
După participarea la festivitățile 
de la Moscova

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

s-a Înapoiat In capitală
Miercuri seară s-a Înapoiat 

In Capitală, venind de la Mos
cova, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, care, în fruntea 
unei delegații de partid și de 
stat, a participat, la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, a Prezidiului Sovietu
lui Suprem al Uniunii Sovieti
ce și a ConsiLiului de Miniștri 
al U.R.S.S., la festivitățile pri
lejuite de cea de-a 60-a ani
versare a creării Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Emil Bobu, Lina Cio- 
banu, Nicolae Constantin, Ion

★
La 22 decembrie, in sala Pala

tului Congreselor din Kremlin 
a continuat, in prezența con
ducătorilor de partid și de stat 
sovietici, a conducătorilor de- 
'—ițiilor de peste hotare, par
ticipante la festivitățile jubi
liare, ședința festivă comună a 
C.C. al P.C.U.S., Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., consa
crată celei de-a 69-a aniver
sări a creării Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, conducătorul de
legației de partid și de stat a 
țării noastre, a rostit o cuvin- 
tare de salut de da tribuna din 
Palatul Congreselor. Cuvlntarea 
a fost urmărită cu o deosebită 
atenție și viu interes, fiind sub
liniată, în repetate rînduri, cu 
aplauze puternice, îndelungate.

Au rostit cuvîntări de salut 
Kaysone Phomvihane, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
prim ministru al R. P. D. Laos, 
Jumjaaghiin Țedenbal, secretar 
general a! C.C. al Partidului

La Predeal, in mijlocul caiaciștilor și canoiștilor

„LABORATORUL PERFORM ANTEI" NU MAI ESTE DUÂR 0 METAFORĂ..
...ERGOMETRU MODULAR 

MULTIFUNCȚIONAL. Acesta 
este aparatul — despre care 
fotografia alăturată nu vă a- 
jută, probabil, să vă faceți o 
idee — care ne îndeamnă să 
credem, pentru o clipă, că am 
nimerit in altă parte. Căutam, 
la hotelul „Orizont" din Pre
deal, unde stau caiaciștii și 
canoiștii din lotul olimpic a- 

Performanța sportivă este astăzi

flați la un scurt stagiu de 
iarnă, sala de forță de lingă 
piscină, unde erau programate 
probele de control. Ne aștep
tam să vedem haltere, mingi 
medicinale, spaliere, porticuri, 
in sfârșit, aparatura obișnuită 
de măsurare a indicilor pute
rii. Nimic din toate acestea. In 
schimb, in mijlocul încăperii 
tronează o instalație ciudată : 
un cadru metalic, cabluri elas- 

Dincă, Ludovic Fazekas, Ale
xandrina Găinușe, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Gheorghe Rădulescu, Ște
fan Voitec, Miu Dobrescu, Pe
tru Enache, Nicolae Giosan, A- 
na Mureșan, Elena Nae, Cons
tantin Olteanu, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ion N. Ni
colae și loan Totu, viceprim- 
miniștri ai guvernului, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat, miniștri, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față L. I. Boiko, 
Însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

* *
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular, Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, Lazar Kolișevski, 
membru al C.C. al U.C.I., mem
bru al Prezidiului R. S. F. Iu
goslavia, conducători ai altor 
delegații din. străinătate.

în încheierea ședinței festi
ve comune, a fost adoptat un 
Apel a( Sovietului Suprem și 
Comitetului Central al P.C.U.S., 
adresat parlamentelor, gu
vernelor, partidelor politice și 
popoarelor lumii.

★
Comitetul Central al P.C.U.S., 

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernul sovietic au 
oferit miercuri o recepție Ia 
Palatul Congreselor din Krem
lin cu prilejul aniversării a 60 
de ani de la crearea U.R.S.S.

A luat parte delegația de 
partid și de stat a țării noastre, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, au 
participat celelalte delegații de 
peste hotare.

tice, arcuri, roți, bobine și un 
pupitru cu citeva ecrane pe 
care cifrele electronice aleargă 
parcă fără noimă. Pare o ca
meră de testare a cosmonau- 
tilor și senzația îți este întă
rită de fetele încordate, cris
pate, ale celor din jur — spor
tivi, antrenori, medic, specia
liști de la Centrul de cercetare 
al C.N.E.F.S., printre care, a-

talent, muncă, dar și știință .. . 
Foto : Dragoș NEAGU

veam să-l cunoaștem și pe in
ventatorul „mașinii infernale", 
Vladimir Schor. Pe banca din 
mijloc, „subiectul", in poziția 
in care stă de obicei in caiac, 
trage, parcă cu furie, de ben
zile elastice, imitind mișcarea 
specifică de vislit. Efortul e 
maxim. Nici nu s-ar putea alt
fel. Totul e măsurat precis, 
cifrele care se succed pe ecra
ne reprezintă, sec dar adevă-
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In infimpinarea aniversării proclamării Republicii

FIRE DE „ARGINT" ȘI ÎMPLINIRI SPORTIVE...
Am urmărit, nu de mult, 

Pe complexul sportiv — ex- 
oedenț întreținut și folosit din 
plin — al Filaturii Române de 
Bumbac din cartierul-oraș 
Pantelimon, o suită de între
ceri organizate sub genericul 
„Daciadei“ și dotate cu cupa

Handbalistele de la F.R.B. înaintea începerii unui nou meci 
in cadrul „Daciadei"

NOI VICTORII
ALE ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI 

LĂ BELGRAD
In ultima reuniune a con

cursului internațional de înot 
desfășurat la Belgrad (bazin 
de 50 m), sportivii noștri au 
obținut alte 5 victorii : Enikfi 
Palencsar 4:28,33 — 400 m li
ber ; Noemi Lung 1:21,48 —
100 m bras ; Anca Pătrășcoiu 
2:24,12 — 200 m mixt ; Oliviu 
Băculeți 61,52 — 100 m flutu
re șl Adina Schuster 66,46 — 
100 m fluture.

rat, valoarea lucrului mecanic 
efectuat, puterea cheltuită in 
unitatea de timp.

In timp ce cifrele trec de pe 
ecrane in caiete, subiectul co
boară, intră pe miinile docto
rului. In „barcă" trece urmă
torul...

Nu ne putem împiedica gin- 
dul : cit de departe a ajuns 
sportul ! Citi știință se ascun
de astăzi tntr-o mare perfor
manți ! Și cit de falsă e iluzia 
nostalgici potrivit căreia este 
suficient să dai o raită prin 
Deltă, să aduni cițiva tineri 
mai zdraveni și să speri că in 
doi-trei ani vor ajunge cam-

Vladimir MORARII

(Continuare in pag. 2—5}

ÎNTREAGA structură a handbalului nostru feminin 
ESTE RESPONSABILĂ PENTRU EȘECUL SUFERIT LA C.M.

