 
15:23,03, 
(R.D.G.)

4X100 m Uber: 1. Olanda 3:44,48,
2. R.F.G. 3:47,15, 3. U.R.S.S,
3:47,21; 4X100 m mixt: 1. R.D.G.----  ------------ 4:12,04, 3. Sue-

1. Ka- 
2:14,17, 1. 
(U.R.S.S.) 

Phillpsson 
1.

4 :50,28, 
4:51,20; 
Kleber 
Gorșa- 
Marlon 

200 m

4:08,50, 2. U.R.S.S. 
dla 4:12,13; 200 m mixt 
thleen “ '
Irlna
2:16,55, 
(Sued.)

Nord (R.D.G.) 
Gherasimova 

3. Anette 
2:16,99; 400 m mixt

Nord 4:44,01, 2. Phillpsson 
3. Cinzla Scarponi (Ita.) 
100 m spate: 1. Ina 
(R.D.G.) 1:01,44, 2. Larisa 
kova (U.R.S.S.) 1:02,33, 3. 
Alzpora (R.F.G.) 
spate: 1. Kathrin 
(R.D.G.) 
2:12,31, 3.

1:03,93; 
Slmmermann 

2. Gorșakova 
de Rover (Ol.) 

Clnzla 
Maud 

3. Ka- 
200 m

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

DAVOS. După ce fondlștil 
norvegieni dominaseră dar în
trecerea din cadrul cursei de 
15 km, se aștepta ca ei să cîș- 
tige duminică si proba de șta
fetă de 3X10 km. Iată însă că 
suedezii au avut o evoluție re
marcabilă, în special Thomas 
Wassberg, ocupînd primul loc. 
Ded : 1. Suedia (Kohlberg,
Svan, Wassberg) 1.33:17, 2.
Norvegia I (Bakene, Mikels- 
plass. Oițe) 1.33:44, 3. Norve
gia II 1.33:58, 4. U.R.S.S. I 
1.34:10, 5. Finlanda 1.34:19, 6. 
U.R.S.S. II 1.34:21 etc.

Din" țările socialiste

UZINA DE HOCHEIȘTI
DE LA SPARTAK MOSCOVA

1. VI. Salnikov (U.R.S.S.) 
2. Darjan Petricl (Iug.) 

3. Sven Lodziewskl 
15:26,86; 4X100 m liber: 

1. UJLS.S. 3:18,26, 2. Suedia
3:18,46, 3. R.F.G. 3:18,53; 200 m 
liber: 1. Michael Gross (R.F.G.) 
1 :45,97, 2. Uodzijewskl 1:47,71, 3. 
Svetoslav Semenov (U.R.S.S.) 
1:48,89; 400 m mixt: 1. Serghei 
Fesenko (U.R.S.S.) 4:19,07, 2. Jo
sef Hladky (Ceh.) 4:19,51, 3. Gio
vanni Franceschi (Ita.) 4:19,90; 
200 m bras: 1. Robertas Julpa 
(U.R.S.S.) 2:13,27, 2. Ralf Buttge- 
reit (R.D.G.) 2:15,91, 3. Adr. Mo
orhouse (M. Br.) 2:18,76; 100 m 
fluture: 1. Alexei Markovskl 
(U.R.S.S.) 53,74, 2. Michael Gross 
53,84, 3. Dano Halshall (Elv.) 5'.,22; 
FEMEI: 100 m liber: 1. Agneta 
Eriksson (Sued.) 55,25, 2. Canny 
van Bentum (Ol.) 56,37. 3. Susane 
Link (R.D.G.) 56,48; 200 m liber: 
1. Anne Marie Verstappen (Ol.) 
1:59,10, 2. Eriksson 1:59,15, 3. Ina 
Beyermann (R.F.G.) 1:59.78; 400 m 
liber: 1. Carmela Schmidt (R.D.G.) 
4:08,45, 2. Beyermann 4:09,58, 3. 
Ann Linder (Sued.) 4:12,68: 800 
m liber: 1. Olga Troșkaia
(U.R.S.S.) 8:36.10, 2. Linder 8:38.54, 
3. Daniela Ubel (R.D.G.) 8:38,36;

