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Comunist 
Rcpubli- 

s-a în-

La 21 decembrie, 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
cii Socialiste România, 
tîlnit cu tovarășul Iuri Andro
pov, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

A avut loc un schimb de pă
reri asupra problemelor privind 
relațiile româno-sovietice, cola
borarea în cadrul Tratatului

TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
A PARTICIPAT LA FESTIVITĂȚILE

PRILEJUITE DE
ANIVERSARE A CREĂRII U.R.S.S
MOSCOVA, 21 (Agerpres). La 

Palatul Congreselor din Kremlin 
s-a deschis, în dimineața zilei de 
21 decembrie, ședința festivă 
comună a C.C. al P.C.U.S., So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 
consacrată celei de-a 60-a aniver
sări a creării Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — e- 
veniment de însemnătate deose
bită în istoria popoarelor so
vietice.

In marea sală — a cărei scenă 
era împodobită cu stema și 
drapelul de stat ale Uniunii 
Sovietice, cu steagurile celor 15 
republici unionale, însoțite de 
inițialele statului sovietic și ci
fra jubiliară a existenței sale — 
60 de ani — se aflau mii de 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii sovietici. Alături de 
membrii Comitetului Central al 
Partidului și de deputății celor 
două forumuri legislative su
preme, reuniți în ședința so
lemnă comună, erau prezent! 
fruntași în producția industrială 
și agricolă din intreaga tară, 
eroi ai Uniunii Sovietice și 
Eroi ai muncii socialiste, acti
viști ai partidului și statului so
vietic, precum șl delegații de 
peste hotare, invitate să parti
cipe la festivitățile ocazionate 
de aniversarea a șase decenii 
dr la proclamarea U.R.S.S.

In prezidiu au luat 
varășii Iuri Andropov, 
general ai Comitetului 
al Partidului Comunist 
unii Sovietice, Nikolai Tihonov, 
membru al Biroului Politic al 
C. C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al

loc to- 
secretar 
Central 
al Uni-

VACANȚA DE IARNA A ELEVILOR Șl STUDENȚILOR, 
PRILEJ DE LARGĂ PARTICIPARE LA „DACIADĂ"!

con-O Odihnă activă prin 
cursuri ți competiții organizate 
pe plan local 9 La București, 
a lll-a ediție a Festivalului pio
nieresc de judo 9 Tabere cen
trale cu profil sportiv ți de o- 
dihnă 9 Președinții asociațiilor 
sportive țcolare Ia un intere

sant schimb de experiență

cu etapa de 
este de

Anul acesta, 23 decembrie 
marchează începutul primei 
recreații din actualul an de in- 
vățămint. începe vacanța de 
iarnă rezervată tineretului stu
dios, binevenită etapă de odih
nă după un trimestru rodnic la 
învățătură, in producție, în ac
tivități obștești.

• Ce va însemna, pe plan 
sportiv, actuala vacanță ? Coin- 
cizind în timp 
iarnă a „Daciadei“, 
așteptat ca marea majoritate 
a elevilor și studenților, adepți 
ai odihnei active, să participe 
la o suită de concursuri și 
competiții organizate pe plan 
local, așa cum dealtfel ne-au 
și fost prezentate cîteva pro
iecte. „Vom fi prezenți la ni
velul tuturor claselor la între
cerile etapei de masă a „Da- 
ciadei", Ia atletism, șah, tenis 
de masă, gimnastică și, în 
funcție de condițiile meteoro
logice, la săniuș și patinaj" 
ne-a comunicat prof. Gh. Șer- 
ban, directorul Școlii generale 
nr. 8 din Slatina. „Grupele, a- 

de la Varșovia și în C.A.E.R., 
precum și asupra unor proble
me actuale ale politicii exter
ne.

A fost reafirmat interesul 
reciproc al celor două țări pen
tru dezvoltarea în continua
re a colaborării dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, in
clusiv pe linie de partid.

Intilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă sinceră, tovă
rășească.

CEA DE A 60-a

U.R.S.S., ceilalți conducători 
ai partidului comunist și statu
lui sovietic.

In prezidiu au luat loc, de 
asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, conducătorul dele
gației de partid și de stat a ță
rii noastre care ia parte la fes
tivitățile jubiliare dedicate ani
versării a 60 de ani de la înte
meierea U.R.S.S., și tovarășul 
Constantin Dăscăleseu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului.

Deschizînd ședința festivă 
comună, Konstantin Cernenko, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., a e- 
vocat principalele etape par
curse de statul sovietic in dez
voltarea sa in cei 60 de ani de 
existență și a adresat un salut 
cordial celor 134 delegații din 
113 țări prezente la manifestă
rile organizate cu prilejul îm
plinirii a șase decenii de la în
temeierea U.R.S.S.

De la tribuna din Palatul 
Congreselor, a luat apoi cuvîn
tul tovarășul Iuri Andropov, 
care a prezentai un amplu ra
port despre semnificația eveni
mentului sărbătorit.

Seara, pe scena 
Congreselor artiști de 
scenelor sovietice au 
un concert festiv.

La concert a asistat 
de partid și de stat a țării 
noastre, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Palatului 
frunte ai 
prezentat

delegația

Printre marile bucurii ale 
cadrul „Daciadei" albe 

din
va-

vor lucra 
durată a 
prin parlici- 
de competifii

di- 
șco- 
fost

telierele noastre 
plin pe întreaga 
canței de iarnă, 
parea Ia o serie 
organizate la atletism, lupte și 
jocuri sportive" ne-a făcut pre
cizarea prof. Th. Crăciun, 
rectorul Clubului sportiv 
Iar din Medgidia. 
luate măsuri adecvate 
ca studenții din toate 
țile să se numere 
concurenți la întrecerile 
dei» de iarnă" 
asist. Ion Lador, 
siei de resort

,Au 
pentru 

facuită- 
printre 
«Dacia- 

ne-a informat 
șeful corni- 

a Consiliului 
U.A.S.C. București.

Prin urmare, vacanța de iar-
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ANGAJARE FERMĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA
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SPORTUL IN SLUJBA NOBILELOR 
IDEALURI ALE PĂLII MONDIALE

Am urmărit cu cel 
interes, împreună 
sportivii fruntași ai

mai viu 
cu toți 
țării șl 

întregul popor, Raportul de o 
covîrșitoare însemnătate pen
tru destinele României socia
liste, prezentat de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la înaltul 
forum al comuniștilor români. 
Din bogatul conținut de idei 
cuprinse în acest document is
toric, aș dori 
unele aspecte 
obligațiile ce 
sportivii, de

să mă opresc la 
referitoare 

le avem 
a contribui 

creșterea prestigiului 
țional al României, 
tatea mea de 
sportiv șl de component 
lotului național de pistol 
teză, sînt conștient că nici un

la 
noi, 

la 
interna- 

în 
comunist.

cali- 
de 
al 

vi-

Nr. 1, Bălăci, despre el și ceilalți laureați

NOI, FOTBALIȘTII ALEȘI 
VOM CONFIRMA PRIMII

ÎN 1982, 
iN 1983!

Balaoi, ales,Iată-te, Ilie _
pentru a doua oară consecutiv, 
cji mai bun fotbalist al anu
lui, ales de antrenori, condu
cători de cluburi și cronica
rii noștri, în fruntea listed 
celor 10 premiiați. Te așteptai 
la noua și frumoasa victorie?

— Sincer să fiu, mai mult 
Ca anul trecut, dat fiind fap
tul că principalul rival, bu
nul meu prieten și coleg de e*  
chipă Costică Ștefănescu, a 
avut, pe motiv de accidentări, 
mai puține meciuri la națio
nală. Și în primăvară, cînd a 
lipsit din turneul sud-american, 
și in toamnă, la jocurile cu 
Suedia și Danemarca.

— Fără aceste indisponAbili- 
iăți-handicap ale lui Ștefă- 
nescu...

vacanfei se va număra ți sportul, in 
” FEIEȘ — ReșițaFoto : V.

și studenților va 
excelent prilej 

a exercițiului fi-

nă a elevilor 
constitui un 
de practicare 
zic, în mod organizat, a unor 
ramuri de sport. Și, cum se do
rește, a celor specifice sezonu
lui alb, dacă iarna nu ne va 
ocoli.

• Pentru purtătorii cravate
lor roșii cu tricolor, vacanța 
de iarnă 1982 reprezintă, pe 
plan competițional. un moment 
de vlrf. îl prilejuiește Festi-

Tiberiu STĂM A 

(Continuare în pag 2-3)

I

efort nu este prea mare pen
tru ca la marile confruntări 
sportive internaționale, dar 
mal ales la Jocurile OlimpicaÎnalta răspundere a comuniștilor

Am ascultat cu deosebită a- 
tenție Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a parti
dului, iar in prezent străluci
tul document de partid se află 
pe masa noastră de lucru, că
lăuză prețioasă în întreaga ac
tivitate viitoare. Ca de fiecare 
dată, în cuvîntul secretarului 
general al partidului, președin
tele țării, aflăm o bogăție de 
teze șl idei, de orientări dare,

— Ar fi fost mult mai greu 
pentru mine, întrucît Costică 
este un mare fotbalist. Are 
calități tehnice și o gîndire în 
teren ieșite din comun.

— Despre ceilalți laureați ai 
anului ’82 ce ne poți spune ?

— Cămătar» a avut un sfîr- 
șit de an impresionant, semă- 
nînd panică printre apărători 
de certă clasă internațională. 
Ceea ce i-a permis să iasă cu 
brio dintr-un impas psihic a 
fost o tărie de caracter de ol
tean get-beget. Mal departe, 
Boloni este tipul fotbalistului e- 
chilibrat, de mare folos pentru 
orice echipă. Dacă formația sa 
de club l-ar fi... ajutat mai 
mult, el ar fi putut urca și mai 
sus. In sfîrșit, Iorgulescu este 
pentru mine o surpriză plăcu
tă. La Florența l-a tratat pe 
Paolo Rossi ca pe oricare ad
versar direct, în campionat,

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

EXCELENT FINAL DE STAGIUNE 
AL LUPTĂTORILOR NOȘTRI

• Ștefan 
giu 9 Ion

Rusu, Nicolae Zamfir ți Ion Draica - victorii de presti- 
Corneanu: „La Haaparanda ți Helsinki - turnee extrem 

de utile, cu adversari valoroși ți o bogată participare...*.

Ieri dimineață, în decorul 
de basm al Poienii Brașov, sub 
firave fulguiri de nea și încă, 
poate nefiresc, 
soare puțin... 
rește, pentru 

începea
a

mingiiată de un 
îndărătnic (fi- 

lumea sporturi- 
obișnuita 

luptătorilor 
componenți ai echi-

lor albe) 
„încălzire" 
fruntași, 
pei reprezentative de „greco- 
romane", aflată aici pentru 
un scurt stagiu de pregătire. 
Pentru un spectator neavizat, 
lipsa „pieselor grele" putea fi 
o surpriză. Dar...