O almoslcră de pregătire nccorcspunzatoarc, inlumurarca, lipsa de coeziune, 
toleranta $i indisciplina au împiedicat Îndeplinirea obiectivului propus

Rezultatul participării echi
pei reprezentative ia turneul 
final al ediției din acest an 
a campionatului mondial femi
nin de handbal este cunoscut : 
locul VIII (din 12 formații pre
zente la competiția care a a- 
vut loc în Ungaria), cu o 
treaptă mai jos decit la prece
denta întrecere a elitei mon
diale, deși obiectivul era un 
loc pe podium ! Un bilanț care 
a produs insatisfacție, iubitorii 
handbalului așteptînd mai mult 
de la sportivele cărora le-au 

„A 35-a aniversare a Republi
cii". întreceri între fetele din 
secțiile Ring șl Preparați!, Fi
nisaj Chimic și Finisaj meca
nic, dispute aprinse la hand
bal (reprezentativa F.R.B. o- 
oupă locul I pe sector), la vo
lei, la cros, demonstrații de

(Continuare in pag. 2-3

S-a încheiat turul campionatului masculin de volei

ÎNV1NGÎND PE STEAUA CU 3-1, 
DINAMO S-A DETAȘAT NET

Ultima etapă a 
turului din cadrul 
ediției 1982—1983 a 
campionatului mas
culin al Diviziei 
,,A“ de volei, des
fășurată ieri, a a- 
vut tn centrul a- 
tenției partida 
Steaua — Dinamo. 
Șl de data aceasta 
victoria a revenit 
dinamoviștilox. cu 
3—1 (13. 6. —7, 8), 
după numai o oră 
și jumătate de 
joc. Astfel. Di
namo se detașează 
si mai net tn frun
tea ierarhiei, a- 
vlnd acum 4 vic
torii mai mult de
cât următoarea cla
sată. Și este greu 
de presupus că 
vreo altă echipă Ii 
va pune In pericol, 
tn retur, obținerea 
unui nou titlu de 
campioană a tării.

Derbyul de ieri 
nu a satisfăcut In
să exigentele celor 
1000 de spectatori 
prezent! tn sala 
Floreasca, ambele 
lindu-și șl in acest joc 
presupunea mai mult angaja
ment din partea lor) gama gre
șelilor și apatia cu care au
evoluat în întregul tur. La a- 
cest scăzut nivel, echipa lui 

echipe eta- 
(ce

fost asigurate condiții din cele 
mai bune de pregătire.

Am fost martori, aproape 
două săptămîni, la cele 7 par
tide susținute de reprezenta
tiva României în compania 
formațiilor Coreei de Sud, Bul
gariei, Uniunii Sovietice, S.U.A., 
R. F. Germania, Congo si Nor
vegiei cu următorul bilanț ci
fric : 3 victorii, 3 meciuri e- 
gale și o înfrângere. Văzînd la 
lucru toate celelalte echipe ale 
lumii am putut constata că 
handbalistele care le alcătuiau 

gimnastică. Secretara asocia
ției sportive, prof. Elena Tom», 
care țl^a legart puternic viața 
de viața Filaturii, ținea ou tot 
dinadinsul să ne tacă cunoș
tință cu Maria Podaru și Mag
dalena Ciocîrlan, fete venite de 
prin părțile Vrancel, cele mai 
bune alergătoare, cu Constanța 
Zidaru ți Lenuța Mazere, din 
secția Ring a maistrului Flo
rin Săulescn, jucătoare de te
nis, cu popicăneasa Elena Co
toi, eu Ioana Blejan, de undeva 
din părțile Tîmavelor, pasio
nată pentru gimnastică, cu al
tele ți altele. De ce vroia E- 
lena lom» să le cunoaștem 7 
„Nu slnt mari campioane, dar 
sînt fetele noastre, harnicele 
noastre fete care și la munci 
sint tot așa cum le vedeți 
aici, sprintene și silitoare. De 
le-ați vedea la lucru..

Viorel TONCEANU

Dinamovistul Emilian Vrîncuț (in alb) to- 
cercind să ' ~ ~ ~invingă blocajul steliștilor 

Foto i I. MIHAICA
W. 
mai 
mai

Schreiber a arătat totuși 
multă coeziune tn sextet, 
multă siguranță tn execuții

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3

dețineau o știință superioară a 
jocului, erau înarmate cu o 
multitudine de scheme atît pen
tru acțiunile ofensive, cit șl 
pentru cele de apărare, că tn 
funcție de valoarea partenerei 
de joc sportivele si antrenorii 
se orientau rapid, găsind tot
deauna cele mal bune soluții. 
De ce amintim toate acestea T 
Pentru că echipei de handbal

Ion GAVRIIESCU

(Continuare ii» pag. a t-a)



Campionalela naționale de șah

MUZEUL SPORTULUI, SUB CHEIE ’
In urmă cu un deceniu se înființa în Capitală primul 

Muzeu al sporturilor din țara noastră, o inițiativă pe măsura 
impetuoasei dezvoltări a mișcării sportive românești, a suc
ceselor realizate în competițiile interne și internaționale. De 
atunci, prin grija responsabililor acestei instituții, au fost 
colecționate, cu grijă și pasiune, peste 10 000 de obiecte — 
cupe, plachete, medalii, ziare și reviste, fotografii etc. — 
mărturii ale istoriei mai vechi sau mai noi a sportului nos
tru. In decursul anilor, pragul acestui muzeu a fost trecut 
de numeroși vizitatori, el constituind un prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor, de prețuire a eforturilor care s-au făcut și 
se fac în acest domeniu.

Din păcate, deși valorile aflate în muzeu sînt deosebite. 
Întregind patrimoniul național, muzeul a funcționat mereu In 
condiții de improvizație, a.jungîndu-se ca în prezent el să nu 
dispună de un sediu propriu, marelui public interesat de fe
nomenul sportiv fiindu-i imposibil să ia contact cu colec- 
țile adunate. Se impune, deci, remedierea de urgență a a- 
cestei situații, care tinde să devină cronică, pentru că ni
meni nu are dreptul să pună sub cheie — așa cum se află in 
prezent — valorile existente în muzeu. Iar un Muzeu al 
sporturilor îșl găsește de drept un binemeritat loc printre ce
lelalte muzee ale Capitalei.

' 1..culese din lucrările antre
norilor de canotaj, prezențl 
la cursurile de reciclare: „Nu
mărul de ore de giflială efec
tivă sub orice formă" — u- 
nul din Indicii cantitativi al 
procesului de pregătire; „în
dreptarea greșelilor se face 
prin multiple șl explicații ver
bale și practice tn urma vi
zionării celor filmate pe ape* 
— modalități de corectare a 
erorilor tehnice ale unul spor
tiv.

Două „perle" din mai multe, 
care dovedesc că „filmul* pre
gătirii teoretice la unii teh
nicieni s-a rupt. Clne-1 Înnoa
dă t

Q RĂSPUNZlND 
CRITICILOR...

© DU PA PATRU DECENII...

...s-au reluat Întrecerile de 
rugby intre liceele bucu- 
reștene. Inițiativa aparține 
clubului Sportul studențesc șl 
Clubului sportiv școlar nr. 2 
și ea s-a bucurat de o fru
moasă primire din partea 
școlilor din Capitală. Premii 
și diplome au răsplătit pe 
cei mai buni tineri rugbyștl 
de la liceele „I.L. 
si „Ion Neculce*, de 
nalistele competiției, 
că. In scurtă vreme, 
lui Dan Mărginean, 
Predică, Lucian Pop, 
Bulencea, Dan Tloviceanu, Da
niel Nlță ș.a. vor deveni cu
noscute iubitorilor balonului 
oval. Ptnă atunci, insă. să 
dorim acestei competiții... la 
mulți ani !

„Trofeul eficacității* a marcat 
doar 869). iar ta campionatul 
actual a marcat — ptaă acum 
— 595 p (față de 425 p ale 
următorului coșgeter), ei nu 
a fost găsit bun șl pentru e- 
chlpa națională. Aceasta nu 
l-a Împiedicat pe 
baschetbalist constănțean 
înscrie, șl in recentul 
cu C.S.U. Brașov, 50 
puncte I

talentatul 
să 

meci 
de

Caraglale* 
fapt fl- 

Poate 
numele 

Sabin 
Bogdan

Q COȘGETERUL CAMP1O 
NATULUI DE BASCHET...