2:11,36, 
Yolanta 

2:17,05 ; 100 m fluture : 
Scarponl (Ița^) _ 1:01,30, 
Lauchner ' 
rin Selck 
fluture: 1. 
2:11,99, 2. 
2:13,41, 3.
2:14,81; 100 
ner (R.D.G.) 1:10,63, 2.
Taglin (Ita.) 1:10,91, 3. 
Buzelite (U.R.S.S.) 1:11,13; 200 m 
bras: 1. Annelie Holmstrbm
(Sued.) 2:30,54, 2. Tania Bogomi- 
lova (Bulg.j 2:30,89, 3. Grazyna
Dziedzlo (Pol.) 2:31,18.

1. 
2.

(R.D.G.) 1:01,31, 
(R.F.G.) 1:01,69;
Cornelia Polit (R.D.G.) 
Petra Zindler (R.F.G.) 
Ann Carlsson (Sued.) 
m bras: 1. Sllke HOr- 

Carlotte 
Alsjkut»

• LA ROSTOCK (bazin 25 m), 
Cornelia Sirch (R.D.G.) a Înotat 
200 m spate in 2:08,54 (cea mal 
bună performanță mondială a 
anului), iar Kristin Otto a aco
perit 100 m liber In 1:00,80

MOSCOVA. Duminică, tn cea 
de a patra zi a turneului de 
hochei dotat cu „Trofeul Izves
tia", au fost înregistrate rezul
tatele : U.R.S.S. — Suedia 5—4 
(1—0, 1—2, 3—2). Cehoslovacia 
— R.F.G. 11—2 (5—0, 2—1
4—1).

VAL GARDENA. După des
fășurarea a 3 probe, în clasa
mentul general masculin al 
„Cupei Mondiale" situația este 
următoarea : 1. Peter Milller
(Elveția) 60 p, 2. Harți , Wel- 
rather (Austria) 54 p, 3. Franz 
Heinzer (Elveția) 48 p, 4. Con
tadin Cathomen (Elveția) 45 p, 
5. Franz Klammer (Austria) și 
Peter Lîischer (Elveția) 35 p.

într-o emisiune a televiziunii 
sovietice, crainica dădea adre
sele unor magazine și ateliere 
prestatoare de servicii, Uustrînd 
cu scurte filme răspunsurile la 
întrebările telespectatorilor, li
nul dintre răspunsuri se refe
rea la posibilitatea învățării și 
practicării hocheiului pe ghea
ță de către copii indieîndu-sa 
numele clubului, adresa și nu
mărul de telefon. Odată cu 
răspunsul se prezentau și sec
vențe cu mici hocheiști zbur- 
dlnd pe paitinoar în urmărirea 
pucului.

Iată, ne-am zis, un subiect 
interesant și, împreună cu un 
coleg de la ziarul „Sovlețsld 
sport", am vizitat Școala d» 
hochei pe gheață a vestitului 
club moscovit „Spartak". Am 
fost primiți cu amabilitate da 
Aiexandr Vașcov, directorul 
școlii, care ne-a prezentat ac
tivitatea acestei adevărate u- 

hocheiștL Grupe- 
copii ale școlii 

350 de sportivi, 
18 ani, de pregătirea 
ocupă 8 antrenori

ANCHETE DE SFIRSIT DE AN

Ju- 
Vir- 

la 
Wimbledon in 1977, a devenit 
prima femeie cooptată în co
mitetul lui „AU England Club", 
cel care organizează în fieca
re an turneul de la Wimble
don. Se speră că alegerea Vir- 
giniei Wade (37 ani) în acest 
comitet va duce la ameliora
rea relațiilor dintre organiza
torii și participanții la acest 
tradițional turneu.