Ieri dimineață, sub cerul 
primăvăratic al Bucureștiulul 
— reîntîlnire, așteptată, cu 
toți acești... absenți, după cum 
se va vedea, pe deplin moti
vați I Așadar, împreună 
Ștefan Rusu, strălucitul 
vingător de la Katowice, 
Ion Draica, Nicolae Zamfir, 
Vasile Andrei, vicecampioni ai 
lumii, și Ilie Matei, aflat și 
el atunci la un pas de „bron
zul" celei mai mari competiții 
a anului. Am numit astfel lo
tul „celor 5", reîntors In țară 
doar de cîteva ore, după o 
prestigioasă participare la

cu 
în-
cu

Miercuri 22 decembrie 1982 |

1984, 
să se

din 
tir 
nic, iar 
fluture pe cel mai 
târg.

școala românească da 
afirme și mai puter- 

drapelul tricolor să 
Înalt car

Corneliu ION 
campion olimpie d« tfr

(Continuare in pag. 2-3 

inestimabilă valoare teo- 
și practică, pentru toa-

de o 
retlcă 
te domeniile de activitate.

Am desprins dintre acestea 
partea privitoare la marea răs
pundere ce revine i 
lor care lucrează în 
orgamiisme obștești,

comuniștl- 
di ferite 

, obliga-

Simion PALCU 
președintele C.J.E.F.S. Arad

(Continuare in pag. 2-3 

orașele
Hel- 

la 
specialita- 
însoțit lo- 
important 

Romulus 
R. Lupte, 

și

două puternice turnee, tradițio
nale, găzduite de 
Haaparanda (Suedia) și 
sink! (Finlanda). întâlnim, 
sediul federației de 
te, și pe cei care au 
tul nostru în acest 
„turneu nordic" : 
Cioacă, secretarul F. 
antrenorii Ion Corneanu 
Ion Cernea, dr. Nicolae Ploeș- 
teanu. O adevărată „masă ro
tundă" la care, propunem noi, 
discuția începe cu... rezulta
tele.

BILANȚ HAAPARANDA l 
Ștefan Rusu — locul 1, Ion 
Draica — locul 2, Vasile An
drei — locul 3. BILANȚ HEL
SINKI : Nicolae Zamfir și 
Ion Draica — locul 1, Ștefan 
Rusu și Vasile Andrei — locul 
2, Ilie Matei — locul 3. Trei 
victorii și alte locuri fruntașe 
care ne dovedesc că luptătorii 
români s-au numărat printre 
protagoniștii întrecerilor. Re
porterului ii sînt, însă, nece-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)



VOM MUNCI MAI DINE PENTRU A FORMA 
SPORTIVIADtVĂRATI

Mă aflu încă sub puternica 
impresie produsă de Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națio
nală a partidului, moment de o 
excepțională importanță pentru 
patria și poporul nostru.

înțeleg din cutezătoarele idei, 
din mobilizatoarele îndemnuri 
ale secretarului general al 
partidului că ceea ce va ho
tărî ridicarea pe noi trepte de 
progres a României socialiste 
se poate exprima într-un sin
gur cuvînt : munca.

Da. trebuie să muncim 
bine, mai devotat, mai
ponsabil. Să muncim cu pasiu
ne. cu spirit de dăruire. Așa 
căutăm să facem si noi. pro
fesorii și antrenorii clubului 
sportiv școlar Brașovla, unitate 
de învățămînt cu profil sportiv 
situată între fruntașele pe tară, 
anul acesta. Am avut, intr-ade
văr. în 1982 un bilanț dintre 
cele mai rodnice. 38 de copii si 
juniori fac parte

mai 
res-

din loturile

reprezentative, cîțiva dintre ei 
chiar si în loturile olimpice, 
cum este cazul Mihaelei 
gimnastă specializată in 
modernă.

Dorim să continuăm 
tradiție, a formării de 
de înaltă performanță, 
puterile noastre să realizăm un 
asemenea obiectiv. Dispunem si 
de condiții materiale, si de ca
dre cu o pregătire superioară, 
antrenori care pînă mai ieri 
s-au aflat în plină activitate de 
performanță. Mobilizați de ho- 
tărtrile Conferinței Naționale, 
ne angajăm să continuăm 
munca noastră, cu și mai 
multă fermitate, într-un climat 
de ordine si de disciplină, de 
tinută morală, condiții esenția
le pentru formarea unor adevă- 
rați sportivi, chemați mîine să 
reprezinte 
patriei I

prof, 
directorul

Tănasc, 
ritmică

această 
sportivi 
Stă In

culorlle scumpe ale

Ion VULCANEANU, 
Clubului sportiv

Brașovla
jcolar

ÎNALTA RĂSPUNDERE A COMUNIȘTILOR

(Urmare din pap. 1)

tia lor de a face totul pentru 
funcționarea în cele mai bune 
condițiuni a organismelor res
pective. Ca membri ai parti
dului și ca activiști ai mișcării 
sportive, noi, cei ce lucrăm in 
cadrul _ 
pentru 
Arad, 
seama 
ce ne 
că de 
fiecare dintre noi, cum 
ști să mobilizăm întregul activ 
al sportului arădean depinde 
îndeplinirea la un nivel tot 
mai înalt a sarcinilor comple
xe pe care le implică dezvol
tarea activității sportive 
masă și de performanță 
cadrul județului nostru.

Sîntem conștienți că îndru
marea permanență și con-

Consiliului județean 
educație fizică și sport 

ne dăm acum mai bine 
de marea răspundere 

revine, sintem conștienți 
felul cum vom munci 

vom

de 
din

SPORTUL ÎN SLUJBA
(Urmare din pag. 1)

Pentru întreg tineretul pa
triei noastre. viața și lupta 
secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne sînt mereu pildă 
vie, îndemn fierbinte pentru 
ca tot ceea ce avem mai bun 
In ființa noastră 
crescuți în România 
în slujba înaltelor 
pace, de înțelegere

de tineri 
să fie pus 

idealuri de 
intre po-

După campionatele naționale de popice

TITLURILE IN
# La arena Voința se bat re
corduri mondiale, iar la Olim
pia abia se doboară 400 po
pice I * losif Tismănar și Silvia 
Berinde nu mai au siguranță 

In dirij'area bilei t

Finalele 
ționale de 
petiție a 
pe arena 
rești — avînd piste extrem de 
grele, cu particularități 
solicită un bogat 
noștințe tehnice 
concurenții la un 
men. Conform 
cele 6 piste din material plas-

DIVIZIA

MUNI BUNE, DAR CONSACRAȚII

NEGLIJEAZĂ ANTRENAMENTELE
treacă 
reall-

BĂIMĂF
SPERAh

campionatelor na- 
popice, ultima com- 

anului, programate 
Olimpia din Bucu-

care 
bagaj de cu- 
— au supus 
dificil exa- 

așteptărilor,

șit în preliminarii să 
granița celor 900 p d, a 
zat apoi 927 p d, iar Ilie IIosu 
și Stelian Boariu, oameni de 
bază ai lotului republican de 
seniori, au fost de nerecunos
cut, ultimul jucind ca un în
cepător — 820 p d. Concluzia 
care se desprinde este, după 
părerea noastră, simplă : în 
ultima vreme, popicarii frun
tași n-au mai respectai eu 
strictețe programul indicat de 
specialiștii federației, conside
red că pentru menținerea la 
o cotă ridicată

s-au angajat ferm în lupta 
pentru primele locuri. Nici 
fosta campioană și proaspăta 
recordmană a țării. 
Silvia Berinde, n-a mai stră
lucit ca altă dată.
mai cu trei săptămîni în urmă 
îneîntase privirile spectatori
lor pe arena Voința din Capi
tală, unde cu 484 și 477 p d 
depășise de două ori, In ace
lași concurs, cea mai bună 
performanță mondială (461), a- 
cum a înregistrat o surprinză
toare cădere, în cele două e- 
voluțil ea reușind doar o sln-

orădeanca

Dacă nu»

exigent, ca 
sistematică 

asociațiilor și 
județ este o

spri- 
con-

șl 
a 
cluburi- 
condiție 

atragerii 
marii 

„Daciada",

trolul 
jinirea 
siliilor 
lor din 
de bază în realizarea 
maselor în întrecerile 
competiții naționale .. 
inițiată de conducătorul mult 
iubit și stimat al partidului și 
statului, ca și în creșterea 
contribuției județului Arad la 
reprezentarea demnă a țării 
în arena sportivă Internațio
nală. îndeosebi la gimnastică, 
lupte și canotaj, sporturi în 
care am obținut unele rezultate 
bune.

Vom acționa cu și mal mul
tă hotărîre, așa cum ne cere 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă, pentru 
perfecționarea muncii și condu
cerii colective, odată cu creș
terea răspunderii fiecăruia 
dintre noi.

NOBILELOR IDEALURI
poarele lumii, țel la atingerea 
căruia noi, sportivii, putem 
contribui cu mult succes. în 
numele colegilor mei de la 
clubul Steaua și din echipa re
prezentativă mă angajez să 
ne pregătim cu tenacitate, să 
folosim din plin condițiile mi
nunate ce le avem, răspunzînd 
astfel prin rezultate cît mai 
bune grijii pe care partidul și 
statul ne-o poartă nouă, tutu
ror sportivilor țării.

„B“ DE TINERET LA BASCHET
Rezultate din Divizia „B*  de 

tineret la baschet: MASCULIN : 
C.S.U. Oțelul Galați — Automati
ca Alexandria 95—91 (48—35,
86—86), Comerțul Lie. ..Bolyai" 
Tg. Mureș — Academia militară 
Mecanica finâ București 57—104 
(33—58), Jiul Știința Petroșani — 
Carpațl grup 8 București 89—92 
(48—51); FEMININ: C.S.Ș. Viito
rul Universitatea II Cluj-Napo- 
ca — Carpațl C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe 62—58 (33—25), C.S.Ș. Unirea 
Voința Iași — C.S.Ș. Textila 
Gheorgheni 96—70 (56—36), Voin
ța Tg. Mureș ICEMENERG

București 59—65 (34—40), Mobila
C.S.Ș. Satu Mare — Chimistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea 76—61 (44—23), 
C.S.Ș. 1 Alfa Oradea — C.S.Ș. 2 
Politehnica II București 76—73 
(44—41), Carpaț! C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe _ C.S.Ș 2 Politehnica II 
București 82—71 (41—39), ICEME- 
NERG — Mobila C.S.Ș.
Mare 82—71 (39—35). C.S.Ș. 2 Po
litehnica II — Chimistul
Rm. Vîlcea 55—61 (32—29). Cores
pondenți: C. Albu, Al. Nour, O. 
Guțu, Gh. Eriotă, I, Ghlșa, S, 
Bălol, Gh, Arsenle, N. Tokacek.'