...Virgil Băiceanu de la Fa
rul Constanța nu a fost se
lecționat de Colegiul central 
al antrenorilor in lotul repre
zentativ. a>cătult In vederea 
participării la competițiile a- 
nului 1983 I Deși jucătorul 
constănțean a Înscris In edi
ția trecută a Diviziei „A" 
1174 p (al doilea Clasat ta

...In antrenamente, delăsare, 
atitudini ireverențioase față 
de antrenor — iată doar cîte- 
va motive care au determinat 
conducerea C.S.M. Cluj-Napo- 
ea să solicite suspendarea pe 
8 luni a Jucătorului de tenis 
de masă Et>gen Borea. Pe a- 
ceeași linie a exigenței, Bi
rou] federal a ratificat mă
sura clubului. Să snerăm că 
Eugen Borca va înțelege as
primea acestei sancțiuni, la 
fel eum ar trebui să pricea
pă si Ionela Ungheanu (C.S.S. 
Viitorul Pitești). suspendată 
pe 9 luni pentru părăsirea 
centrului de antrenament al 
F.R.T.M.. că nimic nu se 
poate obțsne fără muncă șl 
disciplină. Drumul spre înal
ta performanță nu este pre
sărat numai cu flori...

• DOUA „PERLE*

A

Z..aduse pentru modul ne
corespunzător In oare se ma
nifestau suporterii echipei de 
volei Calculatorul I.I.R.u.C. 
București, președintele aso
ciației, ing. C. Moldovan, ne 
scrie printre altele: „...promi
tem că aceste aspecte vor 
dispare complet din compor
tarea susținătorilor echipei 
noastre*. Intr-adevăr, cine a 
asistat la ultimul meci al 
voleibaliștilor de la Calcula
torul, programat in sala O- 
limpla, avea tot dreptul să 
exclame: „Așa da, supor
teri I". Deci, se poate...

© AU UITAT...
...și plătesc — ne comunică 

tatr-o scrisoare conducerea 
clubului Voința București, 
care a analizat modul cum 
s-a desfășurat deplasarea e- 
Chlpel de popice la Galați. 
Bucureștenli, după cum men
ționam la această rubrică, au 
pierdut medul prin neprezen- 
tare deoarece antrenorul șl 
conducătorul delegației 
uitat ora de începere a par
tidei. Drept urmare, „se im
pută contravaloarea deplasă
rii echipei masculine de po
pice tovarășilor Corneliu Ma- 
nolescu — conducătorul de
legației și Petre Purge — an
trenorul echipei, deoarece nu 
s-au conformat regulamentu
lui pentru a disputa meciul 
la ora programată de F.R. 
Popice*. O măsură, care, cre
dem, o vor ține minte !

Rubrică realizată de
Emanuel FĂNTĂNEANU

șl
au...

• INDISCIPLINĂ...

*

MUNCA EDUCATIVĂ, HOTĂRÎTOARE
(Urmare din pag. 1)

LIDERUL, FOIȘOR, ÎL ÎNTÎLNESTE AZI PE GH
Finala masculină, care se des

fășoară în sala I.T.B. din Ca
pitală, continuă să fie dominată 
de tînărul maestru internațio
nal ieșean Ovidiu Foișor. Cu 
5 runde înainte de sfîrșit, el 
Iși va păstra probabil avansul 
de 1,5 p față de principalul 
său urmăritor, Theodor Ghițes- 
cn. In runda a 10-a, Foișor a 
întrerupt în poziție avantajoasă 
cu Ciolac. Ghițescu a cîștigat 
la Ardeleanu, iar Gheorghiu la 
Tratatovici, printr-o Ingenioasă 
lovitură tactică. Un nou eșec, 
al doilea, înregistrează Ghindă, 
învins aseară de Oltean. Tn cri
ză de timp, Ștefanov a comis 
o serie de greșeli și a pierdut 
la Nioolaide. Remiză în întîlni
rile Stoica — Ciocâltea și Griln- 
berg — Ionescu, Pavlov ore o 
calitate in lupta cu Kertesz.

înaintea ultimelor cinci run
de, continuă să conducă Foișor 
cu 7 p (1), urmat de Ghițescu 
6,5 p, Gheorghiu 6 p, Ionescu 
și Grtinberg 5,5 p, Ghindă 5 p,

Pavlov, Ciolac. Oltean 4,5 p (1),
Stoica 4 p (2) etc.

Astăzi dimineață se 
partidele întrerupte, iar după- 
amiază va avea loc runda a 
11-a, care programează partida 
derby Foișor — Gheorghiu.

*

9-a a readus ega- 
fruntea clasamentu- 

campionatului na-

reiau

Runda a 
litatea în 
lui finalei 
țional feminin de șah care se 
desfășoară la Mediaș. Lidera, 
Eugenia Ghindă (cu negrele), 
n-a riscat în fata deținătoarei 
titlului, Gertrude Baumstark, 
partida încheindu-se remiză. 
Marina Pogorevici, care se 
pare că a depășit momentele 
de dificultate prin care a tre
cut, a cîștigat (cu negrele) în 
fața Editei Stefanov, reușind 
să-și valorifice tehnica supe
rioară de final. In felul acesta 
ea a ajuns-o pe Eugenia Ghin
dă, lntîlnirea lor directă, din 
runda a 11-a, anunțîndu-se 
drept derbyul campionatului.

In imediata apropiere a

33

fruntașelor clăi 
flă Judita Kai 
trecut-o pe C 
nioara Smar&n 
lația competiția 
rupt partida 
Teodorescu avi 
vantaj, și Ligi 
de asemenea 
runda a 9-a c 
ță într-o poz 
Prima victorie 
realizat-o Ele 
învingătoare în 
buieț. S-a lnt 
dintre Gabriela 
gela Cabariu, 
negrelor dețlnl. 
substanțial.

După 9 rum 
este următorul 
tigate și pieri 
Ghindă și Ma 
6,5—2,5, Judits 
Smaranda Boic 
gia Jicman 4,5- 
na Ioniță 4,5— 
reta Teodoresct 
Sajter 4—4, Oti 
trude Baumsta

DINAMO S-A DETAȘAT IN CAMPIONATUL D?
(Urmare din pag. 1)

șl, mai ales, un plus de luci
ditate In acțiuni. Formația lui 
A. Drăgan și O. Crețu resimte 
puternic eterogenitatea, dar și 
lacunele în tehnica Individuală, 
la care ieri s-a adăugat cris
parea. Steliști! au greșit exas
perant serviciul (îndeosebi prin 
Mina, care traversează o pe
rioadă critică în cariera șa 
sportivă), oferindu-le adversari
lor avantaje fără efort. Ej au 
fost mai puțin siguri la pre
luare. cedînd destule puncte 
din serviciu sau îngreuindu-și 
acțiunile ofensive.