LONDRA (Agerpres) — 
cătoarea engleză de tenis 
ginia Wade, campioană

Agenția France Presse a sta
bilit, ca în fiecare an, lista ce
lor mai buni sportivi ai lumii. 
Dacă desemnarea ca lideră a 
clasamentului feminin a atle
tei Marita Koch (R. D. Ger
mană) îi Întregește succesul a- 
cestel sportive, aflată pe pri
mul loc în marea majoritare 
a anchetelor acestui sfîrșit de 
an, în schimb apare oarecum 
surprinzătoare prezența fotba
listului italian Paolo Rossi, 
înaintea marilor vedete ale 
atletismului, americanul Cari 
Lewis și britanicul Daley 
Thompson. Motivația acestei a- 
legeri a fost următoarea : 
„Paolo Rossi, autorul a 6 go
luri Ia El Mundial, dintre care 
3 în faimosul meci Italia — 
Brazilia, autor al unei fantas
tice reveniri după o absență 
de doi ani". Este de subliniat, 
de asemenea, prezența record
manei noastre 
printre cele mai 
ale lumii. Iată

tenis), 5. Li Ning (R. P. Chi
neză — gimnastică), 6. Larry 
Holmes (S.U.A — box), 7. 
Dino Zoff (Italia — fotbal). 8. 
Michael Gross (R.F.G. — înot), 
9. Vladimir Parfenovici (U.R.S.S. 
— canoe), 10. Ghumal Rasoul 
(Pakistan — hochei 

★ 
agenției

pe Iarbă).
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LA AUTOMOBILISM
Tradiție naiul raliu automobilis

tic ,,Iarna rusească", prima eta
pă a „Cupei Prieteniei", compe
tiție la care participă sportivi 
din țările socialiste, va debuta la 
5 februarie, startul urmind a fi 
dat de pe ' podromul din Mos
cova. Traseul in lungime de 800 
km, oomportînd multe porțiuni 
dificile, se va încheia la Iaroslav.

Vali Ionescu 
bune sportive 
clasamentele :

Marita KochFEMEI : 1.
(R.D.G. — atletism), 2. Ulrike 
Meyfarth (R.F.G. — atletism), 
3. Erika Hess (Elveția — schi), 4. 
Martina Navratilova (S.U.A — 
tenis), 5. Berit Aunli (Norve
gia — schi fond), 6. Briglt 
Fischer (R.D.G. — caiac), 7. 
Melanie Smith (M. Britanie — 
călărie), 8. Petra Schneider 
(R.D.G.-înot), 9. Elena Bicerova 
(U.R.S.S. — gimnastică), " 
Vali Ionescu (România — 
tism).

BARBAȚI : 1. Paolo
(Italia — fotbal), 2.
Lewis (S.U.A.
3. Daley Thompson 
Britanie — atletism), 
Jimmy Connors (S.U.A

10. 
atle-

Rossi 
Carl 

atletism), 
(M. 

4.

Campionatele naționale de șah

SITUAȚIE NESCHIMBATA 
ÎN FRUNTEA CLASAMENTELOR

în ziua liberă a finalei cam
pionatului național feminin de 
șah de la Mediaș s-a disputat 
partida amînată din prima run
dă dintre Margareta Teodorescu 
și Eugenia Ghindă. Rezultatul 
ei era foarte important, ambele 
jucătoare aflîndu-se în plutonul 
fruntaș al clasamentului, într-o 
„siciliana" (Pelican), Ghindă a 
obținut o poziție foarte bună, 
apoi însă a greșit, permițînd 
adversarei sale să echilibreze 
poziția. Rezultatul : remiză.

în clasament, după 7 runde 
(pe puncte cîștigate și pierdu
te), situația este următoarea : 
Eugenia Ghindă 5—2, Ligia Jic- 
man 4*/2—l*/2, Marina Pogore- 
vici, Judita Kantor 4-2 (1).
Margareta Teodorescu » 4—2, 
Smaranda Boicu 4—3, Osii» 
Sajter 3*/2—2’/2, Mariana Iontță 
y/i—3'A, Gertrude Baumstark 
3—4, Angela Cabariu 2*/2—3'/2, 
Otilia Ganț 2%—4'/2, Maria Al- 
buleț, Eleonora Gogâîea 2—4, 
Gabriela Oîteanu 2—5, Edit 
Ștefanov l’/2—4’/j.