Satu

c.s.ș.

O SCHI FOND

a formei sporti-

Ultimul conc 
lui, dotat cu 
olimpice", de 
Mare, s-a ini 
sportivilor d*  
Mare 1417 p, 
meni de: 3. I 
513 p; 3. C.S 
6. Crlșul Orade 
Brăila șl C.I. 
In mod cu 
C.S.Ș. Arad s- 
8—9 cu 144 J 
Reșița 125 p 
rești 71 p 1 I( 
Înregistrate :

Categoria 12 
5:16,69 — 400
eseu (C.S.Ș. I 
liber; Simona 
la Mare) 5:17. 
L. Bay 1:18,9< 
Iulia Mateescu
— 200 m mixt 
200 m mixt; < 
9:37,15 — 4X2( 
Bay 3:29,32 — 
Pop (C.S.Ș.M.
— 200 m flut 
Mare 8:39,66 • 
C.S.Ș. Ploiești 
liber (f); Sim
--------------- rsrjK?

AZI, ETAP/
CU

Noil campioni naționali In proba pe 
rești) fi Vasia Donos — Gheorghe

tic au triat finaliștii potrivit 
pregătirilor efectuate. întrece
rile ne-au prilejuit cîteva im
portante constatări :

1. Spre deosebire de
trecute, reprezentanții 
ției tinere, dornici de 
re, au asaltat, de data 
pozițiile fruntașe. Băimăreanul 
Alexandru Naszodi a fost, cu 
935 .......................................
iar 
dor 
907 
nos 
tre 
vedind în turneul final o au
tentică vocație pentru marea 
performanță.

2. Cu excepția maeștrilor e-
meriți ai sportului Iuliu Bice 
(908—928) — noul campion 
țării, — ‘
914) 
917), 
erați 
se, iar unii membri al 
reprezentativ au manifestat o 
evidentă scădere de formă. Li
derul echipei naționale, brașo
veanul Iosif Tismănar, după 
907 p d în calificări, a coborît 
a doua zl la 895 p d ; Alexan
dru Cătineanu, care nu a reu-

edițiile 
genera- 
afirma- 
aceasta,

p d, liderul preliminariilor, 
bucureștenii Alexandru Tu-
— 907, Vasile Tudor — 

și constănțeanul Vasia Do-
— 904 s-au numărat pfn- 
principalii competitori, do-

al 
Gheorghe Silvestru (907— 

și Grigore Marin 
ceilalți popicari 
au avut evoluții

(902— 
consa- 

sinuoa- 
lotului

perechi i 
Silvestru

Elena Pană — Elena Andreescu (Voința Bucu- 
(Chimpex Constanța). Foto : Ion M1HĂ1CA

sint suficiente acumu- 
anterioarc.

ve le 
lările

3. întrecerile feminine au 
scos la iveală mai multe ca
rențe in comportarea sportive
lor care emiteau pretenții la 
un loc pe podium. Neputind 
să-și găsească ritmul cu care 
ne obișnuiseră, maestrele eme
rite Margareta Cătineanu (383), 
Ana Petrescu (395) și Vasilica 
Pințea (395) nu s-au calificat 
în turneul final, făcînd mai 
mult... figurație, în compania 
unor adversare mai puțin cu
noscute ca Emilia Ebeî (416— 
423), Stela Godeanu (422-417) 
sau Arislica Dobre (436), care

gură dată să treacă, cu mare 
greutate, granița celor 400 p d. 
Ca și celelalte selecționabile, 
Silvia Berinde a pus rezulta
tele slabe pe seama oboselii 
călătoriei spre București. Dar 
și noua campioană a țării, 
Elisabeta Albert (425—434) dinw 
Tg. Mureș, 
concurente 
călătorit în 
însă ele au 
surse fizice 
tare onorabilă.
degrabă este vorba de o delă
sare In procesul de pregătire.

precum și alte 
din provincie au 

aceleași condiții, 
avut suficiente re- 
pentru o compor- 

Așadar, mai

Traian lOANIJESCU

Campionate!. „ 
volei programe 
(a 16-a la fen 
masculin), Ast 
rile masculine, 
feminine, după 
tră tn vacanță 
lui Ianuarie, i 
tn primul rtnd 
Dinamo, In ca 
tat ca echipa 
O. Crețu să

București: 
Oradea : 
Rm. Vîlcea: 
Galați : 
Baia Mare : 
Craiova :

Constanța : 
CIuj-Napoca: 
Sibiu : 
Bacău : 
București
• Meciul

U Ianuarie

Sf

S' 
c 
c 
c 
e: 
u

CI 
UI 
c.
ȘT
c.

C.S.U.

VACANTA DE IARNA A ELEVILOR Șl STUDI
(Urmare din pag. 1)

valul pionieresc de judo, acum 
la a III-a ediție, programat in 
sala Floreasca din Capitală, In 
zilele de 24 și 25 decembrie, 
„Vor lua parte aproape 300 de 
copii — ne-a relatat prof. Mi
hai Hoară, directorul Festiva-

BOGATĂ ACTIVITATE LA CULTURISM
In ultima vreme, culturismul 

susține o bogată activitate. A- 
proape săptăminal se organizea
ză diferite întreceri în marile o- 
rașe, care atrag un numeros pu
blic. Reoent, la Sibiu, au avut 
loc întrecerile pentru „Trofeul 
Clblnul" la care au luat star
tul 16 echipe din 16 orașe, cu 
53 de sportivi, lată Învingătorii 
(în ordinea categoriilor șl a gru
pelor de vîrstă): JUNIORI MICI:

Fl. Gheorghiu, Tiberlu Nuțcscu 
la egalitate cu Fl. Moldovan, Da
niel Slrbulescu; JUNIORI MARI: 
Ion Roșlu, Laurențiu Merlan, Mi
hai Mărginean; SENIORI: Cris
tian Mihăilescu, George Crăciu- 
nescu, Nicolae Glurgi, Marin Tu- 
țu. Pe echipe, trofeele au revenit 
cluburilor Dlnamo București (ju
niori mici) șl Rapid București 
(seniori), Liceului Spiru Haret și 
asociației sportive Șoimii Sibiu 
(juniori mari).

lului — cei mai buni mîniju- 
doka din 20 de județe și din 
municipiul București, de la Ca
sele pionierilor și șoimilor pa
triei și de la cluburile sporti
ve școlare Pionierul". Corn» 
petiția, organizată de Con
siliul Național al Organizației 
Pipnierilor, în colaborare cu 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport și fede
rația de 
desfășura 
greutate, 
nit prilej 
elemente 
sport care își formează tot mai 
mulțl adepți din rindurile co
piilor și juniorilor.

specialitate, se va 
la 7 categorii de 

Ea va fi un bineve- 
de descoperire a noi 

talentate, Intr-un

c.c.

• ZĂPADĂ DE 40 DE CENTIMETRI LA PIATRA 
ARSĂ I © 320 DE KILOMETRI, 1 270 DE PORȚI... © IN 
SFIRȘIT, CONCURS INAUGURAL LA PATINAJ I @ 

SANIERUL APOSTOL PE LOCUL 2 LA BRATSK

• Păstrînd tradiția, 
al U.T.C. va organiza, și In a- 
ceastă vacanță de iarnă, o ta
bără centrală de inițiere In 
sport rezervată președinților 
asociațiilor sportive din li
cee și școli profesionale. 200 
dintre ei se vor reuni la Vatra 
Dornei, între 24 decembrie și 
4 ianuarie. Va fi totodată un 
reușit schimb de experiență al 
celor care răspund de sportul 
școlar.

lare ale M.E. 
taberele de lo 
ra — Dîmbovi 
mau. Baia 
Deva, Slănic-B 
Gheorghiu-Dej 
Rădăuți (lupt 
Odorheiul Seci 
bere). Timiș 
Bilbor, Sinaia, 
și Bucșani 
(jocuri sportiv»

Tabere spec 
a schiului sîi 
studenților (1 
Gîrbova, Cu 
Simbetel, Clăb 
nei, Crivaia și 
pentru natație,

Sînt de se 
taberele de od 

n

• PIATRA ARSA, 21 (prin telefon). A NINS IN PLATOUL BU- 
CEGILOR ! „In fine, sus, pe înălțimile munților Bucegl a nins, 
astfel că, In momentul de față, stratul de zăpadă a ajuns la 
aproape o jumătate de metru. în consecință, chiar de miercuri, 
pe trasee amenajate in împrejurimile cabanei Piatra Arsă, se va 
desfășura primul concurs de schl-fond al anului, dotat cu «Cupa 
celei de a 35-a aniversări a Republicii». In program: 15 km senior! 
șl juniori, 10 km senioare și junioare (miercuri), 10 km seniori 
șl juniori, 5 km senioare șl junioare (joi)*.  (Horia ILIEȘU, an
trenorul lotului național feminin de fond).
• vineri, cele mal bune 6 schioare fondiste se vor deplasa 

in Italia, pentru a participa, la 28 șl 29 ianuarie, la un concurs 
internațional organizat în localitatea montană Lecco. Din dele
gație fac parte senioarele Elena Lagusls-Reit, Iuliana Popoiu, An
gela Rîșnoveanu șl junioarele Viorica Vrăjmaș, Heana Hangan 
și Valeria Badiu.

© SCHI ALPIN ---------------------------------------------------------------------
• CINCI „ALPINI*  ROMANI (Vili Podaru, Zsolt Balazs, Mihai 

Bâră, Liliana Ichim și Carmen Koszma) șl antrenorul lor (Kurt 
Gohn) s-au Înapoiat din Italia, din stațiunea Bormlo, candidată 
pentru găzduirea campionatelor mondiale din anul 1985. La Bormlo 
(stațiune din zona Valtelina a Alpilor Italiei), schiorii români au 
parcurs (la antrenamente de slalom șl slalom uriaș) 320 km, tre- 
cind prin 1 270 de porți; nu s-au efectuat coborlrl, deoarece nu 
era amenajată Dirtie pentru antrenamente specifice acestei probe. 
Sollcltindu-1 amănunte despre stagiul de pregătire, antrenorul 
Kurt Gohn ne-a spus: „Am făcut antrenamente la 2 000 m alti
tudine (o telecablnă ne transporta de Ia 650 m, cit are Bormlo), pe o 
pistă de 1 800 m, de-a lungul căreia erau Instalate „tunuri*  care 
aruncau un amestec de apă șl aer ce se transforma In zăpadă; 
dimineața, ratracurile băteau zăpada și ptrtia era bună pentru 
schiat. Am urcat apoi la 3000 m, unde se găsea zăpadă naturală. 
La Bormlo l-am găsit pe schiorii din reprezentativele Italiei (an
trenați de Gustavo ThSeni) șl Cehoslovaciei, primii avtnd deja 50 
de zile de antrenamente, pe un ghețar din Alpi".