După un început echilibrat, 
dinamoviștii s-au detașat la 
13—7. adversarii replicînd însă 
prin cîteva recuperări succe
sive și apropiindu-se la nu- 
mai un punct. Greșelile din

final — copilărești — au spri
jinit însă pe campioni în cîști- 
garea primului set. Următorul 
îi găsește pe steliști în și mal 
mare confuzie, pentru ca situa
ția să se inverseze, surprinză
tor, în setul al treilea. Apoi 
dinamoviștii se lansează ț 
victorie în meci cu concur&b 
larg al partenerilor, total dezo
rientați. Un fapt pozitiv totuși 
la învinși : tinerii Dascălu și 
Pralea au arătat mai mult de
cît coechipierii experimentați 
Arbitrii I. Covaci și A. Dinicu 
au condus, cu mici neatenții 
care nu au influențat rezulta
tul. echipele : DTNAMO — Du- 
mănoiu (Gizdavu). Păușescu. 
Encscu (Slabul. Vrîncut. Gîr- 
leanu, Căta-Chlțiga ; STEAUA 
— Ionescu. Dascălii (Cazacu), 
Bădiță. Chifu (Pralea), Mina, 
Spînu (Săniuță).

r»

CARPAȚI RJ 
CALCULATORI 
3—1 (15, —5, 8 
clară și munci1* 
remarcați in c< 
trenorul lor, M 
arbitrat O. Dră 
șoara și Gh. F 
șov. (P. GIOI
EXPLORĂRI

C.S.M.U. SUCE 
5, 13). Partidă 
bun nivel tehni 
scorului, dispu 
au izbutit corni 
efect în atac, e 
eficiente și ma 
citate în execut 
cat : Bujor, Mîț 
vaciu de la tn 
dru și Pancu d 
arbitrat : Gr.
București și I. 5 
Napoca. (A. CE

In județul Mehedinți, o pre
ocupare principală a C.J.E.F.S.- 
ului, condus de tînărul și vred
nicul lui președinte, Romulus 
Predescu, este aceea a educării 
tinerilor școlari și pionieri spor
tivi prin 
muncă, 
lare și 
intensă

C.
țlile sportive Celuloza șl Meca
nizatorul din municipiul Dro
beta Tr. Severin, Armătura 
Strehaia și Dierna Orșova au 
organizat cursuri de pregătire 
politică-ideologică In cadrul că
rora activiști de partid țin ex
puneri 
Internă și 
și statului 
■ explica 
sportivilor 
donate,
portante hotărfri, precum și în 
scopul de a reliefa necesitatea 
respectării de către tinerii spor
tivi a principiilor eticii șl echi
tății socialiste, a normelor da 
conduită în societate șl familie. 
De asemenea, sportivii din a- 
ceet județ stnt invitați să par
ticipe tn grup la diverse ma
nifestări cultural-artistice, 
viziteze 
obiective economice și de Inte
res turistic din județ, ca „Mu
zeul Porților de Fier*, „Cula 
Iul Tudor Vladimlrescu* de la 
Cerneț, peștera de la Topar- 
nița, „Monumentul eroilor* din 
municipiu, Cazanele mid șl 
mari etc.

muncă șl pentru 
In toate unitățile șco- 

sportive se desfășoară o 
activitate educativă.

S. Drobeta, asocia-

referitoare la politica 
externă a partidului 
nostru. In scopul de 
și clarifica In fața 
principalele ei coor- 

semnificația unor tai-

să
monumente istorice,

De o frumoasă tradiție se 
bucură întîlnirile sportivilor de 
Înaltă performanță cu tinerii 
din școli, întreprinderi și insti
tuții. In aproape tot județul se 
organizează zilele filmului 
sportiv, fiind prezentate, intre 
altele, „Olimpiada" de la Mos
cova șl .Universiada" de la 
București De asemenea, la Ca
sa tineretului, întreprinderea 
de confecții din municipiu, 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Orșova și întreprinderea de 
armătură din oțel șl construc
ții de motoare s-au organizat 
mereu mese rotunde cu dez
bateri pe teme de educație.

Mulți sportivi s-au ridicat în 
ultimul timp din acest județ 
devenind cunoscuți campioni. 
Afirmarea lor în sport și In 
profesiile alese a fost posibilă 
nu numai grație talentului, d 
și muncii educative desfășurate 
cu perseverență de oamenii cu 
vocație pedagogică, cu simțul 
răspunderii față de destinul ti
nerilor pe care îi instruiesc, cu 
dragoste față de sport și de 
practicanții lut

„Munca educativă de calitate 
In rîndul sportivilor, sădirea 
In sufletul tînărulul a dragostei 
față de muncă, a necesității 
unei pregătiri asidue șl con
știincioase, formarea unor alese 
însușiri morale reprezintă — ne 
mal spunea R. Predescu — 
condiția sine qua non a obți
nerii unor rezultate deosebite 
atît In sport, cit și In viață".

Dumitru MORARU-SUVNA

ADMINISTRAȚIA Dl Si AT LOTO PRONOSPORT INfORMEAIÂ
ATI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE 7

• Numai astăzi se mai 
procura bilete cu numerele 
•e de participanți pentru ultima 
tragere Loto din acest an, care 
va avea loc vineri 24 decembrie 
1982. Nu ocoliți prilejul de a vă 
număra mline printre câștigătorii 
de autoturisme „Dacia 1300- șl 
importante sume de bani ! • In 
aceste zile continuă vtazarea bi
letelor pentru tragerea extraordl-

pat 
ale-

nară Loto a Revelionului, care 
va cuprinde II extrageri cu un 
total de 120 de numere. Se re
amintește că la tragerea simila
ră anterioară au fost atribuite 
peste 111.000 premii. Intre care 35 
de autoturisme. La tragerea Re
velionului din 1 ianuarie 1983, 
participanților II se oferă șanse 
multiple 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

pioni mondiali și olimpici 1 A 
fost ți ața. A fost tn caiac-ca- 
noe o perioadă in care ierar
hiile mondiale erau determina
te in primul rind de înzestra
rea nativă ți de antrenamen
tul „natural-utititar", dinaintea 
începerii activității sportive. 
Delta a pierdut Insă lupta ine
gală eu fizica, biochimia, bio
mecanica și medicina, 
tund nu existau nici 
nici Parfinovici, nici 
Fischer. Deopotrivă 
lentul ți munca — indispen
sabile —, alături de tradiție ți 
țcoală, sportul de mare per
formanță este acum și labora
tor. Este o 
trebuie să i te aliniezi, i 
vrei să ții pasul. Iar a ține 
sul înseamnă, pentru noi, 

cițtigăm 
olimpice

Pe a-
Helm, 
Birgit 

cu ta-

evidență căreia 
daci 

pa
la 

ti
ll

caiac-canoe, să 
tluri ți medalii 
mondiale.

lețim plini de 
pierdut ceva timp, 
de mai multă vreme știință 
sportivă, noi am crezut, poate, 
prea mult timp că momentele 
Melbourne ’56 sau Jajce ’63 se 
pot repeta doar din focul vo
lumului ți intensității pe ini
ma zdravănă a copilului de 
pescar... Nu putem, deci, decît 
si ne bucurăm, asistind la 
„antrenamentul electronic", ci 
țtiința, noul sînt și la noi, a- 
cum, alături de sportivi, tn 
folosul lor.

...Și-l mai avem pe Patzai
chin, admirabilul Patzaichin. 
Prin superclasa-i unici, Ivan 
ține legătura între epoca pio
nieratului ți cea 
ducînd acasă an 
tluri ți medalii,

ptnduri. 
Alții

Am 
fac

tn

modernă, a- 
după an ti- 

arborînd me

deosebit de avantajoase șl pro
curați din timp bilete cu nu
merele preferate 1

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 22 DECEMBRIE 1982

ii 28 20 12EXTRAGEREA
35 21 10.

EXTRAGEREA
9 33 45 41.

FOND TOTAL
GURI : 899.937
102.026 lei, report la categoria L

A Il-a : 40 19

DE ClȘTI- 
lei, din care

reu marele pavoaz, asigurtnd 
răgazul materializării — fără 
sincope — a noii concepții. La 
33 de ani, Patzaichin este încă 
garanția prezentului. La 33 
de ani, pe care t-a împlinit in 
noiembrie, Ivan este parcă, 
mai tînir decît oricare din 
39 de colegi de lot aflați 
Predeal.