După o zi de odihnă, finala 
Campionatul masculin a pro
gramat runda a 8-a. Li
derul clasamentului, tînărul 
maestru internațional ieșean, 
Ovldlu Foișor, a cîștlgat, cu 
negrele, în fața lui Oltean, 
în revenlr» de formă, marele 
maestru Florin Gheorghiu l-a 
învins pe Kertesz, Ghițescu 
l-a întrecut pe Nicolaide. 
După o lungă luptă poziționa
lă, în criză de timp, Ștefanov 
a greșit și a pierdut la lo- 
nescuu Stoica a cîștlgat la 
Grtlnberg. Surpriza rundei s 
Tratatovici învinge cu negre
le pe Ghindă ! Doar două re
mize în această rundă : Pav
lov — Ciocâltea șl Ciolac — 
Ardeleanu.

După opt runde, în clasa
ment continuă să conducă 
Foișor cu 5,5 p (1), urmat de 
Ghițescu și Ionescu 5 p, Ghin
dă și Gheorghiu 4 p (1), Stoi
ca, Grtlnberg, Ardeleanu, Tra-- 
tatovicl. Oltean 3,5 p (1) etc.

Ancheta _
tina", din Havana, 
nat cel mal bun ___ ____
America Centrală si zona Ca
raibilor pe halterofilul cuba
nez Daniel Nunez, fost record
man mondial la cat. 67 kg.

Federația de fotbal din 
U.R.S.S. a stabilit clasamen
tele, pe posturi, ale celor mal 
buni fotbaliști sovietici. în baza 
acestora reiese următorul „un
sprezece" : Dasaev — Borov- 
ski, Civadzc, Baltașa, Demia
nenko — Buriak, Besonov, 
Prokopenko — Gurinovici, O- 
ganesian, Blohin.

„Prensa La-
1-a desem- 
sportiv din

ULTIMUL MECI AL ANULUI
preliminariii» Campiona- 
european s-a disputat ul- 
meci ai anului. în gru- 

a Vil-a, partida dintre 
Malta si Olanda s-a desfășu
rat la Aachen (R.F.G.), deoa
rece maltezii sînt sancționați 
de F.I.F.A. si U.E.F.A. cu in
terdicția de a susține jocuri 
pe teren propriu. Meciul s-a 
încheiat cu victoria reprezen
tativei Olandei cu 6—0 (4—0),

în 
tulul 
timul 
pa

REUNIUNEA COMITETULUI
La Zilrich s-au desfășurat 

lucrările Comitetului executiv 
al F.I.F.A., pe ordinea de zi 
figurlnd o serie de problem» 
importante. Astfel, s-a hotărit 
ca data limită pentru prezen
tarea oficială a candidaturilor 
pentru organizarea turneului 
final al C.M. din 1986 să fie 
10 ianuarie 1983.

Plnă acum doar Mexicul și-« 
anunțat oficial candidatura și 
se așteaptă confirmările Bra
ziliei, S.U.A. și Canadei. O co
misie va examina apoi toate 
problemele pe care le impli
că organizarea unei asemenea 
competiții, iar la 20 mai 1983, 
la Stockholm, va fi luată ho- 
tărîrea definitivă. F.I.F.A. a 
acceptat organizarea de către 
Uruguay a unui meci interna
țional, la 16 iunie 1983, înca
sările urmînd să fie alocate 
UNICEF. La cea de a 80-a a- 
niversare a creării F.I.F.A. (în 
1984) va fi organizat, la Zil
rich, un meci între două se-

CE FACE F. C. KAISERSLAUTERN ?
în prezent, campionatul 

R.F.G. este în pauza de iarnă, 
pînă la 22 ianuarie. F. C. Kai
serslautern va fi în vacanță 
pină la 6 Ianuarie, după care 
In perioada 8—16 ianuarie va 
efectua un turneu în Spania 
sau în sudul Franței.

zine de 
le de 
cuprind 
intre 7 și 
cărora se 
care, ca și directorul școlii, au 
fost la timpul lor mari hoche- 
Iști, încununați cu titluri d» 
campioni mondiali și olimpicL 
O sută dintre cei mai talentațl 
copil, adică 4 grupe, alcătuiesc 
clase speciale de hochei la șco
lile din cartier (în clasele VI— 
XII) și fac două antrenamente 
pe zi. Vin dimineața la primul 
antrenament, se duc apoi la 
cursuri și după aceea se pre
zintă la cel de al doilea antre
nament, de 5—6 ori pe săptă- 
mînă, in timp ce grupele mici 
au program de trei ori pe săp- 
tămtnă.