© PATINAJ ARTISTIC
• IN SFIRȘIT, patinoarul

după-amiază primul concurs . ...
pa 30 Decembrie*,  competiție organizată de comisia de resort de 
Pe Ungă C.M.B.E.F.S. I Spunem „in sfîrșit*  pentru că In situația 
ta care există in București un patinoar artificial acoperit („2S 
August*)  și altul descoperit (Floreasca), ambele puse ta funcțiune 
de mal multe săptămtal, concursul inaugural intern al activității 
competlționale la patinaj artistic A FOST PROGRAMAT MULT 
PREA TlRZIU. Dealtfel, dlscuttad această problemă cu Anghel 
Lupea, președintele Comisiei de patinaj de pe Ungă Consiliul mu
nicipal, aflăm cu surprindere că șl ta calendarul comisiei de 
apedalitate viitoarea reuniune a artiștilor ghețll (campionatele 
municipale) este programată abia... după 15 februarie (!), plnă la 
această dată nici un club bucureștean (C.S.Ș. Triumf, C.S.Ș. 3, 
I.E.F.S., Pionierul) neavlnd (sau neaducînd la cunoștința Comisiei) 
intenția de a organiza vreo Întrecere. Situația nu este normală, 
cu attt mai mult cu cit privește o disciplină sportivă mult rămasă 
ta urmă. (Gh. ȘTEFANESCU).
• SANIE --------------------------------------------------------------------------------
• DIN ÎNDEPĂRTATUL BRATSK, oraș situat la 8 ore de drum 

cu avionul de Moscova (cu escală la Omsk), s-au Înapoiat sănie- 
ril români care au participat la un scurt stagiu de pregătire, 
alături de tineri practlcanțl al acestui sport din R.D. Germană șl 
U.R.S.S. Deși anul acesta temperatura a fost ceva mal ridicată 
față de alțl ani („doar*  minus 20 de grade, fațâ de minus 30—35 
de grade !), pîrtia (1 054 m lungime, 14 viraje) era perfect în
ghețată (natural) și a oferit condiții excelente de pregătire și 
de concurs. La încheierea stagiului, a avut loc o Întrecere, In care 
unii dintre reprezentanții noștri s-au clasat pe locuri fruntașe. 
Iată pozițiile ocupate: BĂIEȚI, SIMPLU: 1. T. Gerditzer (R.D.G.) 
154,85; 2. L Apostol 155,28; ...16. L. Bălănolu 162,42; DUBLU: 1. 
R.D.G. 86,21; 2. România I (Apostol — Bălănoiu) 89,12; ...6. Româ
nia II (A. Teodorescu — I. Bălănlcă) 93,24; 7. România III (T. 
Kuna — G. Caslan) 94,70; FETE: 1. Corina Kemler (R.D.G.) 135,85; 
...3. Gabriela Haja 136,68 (după douâ manșe se afla pe primul 
loc); ...9. Carmen Popovlci 139,39; ...11. Livia Gheorghlță 139,65; 
...14. Corina Constantlnescu (o junioară II) 144,52.

Floreasca din Capitală găzduiește azi 
de patinaj artistic al sezonului, „Cu-

• Un capitol important al 
cronicii vacanței de iarnă 11 
formează taberele, 
pregătire sportivă 
Una dintre acestea 
la Sîngeorz-băi — 
vată „speranțelor 
copiilor pînă la 14 ani 
care activează în cadrul 
burilor sportive școlare Pionie
rul. Pentru circa 1 600 de e- 
levi din cluburile sportive șco-

cele de 
mal ale». 

— cea de 
este rezer- 

olimpice". 
(150) 
clu-

teni, Izvorul 
Sîngeorz-băi. 
Herculanc și 
participants 
rora, se înțele 
constitui o lati 

în fine, să m 
tul că — separ 
fi Inițiate și c 
damentele jude 
zare a vacanțe 
proape 30 000 
nere. 
tăți i 
mai 
mai 
prin 
iarnă, lucru pe 
torii (M.E.I 
C.C. U.T.C., 
C.N.O.P.) il au 
mod deosebit, 
zilele de vacant 
mente de neuit: 
beneficiarii lor.

într-un 
multiple d< 
plăcut, n 
util, prin 
sport, acea

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORI
• ASTAZ1 ȘI MIINE _ ULTI

MELE ZILE DE PARTICIPARE 1 
Vineri 24 decembrie 1982 va avea 
loc ultima tragere obișnuită Loto 
din acest an — prilej de noi 
cîștiguri in autoturisme și mari 
sume de bani, care răsplătesc 
perseverența șl Inspirația a toi 
mal numeroși particlpanțl. Se 
reamintește, in acest sens, că la 
recenta tragere din 10 decembrie 
au fost atribuite la categoria I. 
pe bilete achitate in cotă de 
25%. CINCI AUTOTURISME ..Da
cia 1300“, obținute de: Badea
Tudor (Pitești), Zombos Irma 
(Oradea), Năsui Ileana (Sighetu 
Marmației), Ionescu Ion (Vălenii 
de munte, jud. Prahova) și Du
mitri» Gheorghe (București). La 
tragerea de vineri puteți obține 
și dv. succese asemănătoare,

bineînțeles cu 
juca...

• TRAGERE 
PRONOEXPRES 1 
cembrie 1982, se 
cepind de la ox 
clubului sportiv 
București, str. d 
42; numerele ciș 
anunțate la televl 
și radio (in curst

• CÎȘT1GURILI 
PRONOSPORT D 
RIE 1982. Cat. \ 
14 variante 25% ; 
2 (12 rezultate',; 
a 1.814 lei ș'l 521 
454 lei; cat. 3 (1 
variante 100% a 
variante 25% a 55
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I La Brașov, in aceste zi ie

t al anu- 
>eranțelor 
la Bala 
succesul 

■M. Bala 
In. Clasa- 
București 
1 <49 p; 
-6. C.S.Ș 
te 198 p. 
prinzător, 
î locurile 

C.S.Ș. 
io Bucu- 
rccorduri

lay (Cr.) 
m. m-

— 100 m 
.Ș.M. Ba
rn mixt; 
m bra«:

»1.) 2:31,34 
2:28,71 — 

lala Mare 
r (f); L. 
spate; A. 
re) 2:26.68 
5.M. Bala 
m liber ;
- 4X50 m 
4:41,12 —

'.WUU

400 m liber; C.S.Ș. Ploiești 4:58,88
— 4X100 m mixt; C.S.Ș.M Baia 
Mare 4:59,89 — 4X100 m mixt (f); 
Categoria 13 ani: C.S.Ș.M. Baia 
Mare 4:59,06 — 4X100 m mixt (f).

Alte rezultate: L. Voiculeț
(C.S.Ș Brăila) 67.90 — 100 m spa
te; D. Dlmitriu (C.I. Brașov) 
1:18,19 — 100 m bras; Andrea Hi- 
degkutl (C.S.Ș.M Bala Mare) 
1:19,87 — 100 m bras; Mariclca 
Culică (C.S.Ș.M Baia Mare) 68,82
— 100 m fluture șl 4:41,78 — 400 
m liber; Rodica Fîc (C.S.Ș. Reși
ța) 63,10 — 100 m liber; M. “ 
lică 5:18,07 — 406 m mixt 
1:24,46 _ 200 m fluture; R. 
2:29,10 — 200 m spate; D. 
nean (C.S.Ș. Arad) 2:50,80 — 
m bra» la categ. 13 ani; Gydngy 
Mlllit2 (C.S.Ș.M. Baia Mare) 
1:21,00 — 100 m bras; Laura Ghi- 
lie (Lie 37) 68,97 — 100 m spate: 
R. Pinter (C.S.Ș.M. Baia Mare) 
62,97 — 100 m fluture; Timeea 
Toth (C.S.Ș. Timiș) 68,79 — 100 m 
fluture; Monica Groza (Cr.) 61,56
— 100 m liber; R. Pinter 2:18,13
— 200 m fluture și 2:22,13 — 200 
m mixt; J. Barth (C.S.Ș.M. Baia 
Mare) 16:54,92 — 1500 m liber, la 
categ. 14 ani.

Cu-
Și 

Fîc 
Og- 
200

R.

WPIONATUL MASCULIN DE VOLEI 
YUL STEAUA - DINAMO

damult ca orlcînd pentru a 
campionilor o replică puternică, 
pe linia tradiției. .
meci care stirnește interesul pu
blicului iubitor de «port. Echili
brate se anunță șl tntîlnlrile de 
la Oradea, Rm. Vllcea șl Galați 
(cu derbyul codașelor). La femi
nin, milne, cele mal i...... _ 
jocuri ni se par cele de la 
Bacău și Constanța. Iată 
gramul etapei:

Așadar, un

importante 
‘ Sibiu, 

pro-

ă'vîzll de 
ouă etapă 
a 11-a la 
oc meclu- 
ne cele 
tiipele ln- 
i mijlocul 
ie atenția
Steaua — 
de aștep- 
Drăgan șl 
teze mal

MASCULIN (azi)
— DINAMO (sala Floreasca, ora 

UMINA— SILVANIA ȘIMLEU S.
— CALCULATORUL BUC. 

ELUL — TRACTORUL BV. 
RI — C.S.M.U. SUCEAVA 
TATEA— MOTORUL BAIA

FEMININ (milne)
— MARATEX
— DINAMO
— FL. ROȘIE
— FARUL CONSTANȚA
— RAPID (sala Olimpia, ora

MARE

17.30)

TATEA 
3ERTATEA

BAIA MARE

BUC.

TORUL
Galați — Penicilina Iași a fost amînat

LOR
funcționa 

, Căprioa- 
adea, Ro- 
(atletism), 

i, Or. Gh. 
imnastică), 
o-romane), 
(lupte li- 

(natație), 
lai (schi) 
Dîmbovița

15) 
pentru

MASCULIN
1. DINAMO 10 10 0 30: 4 20
2. Sflvania 10 7 3 23:14 17
2. Calculatorul 10 6 4 23:17 16
4 Steaua 9 6 3 22:14 15
S. Motorul 10 5 5 18:20 15
8. C.S.M.U. 10 5 5 17:20 15
7. C.s.U. Alumina 10 5 5 17:21 15
8. Explorări 10 4 6 21:21 14
9. Universitatea 9 4 5 17:15 13

10. Tractorul 10 3 7 14:24 13
11. C.S.U. Oțelul 10 2 8 13:28 12
12. Carpațl 10 2 8 11:23 12

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

ÎN DISCUȚIE FOTBALUL
Și FOTBALIȘTII DE MÎINE

BRAȘOV, 21 (prin 
Timp de 4 zile, acum, 
za competițională, in 
Anului Nou, Brașovul 
cui de întilnire al 
dintre antrenorii care i _ 
de VIITORUL FOTBĂLULUI 
de la noi, de creșterea jucă
torilor de mîine. Pentru că, 
chiar dacă sezonul trecut a a- 
vut un final atit de frumos, 
grija pentru SCHIMBUL DE 
MlINE trebuie să fie perma
nentă, mai ales că probleme
le copiilor și juniorilor n-au 
fost încă pe deplin rezolvate. 
Nici selecția, nici instruirea, 
nici dotarea materială.