Il întrebăm ți-acum, ea 
sute de ori înainte : „Ce faci, 
Ivane șl nu-i o întrebare de 
rutină, ci grifa (sau teama ?) 
că răspunsul ar putea fi vreo
dată „Am obosit". Nu e „E 
bine, am cîștigat la fotbal, am 
bătut echipa lui Gicu Simio- 
nov (n.n. antrenorul canoiștl- 
lor), Toma (Simionov) și cu 
mine am fost cei mal buni. 
Săptămîna trecută am ieșit cel 
mai bine la forță, sînt printre 
primii și la alergare".

Stăm de vorbă mai pe înde
lete în cameră. îi descoperim, 
dacă se mai putea, virtuți noi. 
Nu țtim dacă Nendu sau Gu- 
rei, sau oricare dintre tinerii 
intrațl acum în lot, îți trec 
zi de zi. In caietul de antrena
ment greutatea, pulsul, 
siunea ți celelalte date 
cale. Ivan o face în modul 
mai obițnuit. In 17 ani 
sport, greutatea n-a urcat 
n-a eoborît mai mult de 
kilogram dincolo de cele 
ale formei maxime. Ne arată 
un plan de pregătire eu obiec
tivele lotului pentru campio
natele mondiale din -iulie, de 
la Tampere : 1—1—2, adică o 
medalie de aur, una de argint 
ți două 
scrie : 
chin : 1—1—0. Reporterul 
gata să parieze pentru 
1—1—0 
Ciucur, ___ ,
Velea, Costlcă Olaru ți toți ti
neri din lot au nevoie pentru 
a crețte firesc ți a intra, cînd- 
va, în calculul bilanțului 
neral, un ' ' * 
au nevoie ți 
Vasile Dîba 
pentru a-și 
rea ri ambițiile 
permită ...redimensionarea ce
leilalte părți a totalului virtual 
de la Tampere.

„Muncesc toți așa cum tre
buie", ne spune proaspătul an
trenor coordonator al lotului, 
Manoilă Millcin, „dar Patzai
chin e mereu în frunte...*

cei 
la

de

ten- 
medi- 

cel 
de 

iau 
un 
79

de bronz. Dedesubt 
obiectivele lui Patzai- 

este 
acest 

de care Marllena 
Ana Larie, Angelin

ffc-
1—1—0 de care 
Ion Bîrlădeanu și 
«au Ion Geantă 
regăsi încrede- 

care »iî le

C.S.U. ALUMINA ORADEA 
— SILVANIA ȘIMLEUL SIL. 
VANIEI 3—1 (9, - - - - -
plăcut, disputat, 
bele echipe au 
De remarcat că 
peții (exemplar 
gaileria oare i-a însoțit) 
condus eu 14—11, 
cil au avut o impetuoasă re
venire și au cîștigat Intr-un 
final fierbinte. Cei mai buni: 
Manole, Răduță, Horje, D. 
Dragoș (C.S.U.), Mășcășan, 
Strauff și Tutovan (S). Arbi
tri : C. Pitaru, din Sibiu și 
M. Vlădescu din Brașov. (I. 
GIIIȘA, coresp.).

—9, 5, 14). Joc 
în care am- 

luptac r* 
în setul 4 oas- 
Incuirajați de 

au 
dar 1oca Ini-

UNIVERSITAT 
— MOTORUL 
3—1 (6, —10, 9, 
obținut ctștig d 

serios, forța superioară
’ prin randamenti

într-ui) joc aPati 
Hrinco, Braun, 
Ștreang și Mihs 
bitri ; V. Arhiri 
și I. Șușelescu i 
(V. POPOVICI,

FIRE DE „ARGINT" Șl
(Urmare din pag. 1)

Urmăream chipurile fetelor. 
Nici niu le păsa că în crengile 
desfrunzite ale plopilor din ju
rul bazei frigul și burnița a- 
gățaiu beteală de argint. Nu 
este de mirare că F.R.B. se 
mindrește cu ele. Președinte
le asociației sportive, care este 
chiar directorul Filaturii, ing. 
Ilie Ștefanov, mare iubitor de 
sport, spunea : „Ele și cele
lalte muncitoare ca ele au con
tribuit prin hărnicia și price
perea lor la Îndeplinirea Im
portantelor obiective de produc
ție ce le avem, a unor îndrăz
nețe angajamente luate In 
cinstea recentei Conferințe Na
ționale a partidului și apropia
tei aniversări a Republicii".

Le-am revăzut pe o parte 
din tinerele de pe terenul de 
sport la lucru, fn halatele 
ca neaua, cu părul strfns 
baticuri albe, preocupate

lor 
în 

_ ___ , ._____ ,___ de
viața mașinilor. Ringurile, ma- 
șinile răsucitoare torc o mu
zică cu total aparte, acolo nu 
se poate sta de vorbă, dair pri
virile tinerelor muncitoare spu-

• Partida C.S 
lăți — Tractorul 
reprograimată pe 
ora 18.

Împliniri :
neau, parcă, zîr 
este munca noa: 
că-i frumoasă?!**, 
demnă de toată

La căminul 
am cunoscut-o p< 
vanu, cea care i 
soră mai mare v 
nere, învățîndu-li 
gospodărească, sfi 
să-și petreacă tir 
brodind, citind, : 
cultlvînd frumoși 
și tn suflete. Ea 
un „colț sportiv* 
țlșînd, pe lingă 
garte la „Daciad 
fetelor prezentate 
lui. . . broderiilor 
handbaliste, jucă 
apoi mingi. .. „I 
tea sportivă șl c 
organizată pe »cl 
etajele căminului, 
crosuri, facem e 
nizăm Întreceri d 
tenis de masă. I 
eim și ne distrăm 
milie"— Aceasta 
millie a celor ce 
de „argint* ale 
mâne de Bumbat

PE MICUL ECRAN
VINERI 24 DECEMBRIE, ora 

17, In cuprinsul emisiunii 
„Stadion**: Marele premiu de 
automobilism de la Zeltweg, 
cursă pentru campionatul 
mondial al plloțllor de For
mula 1 (comentator: Andrei 
Bacalu) șl selecțiunl din Cam
pionatele europene de gim
nastică ritmică de la Stavan
ger (comentator: Glneta Sto- 
enescu).

SÎMBATA 25 DECEMBRIE,

ta cuprinsul erai 
sfirșlt de săptăn 
trospectlvă Campl* 
dial de fotbal Spa 
tea a Il-a (corner 
tian Țopescu).

DUMINICA 26 I 
in cuprinsul emisii 
duminical": „An
1982“ — partea 1 i 
Cornel Pumn ea); 
(pr. II): „Teleran 
ne de Dumitru Ti



;hiu
& îlui se a- 

ire a in- 
ajter. ju- 
ica, reve- 
» a tntre- 
Margareta 

ușor a- 
aan, care 
rerupt în 
ana Ioni- 
omplicată. 
concurs a 

Gogâlea, 
Măriei AI- 
întîlnirea 

nu și An- 
iucătoarea 
t avantaj

asamentul 
uncte cîș-

Eugenia 
Pogorevici 
itor 6—3, 
i (1). Ll- 
1), Maria- 
), Marga- 

(1), Csila 
nț si Ger- 
>—1,5 etc.

I TALENTE EXISTĂ.
1 TOTUL E SĂ FIE CĂUTATE...
I 0 amplă acțiune de selecție soldata cu nune rezultate
I
I
I
I
I
I În

I
\)LEI
LCEA — 
UCUREȘTI 

Vidtorăe 
vflcenilor, 

• de an- 
Chezan. Au 
iin Timi- 

din Bra- 
J, coresp.)