In programul mlcUior hoche
iști, care Începe in luna au-

gust, intră pregătirea fizică șl 
jocurile dinamice în septem
brie se intră pe gheață, cu 
două zile pe săptămină, alt» 
trei zile efectuîndu-se antrena
mente pe zăpadă. Și așa, în oc
tombrie crește ponderea lucru
lui pe gheață, pentru ca din 
noiembrie să se folosească ex
clusiv patinele.

Un puternic stimulent și un 
excelent prilej de verificare 1» 
constituie sistemul competițio- 
nal dedicat celor mai tineri ho
cheiști. Trei echipe ale clubu
lui „Spartak" participă la cam
pionatul unional, iar alte opt 
în campionatul Moscovei, am
bele competiții fiind organizat» 
pe categorii de vîrstă, la hochei 
ca și la alte numeroase spor
turi.

Am foot invitați să-t vedem 
la lucru pe micii hocheiști, în 
patinoarul acoperit al clubului, 
cu 6 000 de locuri, primul pa
tinoar acoperit din Moscova șl 
din Uniunea Sovietică. De li» 
Înălțimea tribunei, puștii anga
jați într-o aprigă dispută 1» 
două porți ne păreau două for
mații lin toată regula, privit» 
cu binoclul ținut... invers. Dri
blinguri fulgerătoare, pase pu
ternice, bodicekuri In forță și 
șuturi pe poartă din toate po
zițiile anunță de pe acum vi
guroase talente, șlefuite cu mi
gală și pricepere de tehnicieni 
cu dragoste pentru acest sport 
șl pentru copil. „Nu toți vor »* 
Junge, desigur, în prima echi
pă a clubului și în reprezenta
tiva unională, dar cinci sau șa
se vor străluci" — ne spunea 
antrenorul Viktor Șuvalov. Șl 
Uniunea Sovietică are numeroa
se asemenea uzine de hocheiștL

Mircea COSTEA
MOSCOVA, decembrit

DISTINCȚII ALE C. I.O. —UHDR GIMNASTE SOVIETICE
MOSCOVA, 20 (Agerpres). — 

Aflat în vizită la Moscova, 
președintele Comitetului Inter
național Olimpic. Juan Anto
nio Samaranch, a avut o con
vorbire cu Serghei Pavlov, pre
ședintele Comitetului olimpic al 
U.R.S.S., în cadrul căreia au 
fost examinate probleme majo-

re ale mișcării olimpice.
Cu același prilej, președintei» 

C.I.O. a remis, In cadrul unei 
ceremonii, distincții ale forultd 
olimpic gimnastelor sovietic» 
Elena Muhina și Liudmila Tn" 
rișceva, pentru „importanta lo» 
contribuție la dezvoltarea spor
tului mondial".

In preliminariile c. e.
prin golurile marcate de Ophof 
(din 11 m). Van Kooten (2), 
Hovenkamp, Schoenaker (2). 
în urma acestui rezultat, cla
samentul se prezintă astfel

CAMPIONATE i

1. Olanda
2. Irlanda
3. Spania
4. Malta
5. Islanda

3 2 1 0 9—2
3111 8—5

2 110 4—3
2 10 1 2—7
4 0 1 3 2—6

5
3
3
2
1

EXECUTIV Al
lecțlonate mondiale. F.I.F.A. a 
hotărit să suspende pe viață 
orice jucător sau echipă care 
Întreține relații cu Africa de 
Sud, țară în care se practică 
apartheid-ul. în fine, forul su
prem a atenționat federația 
engleză să renunțe la modifi
cările si la experimentele fo
losite in campionatul intern.