C.N.E.F.S., prin centrul 
de perfecționare, F.R.F. 
M.E.I., organizează în aceste 
zile (20—23 decembrie), în ora
șul de 
cursul 
1982 — 
copii și _ 
trele de pregătire din rețeaua 
F.R.F. și M.E.I. Sînt aici, la 
Brașov, circa 100 de tehnicieni, 
unii cu vechi state de serviciu 
în această grea și migăloasă 
muncă (și care au avut,

.„..1 anilor, rezultate foarte

Divizionarele ,,A“ la jumătatea întrecerii

telefon). 
, în pau- 

preajma 
este lo- 
multora 

se ocupă

său 
și

la poalele Timpei, 
de perfecționare — 

pentru antrenorii de la 
juniori din toate cen-

de-a
lungul 
bune), ca Mihai Birzan (Iași), 
Eugen ” —
Dan Alexandru (Arad), Iosif 
Bukosi (Constanța), dar și ti
neri antrenori, unii pînă mai 
ieri jucători fruntași în Divi
zia „A", cum sînt foștii purtă
tori ai tricourilor lui „U“ Cluj- 
Napoca, Uîfăleanu, Anca și 
Lică, băcăuanii Pană și Flo- 
rea, brașovenii Alecu si Goran, 
ploieștenii Iuhasz și Cepolschi, 
craioveanul Țarălungă, Troi, 
de la Steaua, și mulți profe
sori de educație fizică.

Cursul, condus de profesorul

Popcscu (Tîrgoviște), 
(Arad),

Victor Stănculescu, de la Cen
trul de perfecționare a cadre
lor C.N.E.F.S., a fost marcat 
de prezența lui Mircea Luces
cu, directorul tehnic al F.R.F. 
A fost prezent și Marcel Pigu- 
lea, antrenorul echipei națio
nale de juniori. Tematica este 
foarte largă și interesantă. 
Apoi, prezența în zona Bra
șov a unor selecționate de co
pii (12—14 ani) " “ ’
antrenamentele 
schimbul de 
Genk Wullens, _______
deral pentru copii și juniori al 
forului olandez, meciurile cu 
selecționate similare din 
România (copii din București 
și Brașov) prilejuiesc o feri
cită îmbinare a teoriei cu prac
tica.

Luni și marți, dimineața, am 
urmărit antrenamentele mi
cilor fotbaliști olandezi, apoi, 
după amiaza, au avut loc dez
baterile teoretice pe teme ca: 
„Aspecte ale personalității și 
muncii antrenorului de copii și 
juniori", „Concluziile cursului 
organizat de F.I.F.A. în Aus
tria", Ia care au fost prezenți 
Victor Stănculescu și Marcel 
Pigulea, „Modelul antrenorului 
de fotbal pentru copii și ju
niori" etc. Mircea Lucescu 
Marcel Pigulea au expus 

nostru, 
copii și 
au fost 

Eugen

Olanda, 
și 

cu

din 
acestora 

experiență 
antrenorul fe-

fotbalului 
centrelor de 

Remarcabile 
doctorului

Și 
o-

ÎN CĂUTAREA ECHILIBRULUI...
Clasată la sfîrșitul turului pe 

același loc — 7, atît în clasa
mentul general cît și în cel al 
„adevărului", încheind ast
fel plutonul echipelor cu 
„plus", echipa antrenată de 
Nicolae Vătafu s-a aflat, în 
schimb, în postura de lideră 
în clasamentul meciurilor dis
putate acasă în prima parte a 
campionatului. Nepierzînd nici 
o partidă pe teren propriu (un

nînd doar două egaluri și rea- 
lizînd un golaveraj departe de 
posibilitățile reale ale elevilor 
lui N. Vătafu : 9—21. Discre
panță pe care am și semnala
t-o pe parcursul turului cam
pionatului, Soșu, Movilă. Șoi- 
man, Antobi și ceilalți jucînd 
dezinvolt, ofensiv șl spectacu
los (adeseori) pe teren propriu, 
pentru ca în deplasare să e- 
volueze timid, fără a etala ni-

MINIFOTBAL LA BRAȘOV. Azi, 
in Sala sporturilor din orașul de 
la poalele Timpei, se dispută ul
timele jocuri de minlfotbal pri
lejuite de desfășurarea în acest 
oraș a cursului de perfecționare 
la care participă antrenori din 
centrele de copii și juniori. Ast
fel, de la ora ÎS, se vor tntîlnl 
selecționatele de copil ale Bra
șovului șl Bucureștlulul, iar de 
la ora 17 este programat un joc 
demonstrativ intre antrenorii ro
mâni șl cel olandezi prezenți la 
curs. (C. GRUIA, coresp.).

biectivele 
sarcinile 
juniori, 
expunerile 
Cristea, medic la Centrul na
țional Luceafărul, datele cu
lese pe baza unei cercetări în
delungate privind selecția, 
pregătirea și creșterea copiilor, 
necesitatea prezenței medi
cului în urmărirea evoluției 
biologice a foarte tinerilor ju
cători.

Considerăm că era necesară 
însă și prezența aparatului de 
filmat, pentru un studiu 
aprofundat al jocului, 
cum trebuie să arătăm că se 
pierde și foarte mult timp cu 
mutatul de la o 
(A.S.A., Tractorul, 
turilor), ca să nu 
și de alte aspecte negative de 
ordin organizatoric. Dar să 
sperăm că ele nu vor impieta 
asupra efectului cursului.

mai 
după

sală la alta 
Sala spor- 

mai vorbim

Constantin ALEXE

Și în meciul de la București, cu Dinamo, pierdut cu 1—3, 
băcăuanii au fost timizi, deși driblingul pe care îl încearcă 
Lunca (3) în fața lui Mulțescu pare să probeze... inițiativă. 

Foto : D. NEAGU
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• rezultate): 
.b'i57 lei; cat. 
arlisnte 100% 
iante 25% a 
•zultate): 311 

lei și 6.267

FEMININ
1. DINAMO 15 15 0 45:10 30
2. CSM Libertatea 15 11 4 37:20 26 l
3. Farul 15 9 6 34:24 24
4. Flacăra roșie 15 9 6 32:24 24 1
5. Maratex 15 7 8 28:30 22
6. Penicilina 15 7 8 27:30 22 1
7. Chimpex 14 7 7 25:25 21
8. Știința 15 6 9 27:33 21 1
9. C.S.U. Oțelul 15 6 9 25:32 21

10. Calculatorul 15 5 10 23:35 20 I
11. Universitatea 15 5 10 23:36 20
12. Rapid 14 2 12 13:40 16 1

par decise să e-• Rapidistele .   _
vite retrogradarea. Ieri, în par
tida restanță cu Farul ele au 
cîștlgat, surprinzător dar meritat, 
cu 3—2 (—9, 3, —8. 7. 11), după 
un meci foarte spectaculos. Ele
vele antrenorului N. Humă s-au 
mobilizat exemplar și numai une
le momente de neîncredere în 
forțele proprii le-au privat de o 
victorie mal categorică. Constăn- 
tencele au greșit prea mult, mal 
ales în setul decisiv. Remarcate: 
Constanța lorga. Ileana Tîrno- 
vean, Mariana Ivanov. Amalia 
Ene (R), Maria Enache și Elena 
Caradima (F). Foarte bun arbi
trajul: Gh. Ferariu (Brasov) — 
V. lonescu (București). (M.V.)

I
I
I
I
I

Un bun prilej de mari 
succese :

TRAGEREA EXTRAORDI
NARĂ LOTO A REVE

LIONULUI I
Agențiile Loto-Pronosport 

continuă vlnzarea bilete
lor pentru tragerea extra
ordinară Loto a Revelio
nului, care va avea loc 
sîmbâtă 1 Ianuarie 1983. 
După cum s-a mai anun
țat, cele 12 extrageri cu 
un total'de 120 de numere 
oferă partlcipanțllor mari 
șanse de a obține autotu
risme „Dacia 1300“, impor
tante sume de bani varia
bile și fixe șl excursii 
peste hotare. Biletele de 
23 lei varianta au drept de 
cîștigurl la toate extrage
rile. Se poate juca și pe 
variante combinate sau 
combinații „cap de pod“, 
achitate 100% sau în cotă 
de 25%, cu care se pot 
realiza sulte, de cîștiguri la 
mal multe categorii. Con
sultați prospectul acestei 
trageri deosebit de avan
tajoase și procurați din 
timp bilete. Prima zi a 
noului an 1983 vă poate 
aduce frumoase satisfacții 
la jocul preferat !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

NR. 1, BĂLĂCI, DESPRE EL Șl CEILALȚI LAUREAȚ1
(Urmare din pag. J)

nu ca pe golgcterul ultimului 
Mundial. Iorgulescu, ca și alți 
tricolori, datorează „saltul" lor 
lui Mircea Lucescu, care a știut 
să le pună în valoare realele 
lor calități. Vorbind de laurea- 
ții acestui an, încerc un senti
ment de regret că pe „podium" 
nu încap mai mulți. I-ar fi cu
prins meritat, în acest ’82 atît 
de fertil în arena internațio
nală, pe Ticleanu, Lung, Au
gustin, Moraru, Rednic și 
KIein. Jucători internaționali 
cu o prestație foarte bună...

— Despre Bălăci ce spui 1 
Cui îi datorează locul I : mijlo
cașului sau înaintașului ?

— Da, sînt un mijlocaș 
atac, căruia îi place să 
din linia a Il-a. Sigur că 
șitelor mele din careul advers 
Ie datorez, cred eu, treapta 
cea mai inaltă. Slalomul, aco
lo, în careul aglomerat, este 
mai captivant, mai spectaculos, 
dar scuzați-mi lipsa de modes
tie, și mult mai greu. Nu-1 
tocmai simplu să te strecori 
printre fundași de valoarea și 
experiența Iui Passarella, Con
trat!, Feroni, Tresor, 
Bracci....

— Intre cei doi 
parteneri, Fiorentina 
deaux, care apreciezi _ __
mai greu de eliminat ?