MARE — 
3—0 (11,

îoasă, de 
In ciiuida 

Gazdele 
l de mare 
ut servicii 
Jtă tehni- 
au remar- 
șnișka. Co
tari, Mîn- 
învlnși. Au 
elcu din 
i din Cluj- 
4, coresp.)
CRAIOVA 

k MARE 
«azdele an 
uză prim 
ttacului și 
blocajului. 
Remarcați: 
an (U), 
(M). Ar-

Brașov 
București.

Ițelul Ga- 
șov a fost 
azi, de la

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

RTIVE...
d „Asta

Nu-i așa 
uimoasă și 
țuirea I 
aefamiliste 
a Moldo- 
ează, ca o 
acestor ti

ran si se 
idu-lc cum 

lor liber: 
tid sport, 
e chipuri 
-a arătat 
■dit, tnfă- 
ieele cîști- 

succesele 
prin gra- 
gim naște, 

e de șah, 
5 activita- 
irală este 
buri și pe 
irticipam Ia 
rsii, orga- 
ah, popice, 
ă și mun- 

lntr-o fa- 
marea fa
ur firele 
aiturli Ro

I
I

Rezultatele toamnei '82 obți
nute de selecționatele de ju
niori ale țării noastre — cu 
mult sub posibilitățile reale — 
au alarmat și au determinat 
forul de specialitate să între
prindă unele acțiuni operative 
care să ducă la îmbunătățirea 
situației. A fost astfel declan
șată o vastă selecție pe tntre- 
gur teritoriu, avînd ca princi
pal scop depistarea unor jucă
tori înzestrați pentru fotbal, 
CARE SA COMPLETEZE GRU
PELE DE LA LUCEAFĂRUL, 
cele care alcătuiesc în mane 
cleele reprezentativelor de 
niori.

Selecția s-a desfășurat 
două etape, la trei categorii de 
vîrstă, jucători născuțl în 1966, 
1967 și 1968. In prima etapă 
(9—20 noiembrie), comisiile au 
testat copii și juniori la „veri- 
ga-județ“, marea majoritate a 
forurilor locale sprijinind a- 
ceste atît de necesare căutări, 
cu excepția — nedorită și greu 
de înțeles — a unor inspecto
rate școlare ! In județele Giur
giu, Caraș-Severin, Covasna, 
Vaslui. Vîlcea selecția n-a fost 
temeinic pregătită, deși ea a 
fost din. timp anunțată de fe
derație.

A urmat etapa a H-a, aceea 
a trierii numărului de candi
dați printr-o examinare extrem 
de severă, care a avut loc la 
București, între 2 și 7 decem
brie. O primă constatare care 
— pentru F.R.F. — nu trebuie 
să rămînă doar la acest stadiu : 

venit jucători numai
I 17 județe. în total 160.

Aceștia au fost supuși
I test competent și cînd ____

niem acest lucru ne gîndim la 
probitatea profesională a an
trenorilor care au alcătuit „co
misia de examinare" : Traian 
Ionescu, Ioan Kluge, Ilie Oană, 
Nicolae Petrescu, Eugen Mlă
diu, Remus Ghiurițan, Ion Mo- 
troc, Bazil Marian. Francisc 
Zavoda, Gheorghe Timar, Bujor 
Hălmăgeanu și Florin Știrbei. 
Mai e. nevoie, oare, să afirmăm 
că „voturile" acestei comisii 
Pot constitui, O GARANȚIE a 
talentului jucătorilor admiși ? 
Credem că nu. Așa că nu ne 
rămîne decît să spunem că au 
fost reținuți 50 de jucători, 18 
născuți în 1966, 15 născuți în 
1967 și 17 născuți în 1968. In
discutabil, o „recoltă" "bogată, 
cu atît mai mult cu cît, 
cum arătam ]a început, au 
ni* la București, jucători 
mai puțin de jumătate din 
dețele țării. Iată șl cîteva .... 
me, despre care vom mal a- 
vea, probabil, prilejul să 
scriem : P. Lache (Mecanică 
fină Steaua București), M. 
Moldovan (Rapid Arad), Br. 
Pavlov (C.S.Ș. Banatul Timi
șoara) M. Sabou („Poli" Timi

nu- 
ju-

au din

unui 
subli-

așa 
ve- 
din 
ju- 

nu-

I
I ECHIPELE DE COPII AIE ROMÂNIEI

I OIH HOC VICTORIOASE
LA MINIFOTBAL

I
I
I
I
I
I
I

ii) „La 
i*i Re- 
tul mon- 
'82, par- 

or: Crls-

iEMBRIE, 
I „Album 

sportiv 
menta tor: 
a 19,30 
, emisiu- 
sescu.

I

BRAȘOV, 22 (prin telefon). 
Marți seara, In Sala sporturilor, 
au avut loc jocurile (revanșă) de 
minifotbal între echipele de eopii 
ale României șl Olandei. Au 
fost două jocuri spectaculoase, 
urmărite cu vădit interes de nu
meroși spectatori și de antreno
rii aflațl la cursul de perfecțio
nare găzduit de acest oraș.

Ca șl în primele Intîlnlri, vic
toriile au revenit echipelor noas
tre, la capătul unor jocuri atrac
tive, echilibrate, presărate cu 
numeroase faze la ambele porțl.

Cel mici (născuțl în 1970) au 
învins cu 3—2 (2—0). Autorii go
lurilor: R. Sandu (2) șl FI. Ră- 
duciolu, respectiv D. MQller și 
R. Brian.

Cel mari (născuțl In 1969) au 
ciștigat cu 4—2 (2—1). Au mar
cat C. Stanici (2). I. Lupescu 
șl A. Bondoc, respectiv P. Ten- 
toff (2)

C. GRUIA, coresp.

I DIN PARTEA F.R.F

ISe aduce la ci 
tor (asociațiilor) 
și C, cluburilor

I
Se aduce la cunoștința cluburl- 

) divizionare B 
_________ sportive școlare, 

centrelor de antrenament pentru 
oopii și juniori că pot procura, 
contra cost, de la I.E.A.B.S. 
București (stadionul Republicii), 
mingi, și ghete de fotbal. 

șoara) — grupa 1966 ; D. Matei 
(CIL Sighet), Fr. Bisinger 
(„Poli" Timișoara), S. Mirică 
(Dinamo București), M. Ivanov 
(C.S.Ș. Pitești) — grupa 1967 ; 
N. Nuță (Petrolul Ploiești), H. 
Rădulescu (C.S.Ș. Banatul), D. 
Diaconescu (Progresul Bucu
rești), C. Pojar („U“ Oluj-Na- 
poca).

Poate că ar trebui să Inserăm 
aici și numele jucătorilor care 
n-au venit la trilal. Nu putem 
ști însă cîtă vină au ei sau în 
ce măsură cluburile șl asocia
țiile respective s-au... străduit 
să-4 determine oa să nu răs
pundă convocării. VINA, con
siderăm noi, este a acestora 
din urmă și nu mai are rost 
să explicăm de ce. Este vorba 
de Jiul Rovinari, Sticla Tur
da, Unirea Focșani, Delta Tul- 
cea, C.S.M, Sf. Gheorghe, 
C.F.R. Timișoara, I.P. Alumi
niu Slatina, Poiana Cîmpina, 
A.S.A. Tg, Mureș, Unirea Tri
color București etc.