TELEX • TELEX <
ALPINISM • Doi elvețieni. 

Bruno Durrer (29 ani) șl Jakob 
Faehndrich (21 ani), ambii ghizi 
alpini, au reușit să escaladeze cel 
mal înalt pis o din America de 
Sud, Aconcagua (6 950 m).

ATLETISM • Francezul Jacky 
Boxberger a terminat tnvingător 
In crosul organizat de ziarul „Le 
Figaro", la Paris, fiind cronome
trat pe 12 km In 38:29. L-au ur
mat Said Aouita (Algeria) 38:37 
și Michel Delbay (Franța) 39:25.

AUTOMOBILISM • Concursul 
de formula II desfășurat pe auto- 
dromul din Buenos Aires a fost 
cîștlgat de argentinianul Guiller
mo Maldonado (Berta — Volswa- 
gen) cu o medie orară de 143,769 
km.

RUGBY • La Casablanca, la 
meci pentru campionatul euro
pean — „Cupa F.I.R.A.", Italia a 
învins eu 13—3 (0—3) echipa Ma
rocului.

TENIS • în finala Masters-uiul 
feminin, la East Rutherford (New 
Jersey). Martina Navratilova a 
tntrecut-o eu 4—6, 6—1, 6—2 pe 
Chris Evert-Lloyd. • In finală 
1» Hartford (Connecticut): Lendl

FRANȚA (et 20) : LUI» — 
Strasbourg 1—0, Bordeaux — 
Lena 3—0, Paris St. Germain — 
Monaco 0—1, Brest — St. 
Etienn» 4—2, Bastla — Nante» 
1—1. în clasament : Nantes 31 
p. Bordeaux 28 p, Lens 25 p,

PORTUGALIA (et 13) : Es- 
torU — Sporting 0—0, Salguel- 
ros Porto — Braga 1—3, Ben
fica — Portimnense 4—1, F. C. 
Porto — Rio Ave 4—0. în cla
sament : Benfica 25 p, F. C. 
Porto 21 p. Sporting 19 p.

F.

SPANIA (et 16) : La» Pal
mas — C. F. Barcelona 2—1, 
Real Sociedad — Bilbao 1—1, 
Osasuna — Real Madrid 2—1. 
Valencia — Celta Vigo 0—1, 
Zaragoza — Santander 7—2. în 
clasament : Real Madrid 24 p, 
Bilbao 23 p, Zaragoza, C. F. 
Barcelona, Sevilla si Atletic» 
Madrid cite 20 p.

TELEX • TELEX
— Scanlon 6—3, 6—4, 7—5. » In— 
tr-o partidă demonstrativă, la 
North Miami Beach, Jimmy Con
nors l-a Învins cu 6—2, 6—2 p» 
Brian Teacher. • A 25-a ediția 
a competiției de Juniori „Cupa 
Sunshine", la Delray Beach (Flo
rida), ■ fost ctștlgată de echipa 
Franței: 3—0 tn finala cu S.UiA.

TENIS DE MASA • Campiona
tele Internaționale ale Franței,' 
desfășurate la Strasbourg, au foM 
dominate de sportivii din R.P. 
Chineză, Învingători tn șase din 
cele 7 probe. După ce au cîștlga» 
tntrecerlle pe echipe, reprezen
tanții R.P. Chineze au obținu» 
patru victorii tn probele Indivi
duale: simplu masculin: Jian»
Jlaliang — Waldner (Suedia) 3—1 
(—18, 20, 13. 8); simplu feminin» 
Bettin» Vrlesekoop (Olanda) — 
Q1 Baoxlang 3—2 (17, —12, —14. 
18, 19); dublu bărbați: Jlang Jl- 
allang, Wang Baoujun — Wald
ner, Llndh 2—1 (—11. 14. 7); du
blu femei: Q1 Baoxlang, Li Juan
— Zhl Li, Glng 2—0 (19. 7): du
blu mixt: Hui Yuan, Li Juan — 
Grub ba (Polonia), Vriesekooț 
»—4 (11, —17, M).
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