— Cred că Fiorentina, chiar 
dacă rezultatul de la Craiova, 
unde noi am reușit să înscriem 
trei goluri în poarta lui Galii, 
Pare să mă contrazică. Zic 
Fiorentina, deoarece, ca ori
care altă formație italiană 
care se respectă, echipa lui 
Antognoni posedă mai bine de- 
cît Bordeaux știința jocului în 
apărare.

— Cum vezi marile examene 
din primăvară, cu Kaisers
lautern — în martie, cu Italia 
— în aprilie ?

— Vor fi. nu încape vorbă, 
două examene dificile, pe care 
va trebui să le pregătim de o

de 
urce 
reu-

Specht și

puternici 
și Bor- 
că a fost

la 
să 
a-

asemenea manieră, încit, 
ora respectivelor meciuri, 
nu se cunoască că noi ne 
flăm la început de sezon fot
balistic, iar adversarul nostru
— cu rodajul făcut.

Urmînd un program de an
trenamente și jocuri judicios 
întocmit, cu adversari dintre 
cei mai utili nouă, vom putea 
aborda cu șanse de reușită și 
turul IV al „Cupei U.E.F.A.". 
Echipa noastră a devenit 
matură, a „reținut" foarte mult
— în perspectiva celor 
manșe cu Kaiserslautern — din 
confruntările cu Fortuna Diis- 
seldorf, Borussia Monchenglad- 
bach și Bayern Munchen. A- 
propo de Bayern... Pe atunci, 
scuză-mă, dragă Silviule, nu 
aveam la Universitatea Craio
va un portar de echipă națio
nală...

— Și cu Italia ? Bearzot, la 
rlndul lui, poate să spună și 
el că a învățat destule „după 
Florența"...

—Să trecem, mai întîi, de 
Kaiserslautern și mai vorbim 
noi...

Atît eu, cit și ceilalți fotba
liști laureați ai anului 1982, tre
buie să 
1983. Și 
facem.

— De

singur egal, cu C. S. Tirgoviș- 
te), cu cele 17 puncte acumu
late, S. C. Bacău și-a realizat 
— după cum ne-a spus preșe
dintele clubului, prof. Corne- 
liu Costinescu — un important 
obiectiv, acela de a cîștiga in 
sezonul recent încheiat pe pla
nul eficienței în fața propriilor 
suporteri. Pentru că, într-a- 
devăr, în edițiile anterioare, 
fotbaliștii băcăuani, apreciați 
pentru maniera în care evo
luau in deplasare, iroseau pe 
terenul lor ce agoniseau afa
ră. Și chiar dacă debutul în 
actuala ediție lăsa să se în
trevadă că se va respecta „tra
diția", S. C. Bacău conducind 
la Scornicești pe F. C. Olt cu
2— 0, dar pierzînd în final cu
3— 2, au urmat, acasă, prima 
victorie după 5 ani în fața re
dutabilei Universitatea Craio
va și, apoi, un punct scos în 
deplasare la megieșii ieșeni. 
S. C. Bacău lăsa să se înțe
leagă că nu mai vrea să inter-

mic, sau foarte puțin, din ceea 
ce știu și pot. Personalitatea 
unei echipe — și credem că 
lotul băcăuan poate conferi 
personalitate „ll“-lui alinat 
fie acasă, fie în deplasare — 
nu se poate manifesta numai 
în fața propriilor suporteri, 
așa cum se dorește acum, sau 
în partidele din deplasare, așa 
eum se întîmpla in anii tre- 
cuți, cînd S. C. Bacău evolua 
„frumos" pe terenurile adver
se, și „păgubos" acasă. Clu ia 
constă în dobindirca echilibru
lui. Este tocmai ceea ce lip
sește echipei băcăuane acum, 
fapt vizibil chiar și in decursul 
unei singure partide. lată, de 
exemplu, meciurile bine înce
pute acasă, cu desprinderi ra
pide de adversar și care păreau 
promițătoare și asigurătoare, 
dar care se transformau, pe 
parcurs, în automulțumire. in 
„oprirea motoarelor", victorii
le fiind, în cele din urmă, fie 
la limită, fie obținute cu emo-

mai

două

confirmăm alegerea in 
sîntem hotărîți s-o

acord, Iliuță. Pînă a- 
tunci, încă o dată îți adresăm 
felicitări pentru locul I pe '82 
și tradiționalul „La mulți ani !“ 
Ție, întregii familii, de acasă, 
cît și echipelor tale, Universi
tatea și echipa națională. Te aș
teaptă un Revelion dintre 
mai plăcute...

— Pe care, vă spun de 
acum, îl voi petrece cîteva 
cu toți aî mei, fetița mea, 
redana, soția, părinții, și apoi, 
în continuare, cu întreaga e- 
chipă. Prea a fost bogată, pen
tru Universitatea Craiova toam
na acestui an, pentru ca, 
cumpăna dintre '82 și ’83, 
nu fim împreună, mai ales că 
alcătuim și nucleul echipei na
ționale, ai cărei start excelent 
în 1982 vrem să-1 ducem la 
bun sfîrșit în 1983

cele

pe- 
ore 
Lo"

la 
să

7 S. C. BACĂU 17 8 3 6 24-23 19
• Puncte realizate acasă: 17 (a pierdut un punct cu C.S. 

Tîrgoviște); puncte obținute tn deplasare: 2 (cîte unul cu Poli
tehnica Iași șl A.S.A. Tg. Mureș).
• Golgeterii echipei: Șoșu 7 goluri, Chltaru, Movilă și Șoi- 

man — cîte 3. Penoff, Antoni șl Andrieș — cîte 2. C. Solomon 
șl I. Solomon — cîte 1.
• Jucători folosiți: 22. Andrieș, Lunca, Șolman, Șoșu. C. 

Solomon, Antohi și Penoff — cîte 17 meciuri, Chitaru 14, Ell- 
sei 13, Movilă și I, Solomon — cîte 12, Ursache 10, Viscreanu 
șl Cărpuci — cîte 9, Mangeac 7, Artenl 5, Verlgeanu 3. Va- 
manu, Popa, Țiglariu, Botez șl Mareș — cîte 1.
• Cartonașe galbene: 23 — 11 jucători; cele mal multe: Șoșu 

6.
• Cartonașe roșii: nici unul.
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m, ambele transformate 

de Andrieș; a fost sancționată cu 3 penalty-uri. toate trans
formate.
• A expediat 204 șuturi (134 acasă — 70 In deplasare); din

tre care 102 pe spațiul porții (72 acasă —- 30 în deplasare).

preteze pe scena primei divizii 
rolul risipitorului, conside- 
rînd că semnul maturizării e- 
chipei îl constituie evoluția si
gură, spectaculoasă și fără 
emoții (mai ales pentru supor
teri) pe terenul din Bacău.

La aceasta a contribuit, după 
cum ne-a spus C. Costinescu, 
îmbunătățirea disciplinei de 
joc, vizibilă în condițiile 
concrete ale unor dificultăți 
de lot (accidentarea lui Căr
puci — care nici n-a mai pu
tut fi recuperat pînă la sfîrși
tul sezonului — și Movilă, 
lipsa de formă și disciplină a 
lui Chitaru, scăderea randa
mentului lui I’enoff în raport 
cu sezonul precedent, precum 
și „avalanșa"... căsătoriilor).

Iată, însă, că invocata ma
turizare a tinerilor jucători bă
căuani, concretizată printr-o e- 
voluție fără fisuri pe teren 
propriu, a distonat cu maniera 
în care aceștia s-au comportat 
în partidele disputate in de
plasare. Clasată abia pe locu
rile 11—12 în clasamentul me
ciurilor din deplasare, S. C. 
Bacău n-a înregistrat nici o 
victorie în opt partide, obți-

ții (vezi meciurile cu Petrolul, 
F. C. Bihor, Politehnica Timi
șoara). Lipsă de echilibru 
care se datorește și absenței 
unui adevărat conducător de 
joc, în linia mediană activmd 
în tur, în bună măsură, jucă
tori tineri, fără experiență, 
chiar dacă sînt foarte dotați, 
ca de exemplu internaționalul 
de tineret Movilă. Rol pe 
care nu-1 poate îndeplini sin
gur talentatul mijlocaș ofensiv 
Soșu, golgeterul echipei, dar și 
jucătorul cu cele mai multe 
cartonașe galbene...

Ce-și propune S. C. Bacău 
pentru a doua parte a campio
natului ? In primul rînd, după 
cum ne spunea antrenorul Ni
colae Vătafu, menținerea echi
pei în plutonul fruntaș, ca 
premisă a unei ascensiuni 
marcate pentru viitorul nu 
prea îndepărtat. Și apo;, in 
spiritul acțiunii consecvente 
din ultimii ani a clubulu1, 
promovarea în lotul divizionar 
„A" a doi juniori, din echipa 
„speranțelor" : atacantul Ur
zică și fundașul lateral An- 
dronic.

Paul SLAVESCU



Campionatele naționale de șah

O. FOIȘOR SE
în campionatul masculin, re

luare-a partidelor întrerupte 
ieri dimineață a furnizat o 
mare surpriză : Florin Gheor- 
giu, în poziție superioară, a 
pierdut prin depășirea timpu
lui de gîndire la Nicolaide, 
după ce refuzase repetate pro
puneri de remiză. Ovidiu Foi
șor, în schimb, și-a realizat a- 
vantajul deținut în întilnirea 
neterminată cu Tratatovici, ob
ținând o victorie care îi con
solidează poziția de lider. Re
mize în întâlnirile Ștefanov — 
Griinberg și Ardeleanu — 
Ghindă, în timp ce aceea din
tre Stoica și Oltean s-a între
rupt pentru a doua oară.

O rundă, a 9-a, disputată in 
tempo viu, cu puține remize, 
ca și disputarea partidelor în
trerupte, au ca rezultat conso
lidarea poziției de lider a tînă- 
rului maestru Ovidiu Foișor, 
care are acum 7 puncte, fiind 
urmat de Th. Ghițescu, cu 5,5 
p, C. Ionescu 5 p (1), M. Ghin
dă, S. Griinberg și Fi. Gheor
ghiu 5 p. Iată rezultatele de 
aseară : Ardeleanu — Gheor
ghiu 0—1, Griinberg — Oltean 
1—0, Ciocâltea — Ștefanov 0—1, 
Tratatovici — Ciolac 0—1, Foi
șor — Ghindă, Nicolaide — Pa
vlov și Kertesz — Ghițeseu re
mize.