Oricum, acțiunea declanșată 
de F.R.F. în luna noiembrie 
(și care va continua în primă
vară și vară), este, Indiscuta
bil, o frumoasă reușită. Dar, 
dincolo de ceea ce s-a obți
nut, deosebit de important ni 
se pare a fi faptul că în fot
balul nostru continuă să existe 
destui copii înzestrați, cu ca
litățile necesare practicării a- 
cestui atît de îndrăgit sport. 
Și numai scepticii, sau mai 
bine zis comozii, continuă să 
facă afirmații fără acoperire, 
potrivit cărora nu mai există 
talente. EXISTA. Totul e ca 
oameni pasionați să le caute și 
să le îndrume pașii. Pentru că 
tot așa afirmau unii șl pe vre
mea cînd... Bălăci, Cămăteru, 
Augustin, Geolgău și ceilalți 
erau puști fără nume.

Lourentiu DUMITRESCU

UN SEZON
Continuăm materialele noas

tre de analiză pe marginea 
desfășurării turului Diviziei 
„A" și ne vom opri azi la 
aspectul disciplinar. Nu se poa
te concepe un fotbal de cali
tate, un campionat puternic, nu 
se pot obține performanțe de 
valoare fără a asigura între
cerii primului eșalon un cadru 
adecvat, DE DISCIPLINA, DE 
CORECTITUDINE, de respect 
reciproc între Jucători, între 
Jucători si arbitri, între echipe 
și publicul spectator, în fata 
căruia evoluează. Toți acești 
factori (la care trebuie să-1 a- 
dăugăm pe antrenorii și con
ducătorii de cluburi și asocia
ții) se Intercondiționează si 
contribuie la reușita spectaco
lului fotbalistic. Dacă unul din 
acești factori neglijează aspec
tul disciplinar, munca de edu
cație, atunci competiția suferă.

După ce ediția precedentă de 
campionat (1981—82) a oferit 
numeroase .corigențe la capito
lul disciplină, F.R.F. ne făcea 
cunoscut că este hotărîtă ca 
în noul campionat (1982—83) să 
nu mal tolereze nici o aba
tere de la disciplină, indife
rent de locul unde se produce, 
m teren sau în afara acestuia. 
Mai mult, noul campionat a În
ceput sub deviza intoleranței 
(ață de orice abatere de la 
regulament, de la normele e- 
ticii și echității socialiste In 
sport. In perioada dinaln- 
iea începerii campionatului con
ducerea C N.E.F.S. și federația 
de fotbal (aceasta in baza pro
priilor hotărîri luate la Con
ferința din primăvară) au în
treprins o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității Ia 
toate eșaloanele, mergind pînă 
la măsuri radicale față de cel 
ce s-au abătut de la etica spor
tivă.

Din păcate, măsurile luate, 
eforturile depuse pentru a se 
asigura campionatului cadrul 
corespunzător de disputare din 
punct de vedere al disciplinei, 
n-au avut ecou la unele echi
pe, Ia unii jucători si chiar la 
antrenori și conducători. Si 
asta s-a văzut chiar din pri
ma etapă, cînd s-au acordat 21 
de cartonașe galbene, iar ju
cătorii Caramalău (F. C. Con
stanța) si Sulea (F.C.M. Bra
șov) au fost eliminați de pe 
teren. Etapa a 2-a s-a menți
nut la același nivel nesatisfă-

Divizionarele ,,A“ la jumătatea întrecerii

LA JIUL, PROCES DE ÎNCHEGARE
A UNUI „UNSPREZECE" COMPETITIV
în toată această toamnă, for

mația - din Petroșani a pendulat 
între +1 și —1 în clasamentul 
adevărului, stabilindu-se în cele 
din urmă la cifra 0 și la locul 
8 în clasament, cu 18 p, așa cum 
se poate vedea și din alăturata 
casetă. Un loc bun pentru hiber
nare, s-ar putea spune, un loc 
în prima jumătate a clasamen
tului, așa cum Jiul nu prea a 
cunoscut de multă vreme la 
sflrșitul toamnei. Dar antrenorul 
Ladislau Vlad nu este de acord: 
„A fost o șansă pentru noi, u:i 
marc noroc, pentru că nu am 
jucat mai bine decît alte echipe 
clasate mai jos de locul 8, cum 
ar fi Politehnica Timișoara, C.S. 
Tîrgoviște, A.S.A. Tg. Mureș, F.C. 
Bihor sau Petrolul**, declară el 
cu modestie. La Petroșani, L. 
Vlad, prezent din aoest campio
nat, a găsit un lot destul de mo
dest, o echipă care în trecuta 
ediție se clasase pe locul 12, deloc 
Îmbucurător, la numai 1 p de re

8. JIUL 17 6 6 5 17-23 18
• Puncte realizate acasă: 15 (a pierdut cîte un punct cu 

Politehnica Iași, Corvinul și Dinamo); puncte obținute In 
deplasare: 3 (cîte unul cu F.C. Constanța, Sportul studențesc 
fi F.C. Bihor).
• G ol g eter ii echipei: Dina — 4 goluri, M. Marian — 3, Stoi

nescu, Băluță și Varga — dte 2, P. Grigore, Neagu, Șumulan- 
•chl, Vizitiu — cîte 1.
• Jucători folosiți: 17; Caval, Varga, M. Marian, Băluță, 

Stana — cîte 17 meciuri, V. Popa, Vizitiu — dte 16, Neagu — 
15, Dina — 14, P. Grigore — 13, Șumulanschl și Sălăjan — 
cîte 12, Stoinescu — 11, Muia — 10, S. Rusu — 7, Lasconl — 
6, Vesa —• 4.
• Cartonașe galbene: 24 — 11 jucători; cele mal multe : Bă

luță — 6, Varga — 5.
• Cartonașe roșii: nld unul.
• A beneficiat de o lovitură de la 11 m transformată de 

Dina; a fost sancționată cu 3 penalty uri, toate transformate.
• A expediat 190 șuturi (148 acasă — 42 în deplasare), dintre 

care 84 pe spațiul porții (65 acasă — 19 în deplasare).

trogradare. Odată cu el au mal 
venit la echipă dțiva jucători: 
Băluță, de la F.C. Argeș, M. Ma
rian, de la Dacia Orăștle, forma
ție retrogradată în „C* la fine
le campionatului trecut, Stana, 
de la Explormln Deva, Stoinescu, 
de la Rapid Arad, șl Colceag, de 
la Minerul Lupeni. Cu toții mai 
puțin Colceag, care, bolnav, nu 
a putut fi deloc folosit (dar des
pre care antrenorul Vlad spune 
că va fi un real talent in vîr- 
ful liniei de atac), i-au integrat 
relativ repede în „ll**-le petro-

DEFICITAR PE PLAN DISCIPLINAR
cător, cu 21 de cartonașe gal
bene și alte două eliminări 
(iorgulescu șl Donose, primul 
— titular al echipei naționale, 
al doilea — viitor component 
al lotului reprezentativ). S-a 
atras atunci atenția echipelor, 
antrenorilor și conducătorilor 
de cluburi că datorează com
petiției, spectatorilor, respectul 
cuvenit, că marele număr de 
abateri din timpul jocurilor, în 
ciuda a numeroase apeluri, de
monstrează că munca educati
vă a fost neglijată in perioada 
de pregătiri, in ciuda asigură
rilor date de către conducăto
rii de cluburi și asociații, care 
declarau prin intermediul zia
rului nostru că vor face totul 
pentru a nu fi lezat spiritul 
de sportivitate. A urinat o pe
rioadă în care numărul carto
nașelor galbene a oscilat de 
la 12 (etapa a 3-a), la 21 (e

Turul Diviziei „A" la ora bilanfului (II)

tapa a 4-a), 11 (a 5-a), 21 (a 
6-a), 11 (a 7-a, dar cu două 
eliminări, Udrică, de la Chi
mia, și Cîrciumaru, de la „Poli" 
Timișoara), pentru ca în etapa 
următoare, „paharul indiscipli
nei" să se umple, mai ales prin 
cele intîmplate ,1a meciurile 
Dinamo — F. C. Argeș și 
„Poli" Timișoara — Steaua, _e- 
tapă în care e-au acordat 26 de 
cartonașe galbene și unul roșu 
(Zamfir — F. C. Argeș) ! In 
etapa a 13-a a fost eliminat 
constănțeanul Zahiu, Iar în ur
mătoarea s-a stabilit un nedorft 
record de 31 de cartonașe gal
bene și unul roșu (Șerbănoiu — 
„Poli" Timișoara), pentru c» 
in ultima etapă să fie eliminați 
de pe teren 4 jucători (!) : Iovan
— Steaua, Cătoi și Bumbescu
— F. C. Olt, Alexandru — Chi
mia (deci, din nou Chimia).