★
La Mediaș, in runda a 8-a a 

campionatului feminin, Eu-

Nu este rar ea o specialitate 
sportivă să fie concentrată pe 
un anumit teritoriu, într-o sin
gură parte de lume. Așa erau, 
pe vremuri, hocheiștii din Ca
nada, tenismanii Australiei, 
jucătorii de cricket ai Indiilor 
de Vest, care, cu toții, dominau 
aproape fără rival disciplina 
respectivă. Erau cvasiimbata- 
bili. între timp, odată cu pro
liferarea sporturilor pe ma
pamond. asemenea hegemonii 
au început să dispară. Cana
dienii pe patine nu mai sînt 
de neînvins, tenismanii austra
lieni cîștigă tot mai rar „Cupa 
Davis" etc. și totuși, există 
încă asemenea concentrări de 
campioni aparte, care fac mîn- 
dria unei țări sau a unor re
giuni anumite.

Iată, de o frumoasă noto
rietate ‘se bucură astăzi șahul 
gruzin, mai exact șahistele 
gruzine. în Uniunea Sovie
tică. țară care a dat șahului

EXCELENT FINAL
(Urmare dtn pag l)

sare și acele „amănunte" care 
ne ajută, de fiecare dată, să 
evaluăm cit mai exact rezul
tatele. Le notăm și pentru ci
titorii noștri...

Turneul de la Haaparanda a 
reunit sportivi din 7 țări (Bul
garia, Finlanda, Japonia, Nor
vegia, ROMÂNIA, Suedia, 
Uniunea Sovietică) — în total 
160 de concurenți. La Hel
sinki, de asemenea, participa
re redutabilă : echipe din 6 
țâri (Bulgaria, Finlanda, R. D. 
Germană, ROMÂNIA, Sue
dia, Uniunea Sovietică) — 
120 de concurenți. Despre va
loarea adversarilor este, poate, 
suficient să amintim că în 
rîndurile lor s-au aflat nume
roși campioni sau medaliați la 
Jocurile Olimpice, campionate 
mondiale sau europene, cum au 
fost, de exemplu, I. Ușkempi- 
rov, G. Korban, A. Bozin, N. 
Balbosin (Uniunea Sovietică), 
F. Andersson (Suedia), T. Si

AUTOMOBILISM • Pilotul a- 
merican Bobby Unser, de trei ori 
Învingător în cursa de 500 de 
mile de la Indianapolis (1968, 
1975 și 1981), a anunțat oficial 
că abandonează activitatea com- 
petițională. Bobby Unser are 49 
de ani, participă la competiții de 
35 de ani și este considerat u- 
nul din cel mai buni piloți ame
ricani din toate timpurile. • 
Finlandezul Hannu Mikkola a 
primit, la Paris, trofeul acordat 
pilotului cu cele mal bune re
zultate în probele speciale ale 
curselor de raliu. în acest cla
sament el eute urmat de Michâle 
Mouton (Franța) și Walther Rohrl 
(R.F. Germania) — campionul 
mondial al plloților de raliu.

ȘAH • Clasamentele turneelor 
de la Soci, după desfășurarea a 
12 runde: masculin: Tal 8 p (1),

DISTANȚEAZĂ
genia Ghindă, a întrecut-o pe 
maesitra internațională Ligia 
Jicman, sancționînd prompt 
manevrele neinspirate aie ad
versarei sale. Principala sa 
urmăritoare, mar» maestră 
Marina Pogorevici, a cîștigait 
cu o tehnică sigură la Eleo
nora Gogâlea. S-au distins din 
nou cele două junioare partici
pante la campionat : Smaran- 
da Boicu a întrecut-o pe An
gela Cabariu iar Otilîa Ganț 
pe maestra internațională Mar
gareta Teodorescu. în criză de 
timp, Edit Ștefanov a pierdut 
în fața Marianei Ioniță. Doar 
două remize In această rundă: 
Maria Albuleț — Judita Kantor 
și Csila Sajter — Gabriela Ol- 
teanu. în partida întreruptă 
dintre Marina Pogorevici și 
Judita Kantor a fost consem
nată remiză fără joc.

în clasament (pe puncte cîș- 
tigate și pierdute) : Eugenia 
Ghindă 6—2, Marina Pogore
vici 5,5—2,5, Smaranda Boicu 
5—3, Ligia Jicman și Judita 
Kantor 4,5—2,5,

CROSUL SAN SILVESTRO
La tradiționalul cros de Anul 

Nou de la Sao Paulo vor 
participa 1 700 de alergători bra
zilieni și alți 40 din 12 țări. 
Cursa, al cărei start va fi dat

PE HARTA ȘAHULUI FEMININ
generații întregi de mari 
maeștri și campioni mondiali, 
ponderea principală a acestei 
discipline în performanța fe
minină este adusă de repre
zentantele R.S.S. Gruzine. 
Chiar cu o preponderență co- 
virșitoare. Fosta campioană a 
lumii, Nona Gaprindașvili, este 
din Gruzia și la fel cea actua
lă, Maia Ciburdanidze. în se
lecționata U.R.S.S., recent lau
reată a Olimpiadei de șah, 
toate cele 4 echipiere erau 
gruzine. Iar dintre patru șahis- 
te sovietice actualmente can
didate la titlul mondial (din 
totalul de 8 pe tabelul compe
tiției), trei sînt de asemenea 
din R.S.S. Gruzină.

Pină ca fenomenul să cape
te o explicație științifică, să 
notăm că el nu dă semne de 
stagnare. Ci, dimpotrivă. Pro
babil că viitoarele cicluri ale 
campionatului lumii vor avea 
printre protagoniste alte repre
zentante ale șahului gruzin. 
Așa ne îndeamnă să credem 
lectura unei recente telegrame 

DE STAGIUNE AL LUPTĂTORILOR
pila (Finlanda) etc. înțelegem 
că, intr-adevăr, Ștefan Rusu 
și coechipierii săi au motive 
de satisfacție după aceste două 
puternice turnee internaționale. 
Solicităm și opinia antrenoru
lui emerit Ion Corneanu des
pre comportarea luptătorilor 
noștri la ultimele examene in
ternaționale de amploare ale 
acestui important sezon preo- 
limpic : „Atit participarea cit 
și rezultatele trebuie raporta
te la perioada în care ne aflăm 
acum, nu la prea mult timp 
după campionatele mondiale 
de la Katowice. A urmat, după 
aceste campionate, o pauză 
și apoi ne-am reluat pregătiri
le cu multă asiduitate și cu... 
ambițiile la care ne dă dreptul 
bilanțul acestui an. Turneele 
de la Haaparanda și Helsinki 
sînt, așadar, primele verificări 
— extrem de utile — ale u- 
nui nou ciclu de pregătire. Au 
fost într-adevăr examene grele 
și mă bucur că medaliații de 
Ia „mondiale", precum și Ilie

Nikolici (Iugoslavia) 8 p, Roma
niștii (U.R.S.S.) 7 p (1), Dvolrls 
(U.R.S.S.) 7 p, Vaiser (U.R.S.S.) 
6,5 p (1), Averkin (U.R.S.S.) 6
p (1) etc.; feminin: Ahmîlovskaia

•TELEX»
9,5 p, Alehina 9 p, Grlnfeld 7 p, 
Skegina 6 p, Zatulovskaia, Ka- 
rakas (Ungaria) și Hamisch (R.D. 
Germană) 5,5 p (1) etc. • După 
4 runde, în turneul de Ta Delhi 
conduc Dorfman (U.R.S.S.) și 
Praveen (India) cu cîte 3 p. ur
mați de Kupreicik (U.R.S.S.) și 
Barua (India) cu cîte 2 p (1).

TENIS • Clasamentul la zi în 
Marele premiu F.T.L.T.: Connors 
3 355 p, Vilas 2 495 p, Lendl 2 313

HOCHEIȘTII DE LA TOPOLCANY
Învingători In capitală
In continuarea turneului pe 

care-1 Întreprinde In țara noastră, 
echipa de juniori Ț.S. Topolcany, 
din Cehoslovacia, a intilnlt asea
ră, pe patinoarul „23 August”, 
reprezentativa de hochei tineret 
(20 de ani) a României. întâlni
rea a luat sfîrșit cu scorul de 
6—4 (4—0, 0—2, 2—2) In favoarea 
hocheiștilor cehoslovaci. Rezulta
tul reflectă valoarea superioară a 
oaspeților care, practlcînd un 
joc in viteză șl luptind cu multă 
decizie pentru fiecare puc, s-au 
impus clar.

Au înscris : Zaklasnic (4) și Zit- 
narski (2), respectiv Lucacs (2), 
Jumătate și Dima. A condus 
foarte bine Fi. Gubernu, ajutat 
de M. Dinu și St. Enciu. Astăzi, 
de la ora 17, are loc partida re
vanșă. (Andi VILARA — coresp.)

ANCHETE DE SfiliȘlT DE AN
• Revista ,,Sports news" (R.P. 

Chineză) a alcătuit următorul „11* * 
al anului 1982: Dasaev (U.R.S.S.) 
— Junior (Brazilia), Passarella 
(Argentina), Collovati și Gentile 
(Italia) — Zico (Brazilia), Platini 
(Franța), Falcao (Brazilia) — Ma
radona (Argentina), Rossi (Italia), 
Rummenigge (R.F.G.).
• Cel mai bun sportiv francez 

al anului a fost desemnat fotba
listul Giresse (Bordeaux). El este 
urmat de tenismanul Noah și 
ciclistul Hinault.
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pe 31 decembrie, la ora 23,15, se 
va desfășura în centrul metro
polei braziliene, pe o distanță 
de 13,5 km, față de 8,9 km la 
edițiile precedente.

de presă, care o recoman
dă pe Kenito Arakhamia, o 
șahistă de 13 ani, originară din 
Tbilisi, drept pretendentă 
autorizată la titlul de campi
oană a U.R.S.S. pe anul în 
curs. Ea este una din frunta
șele clasamentului în finala 
campionatului unional feminin, 
care se desfășoară în aceste 
zile la Tallin.

Și nu putem încheia acest 
scurt comentariu, fără un ra
pel la o performantă de ase
menea remarcabilă. Aceea rea
lizată de o șahistă româncă, 
marea noastră maestră Marga
reta Mureșan, care în toamnă, 
la Tbilisi, a reușit să cîștige 
turneul interzonal în fața unui 
excepțional lot de concurente 
gruzine. La ele acasă... Dar, 
parcă, și la noi, în România, 
șahul feminin are valențe cu 
totul deosebite, concentrind 
între hotarele țării un valoros 
tezaur de tradiții și realizări 
pe acest tărîm. Nu-i așa ?

Radu VOIA

Matei le-au trecut, după pă
rerea colectivului nostru teh
nic, cu un succes remarcabil".

Ni s-a părut nepotrivit să 
insistăm asupra... evidențieri
lor, deși, intr-un anume fel, 
ele rezultă din clasamentele 
categoriilor la care au partici
pat sportivii noștri. Pentru 
că, am spus-o și altădată, con
tează rezultatele individuale, 
dar mereu așteptăm și „ținem 
pumnii strînși" pentru ECHI
PA !

• în sala Dinamo s-a desfășu
rat întilnirea internațională a- 
micală de lupte greco-romane 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești și S. C. Gureș Istanbul. 
Net superiori, dinamoviștii 
și-au adjudecat victoria cu 
7—3, prin meciurile cîștigate 
de F. Diaconescu (cat. 57 kg), 
D. Sima și C. Uță (cat. 62 kg), 
I. Tecuceanu (cat. 68 kg), Gh. 
Ciobotaru (cat. 74 kg), S. Her- 
țea (cat. 82 kg) și G. Glonț 
(cat. 90 kg).

p, McEnroe 2 305 p, Wilander 
1 730 p, Gerulaitis 1 680 p etc. • 
La East Rutherford (New Jer
sey), în finala probei de dublu 
a „Turneului campioanelor*,  cu
plul Navratilova — Shriver a în
vins cu 6—4, 7—5 perechea Smith, 
Reynolds. • Revista americană 
„World Tennis*  a desemnat-o pe 
Martina Navratilova prima jucă
toare a anului 1982. Ea a cîști- 
gat 15 din cele 18 turnee la care 
a luat parte și 90 din 93 de par
tide disputate. Clasamentul în 
continuare: 2. Chris Evert-Lloyd, 
3. Andrea Jaeger, 4. Hana Man- 
dlikova, 5. Pam Shriver, 6. 
Wendy Turnbull, 7. Barbara Pot
ter, 8. Bettina Bunge etc. • 
Turneul de la Sofia a fost cîș- 
tigat de sovieticul Aleksandr 
Zverev, 1—6, 7—6, 1—6, 7—5, 6—4 
în finală cu compatriotul său 
Vadim Borisov.

PE GHEATA SI PE ZAPADA
HOLMENKOLEN. Pe marea 

trambulină din vecinătatea ca
pitalei Norvegiei a avut loc 
duminică un concurs interna
țional de sărituri, în cadrul 
căruia tînărul schior suedez 
Anders Daun (19 ani) a sufe
rit un grav accident. El s-a 
dezechilibrat în momentul 
„bătăii", a avut un zbor scurt 
și la aterizare și-a fracturat 
clavicula și o mînă. Acest ac
cident îl scoate din activitate 
pentru întreg sezonul pe 
săritorul nordic (clasat al 9-lea 
la ultima ediție a C.M. chiar 
la... Holmenkolen), una dintre 
marile speranțe ale acestei dis
cipline.

KONIGSEE. Tradiționala 
competiție internațională de 
bob — 2 persoane dotată cu 
„Cupa Națiunilor" se va des

stop-cadru MICHAEL GROSS
„Uriașul din rranklurt"

Una din marile revelații ale 
campionatelor mondiale de 
înot de la Guayaquil a fost 
vest-germanul Michael Gross, 
singurul înotător prezent în 
întreceri care a izbutit să cu
cerească două titluri de cam
pion al lumii (200 m liber și 
200 m fluture) șl o medalie de 
argint (100 m fluture), in pro
bele individuale. încă de anul 
trecut, „uriașul din Frankfurt 
pe Main" (la cei 1,99 m cân
tărește 83 kg) reținea atenția 
specialiștilor prin isprăvile 
sale de la „europenele" des
fășurate la Split. Descalificat 
în finala de 100 m fluture, pe 
care o ciștigase, Michael s-a 
răzbunat pe adversarii săi, în- 
vingînd la 200 m fluture de o 
manieră impresionantă în 
1:59,19, al 3-lea timp mondial 
după cele ale americanilor 
Craig Beardsley 1:58,01 și 
Mike Brunner 1:59,13. Gross a 
Încheiat anul trecut cu cel mai 
bun timp mondial (1:50,64) la 
200 m liber, demonstrind 
perspective deosebite.

Calităților sale fizice cu to
tul ieșite din comun, Michael 
le-a adăugat in acest an și o 
pregătire temeinică In bazi
nul din Offenbach, cu antre- Adrian VASILIU

CAMPIONATE

GRECIA (et. 10): Olympiakos — 
Yannlna 2—0, P.A.O.K. — A.E.K. 
5—0 !, Kastoria — Panathlnaikos 
1—0, Aria Salonic — Apollon 
1—0, O.F.I. Creta — Heraklls Sa
lonic 1—0, Makedonikos __ Ethni-
kos Pireu 2—0. In clasament : 
Olympiakos și A.E.K. cite 15 p, 
Aris 13 p, Panathinaikos 12 p.

MAROC (et. 14). Meknes — 
Mas Fes 0—0, MCO Oujda — FUS 
Rabat 1—1, FAR Rabat — Ber- 
kane 1—1, Raja Agadir — W.A.C. 
Casablanca 0—0, Kenltra — El 
Jadita 0—0, Ben Salah — R.S.K. 
Kenitra 1—0, Raja Casablanca — 
Mohammedia 1—1. In clasament: 
Mas Fes 33 p (un joe mal pu
țin), Meknes 33 p, Berkane 31 p, 
WAC Casablanca 29 p (un joc 
mal puțin), FAR Rabat și Kenl
tra cite 29 p.

ARGENTINA (et. 30): Institute 
— Ferrocarrii 3—2, Nueva Chica
go — Estudiantes 0—0, Newell's 
Old Boys — Independiente 1—1, 
Velez Sarsfield — Talleres 3—1, 
Argentlnos Juniors — Boca Ju
niors 0—0. In clasament : Estu
diantes 40 p, Independiente 36 p, 
Boca Juniors 36 p.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE JUNIORI IN MEXIC

Anul viitor, campionatul mon
dial de juniori va avea loc In 
Mexic, între 3 șl 19 iunie. Trage
rea la sorți pentru stabilirea 
grupelor se va tace la 22 fe
bruarie. Cu prilejul reuniunii Co
mitetului executiv F.I.F.A., care

PÎNĂ ACUM,
ZURICH, 21 (Agcrpres). — 

Alegerea gazdei turneului fi
nal al campionatului mondia’ 
de fotbal din 1986 se află în 
prim-planul comentariilor pre
sei sportive internaționale, a- 
nunțîndu-se pină acum po
sibilele candidaturi ale Me
xicului — singura țară care a 
făcut un demers oficial —, Ca
nadei, SUA și Braziliei.

Referindu-se la aceasta, 
Georges Schwartz, vicepreșe
dinte al Federației canadiene 
de fotbal și președinte al Co
mitetului de candidatură, a 
declarat că desemnarea Cana
dei drept gazdă a „Cupei Mon
diale" „va contribui enorm la 
dezvoltarea fotbalului și la 

fășura pe pirtia artificială da 
la Konigsee (R. F. German.a) 
in zilele de 30 și 31 decembrie.

MOSCOVA. Un meci foarte 
dirz și multă vreme echilibrat 
au oferit Finlanda și Suedia 
în cadrul zilei a cincea a 
turneului de hochei dotat cu 
„Cupa Izvestia". După două 
reprize foarte strînse (1—1 și 
0—1), finlandezii s-au detașat 
clar în ultima parte a jocului 
(4—1), cîștigînd astfel cu 5—X

PRAGA. Pe „Zimny sta
dion" s-au intilnit reprezenta
tivele secunde ale Ceho
slovaciei și U.R.S.S. Hocheiștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (2—0, 1—1,
0—0). La Bratislava, în primul 
meci : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
8—2 (2—0, 2—1, 4—1).

își anunță atu urile...
norul Peter Pink : zilnic cîte 
o ședință de 3 ore și jumă
tate, sîmbătă și duminică (cind 
nu avea concursuri) — cîte 
două. Eforturile sale au fost 
răsplătite la Guayaquil cu 
două victorii — 1:49,84 la 200 
m liber și 1:58,85 la 200 m 
fluture (ambele recorduri eu
ropene) — pe cit de neaștep
tate, pe atit de spectaculoase 
în fața chiar a deținătorilor 
recordurilor mondiale, ame
ricanii Rowdy Gaines și Craig 
Beardsley.

Obiectivele următoare ale 
acestui nou super campion al 
bătrînului continent, în vîrstă 
de 18 ani (l-a împlinit în luna 
iunie) : trei titluri în 1983, la 
„europenele" de la Roma 4i o 
medalie de aur olimpică. în 
1984, la Los Angeles. „Apoi, 
mă voi retrage din activitate, 
urmînd profesiunea de farma
cist a tatălui meu". Și ca 
dovadă că Michael Gross nu 
glumește și este pus pe fapte 
mari stă acel recent 1:44,50 
(pe 200 m liber) realizat in
tr-un bazin de 25 m.

Nimeni nu a izbutit încă în 
lume un rezultat asemănător...

a avut loc la Ztirich, forul su
prem a atras atenția că In cazul 
folosirii unor jucători cari de
pășesc virsta limită, federațiile 
in culpă vor fi suspendate pe 
doi ani din toate competițiile in
ternaționale.

INDISPONIBILITATEA 
LUI MARADONA

îmbolnăvirea de hepatită a ce
lui mai scump jucător din lume, 
Diego Maradona, a produs mul
te comentarii in presa spaniolă. 
Medicii afirmă că starea sănă
tății sale nu este alarmantă, dar 
primele analize arată că indispo
nibilitatea sa pentru formația 
C.F. Barcelona poate fi de trei 
luni !

Pentru a diminua consecințele 
absenței asului argentinian, con
ducătorii echipei baroeloneze s-au 
gîndit să—1 readucă pe austriacul 
Hans Krankl, care a mai jucat 
în 11-le catalan în sezonul 
1978—79, cind a șl deținut titlul 
de golgeter al campionatului spa
niol. Așadar, din ianuarie, Krankl 
va îmbrăca iarăși tricoul roșu- 
albastru al C.F. Barcelona.

CRIZA FOTBALULUI 
PROFESIONIST...

...din Olanda a devenit din ce 
In ce mai profundă, înregistrîn- 
du-se prima desființare a unul 
club din cauza datoriilor con
tractate. Este vorba de F.C. A- 
mersfoort din liga a doua, care 
s-a retras din campionat. Toate 
rezultatele sale au fost anulate.

DOAR MEXICUL
implantarea sa definitivă în 
America de Nord".

în ce privește Brazilia, Joao 
Havelange (care este brazi
lian), președintele F.I.F.A., a 
arătat că această țară nu s-a 
adresat pină în prezent forului 
mondial, iar guvernul brazilian 
nu a discutat încă posibilita
tea organizării turneului final.

Mexicul se află, în această 
situație, bine plasat pentru a 
deveni gazda ediției a 13-a a 
„Cupei Mondiale", unul dintre 
oficiali, Fernando Corona, 
declarind : „Cred că am do
vedit cu prisosință, în 1970, că 
avem capacitatea necesară or
ganizării unui turneu final".
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