In sezonul de toamnă s-au 
acordat 349 DE CARTONAȘE 
GALBENE (anul trecut, în a- 
ceeași perioadă, 249). Au fost 
13 ELIMINĂRI de pe teren si 
s-au dictat multe etape de 
suspendare : 34 de jucători în
tre 1—3 etape, 12 jucători în
tre 4—6 etape, iar în cazul lui 
Păltini.șan, mult mai multe e- 
tape. 

șenean, dînd în acest colectiv 
adevărata măsură a valorii lor. 
E suficient să amintim că Bă- 
luță șl Stoinescu sînt acum două 
extreme dotate nu numai cu vi
teză, ci șl cu calități tehnice, că 
Stana s-a impus în linia defensi
vă și că M. Marian și-a demon
strat din nou calitățile de ata
cant percutant. Aportul noilor 
veniți s-a făcut simțit în jocul 
echipei. Astfel, după meciul (pier
dut) de la Rm. Vîlcea, cronica
rul scria despre Jiul următoare
le: „și-a reconsiderat radical ati
tudinea față de datele jocului In 
deplasare, s-a debarasat de ma
niera pur defensivă** și că „pro
cesul de închegare a unul «11* 
competitiv prinde tot mai repede 
contur**. Jiul a confirmat cele 
■crise, cucerind puncte prețioase 
în deplasare la Constanța, la O- 
ra<fea și mal ales la București, 
în fața Sportului studențesc 
care avea să devină lideră de 
toamnă. în schimb, formația lui

Caval a cedat pe teren propriu 
ceea ce dștlgase afară, în fața 
Politehnicii Iași, a Corvinului și 
a lui Dinamo. Cauzele ? „Terenul 
nou a creat probleme noi pen
tru fundași; există riscul ca 
nceștia să fie surprinși pe con
traatac de echipele vizitatoare, 
Intrucit spațiul de Joc s-a mă
rit*. Este vorba, firește, de fap
tul că, începînd cu acest campio
nat, Jiul beneficiază de un splen
did complex sportiv care Înlo
cuiește vechea „cutie".

Față de anîl trecuțl situația

Mulie, nepermis de multe a- 
bateri care au afectat — o 
știe toată lumea, o știu jucă
torii și antrenorii — calitatea 
fotbalului practicat 1 Dorința de 
ciștigare a meciului cu orice 
preț a dus la brutalități, ges
turi nesportive, proteste la a- 
dresa arbitrilor. O serie de ju
cători (unii fruntași, compo- 
nențl ai loturilor reprezenta
tive „A" sau de tinerdt) au 
acumulat cartonașe galbene cu 
o seninătate dezarmantă. Plta- 
ru și Băluță — cîte 6, Soșu, 
Negrilă, Tiiihoi, Șoarece, Co- 
jocaru (Petrolul), Caramalău 
(jucător tînăr), Varga, Anghe- 
lini — cîte 5, Iar alți 11 Ju
cători — cîte 4. Un nedorit 
clasament pe baza cartonașe
lor galbene arată astfel : Jiul 
și F. C. Olt — cîte 25 de car
tonașe galbene, Univ. Craiova 
— 24 (toată stima și aprecle- 

rile pentru frumoasele rezul
tate din Cupa U.E.F.A., pentru 
internaționalii ei, dar, iată, în 
campionat disciplina lasă de 
dorit), Corvinul — 23, S. C. 
Bacău — 23 (echipă conside
rată înainte cuminte !), F. C. 
Constanta — 22, C. S. Tîrgo
viște — 21, Sportul studențesc
— 20, Chimia — 20, Petrolul — 
19, „Poli" Timișoara — 19, 
F. C. Argeș — 18, F. C. Bihor
— 16, Politehnica Iași — 16, 
F.C.M. Brașov — 16, Steaua — 
15, Dinamo — 13, A.S.A. — 13. 
Demnă de evidențiat compor
tarea echipei din Tg. Mureș 
care, în ciuda locului slab în 
clasament și a lui —3 la a- 
devăr, joacă corect, sportiv.

Este adevărat că o serie de 
arbitri au comis destule gre
șeli (unii au viciat chiar re
zultatele unor partide), au a- 
cordat cartonașe în funcție de 
criterii inacceptabile (cu „gaz
dele" mai indulgenii, cu „oas
peții", mai exigenți), în func
ție de numele echipei sau al 
jucătorului în cauză. Dar Soșu, 
Pitaru, Tiiihoi, Mircea Sandu. 
Negrilă, Bumbescu, Șoarece a- 
par în fiecare sezon cu ase
menea „recolte de cartonașe", 
ceea ce ar trebui să dea do 
gindit.

Pa fundalul noii tribune a „Jiului* 
unul dintre jucătorii echipei : 

Șumulanschl.
Foto: Aurel DULA — Petroșani 

disciplinară se prezintă astfel: 
nici un jucător eliminat, 24 de 
cartonașe galbene, „eroii" fiind 
talentații Băluță (6) și Varga (5). 
El încă n-au înțeles (și anii 
trec I) care trebuie să fie com
portarea pe teren a unui spor
tiv fruntaș, în întrecere cu par
tenerii de joc și în fața a mii și 
mii de spectatori. în schimb, a 
fost scos din lot, după meciul 
de la Brașov, cu F.C.M., dispu
tat în etapa a 16-a, jucătorul 
S&lăjan, un adevărat pilon, pînă 
mai ieri, al echipei, pentru ati
tudinea sa Ireverențioasă față de 
antrenorul principal.

Dintre jucători, în fruntea lor 
trebuie trecut portarul Cavai, 
cel care, de ani și ani, „ține în 
spate" apărarea echipei, model 
de conștiinciozitate, de bună 
pregătire. Alături de el, V. Popa 
șl P. Grigore. din linia de fund, 
au fost cei mai buni jucători. 
După opinia antrenorului, mul
țumitor s-au comportat Vizitiu, 
Neagu, Stana, Varga („mai difi
cil la antrenamente"), iar din 
atac — Băluță și Stoinescu.

Mai sînt puține zile și Jiul își 
va începe pregătirile în vederea 
returului: „Va trebui să ne pre
gătim și mai bine, și mai se
rios, să dăm dovadă de și mai 
multă disciplină, de multă dărui
re. Și asta pentru că toate jocu
rile vor fi grele. Nimeni nu vrea 
să retrogradeze. Returul va fi 
greu sau ușor după cum ni-1 vom 
face noi*, ne spunea antrenorul 
Ladislau Vlad. Și putem să nu-i 
dăm dreptate ?

Mircea TUDORAN

La doleanțele cluburilor și a- 
sociațiilor, F.R.F. a decis mo
dificarea articolului 169. caro 
prevedea suspendarea jucători
lor după acumularea unui nu
măr de cartonașe galbene. în 
sezonul de toamnă, cartonașele 
galbene nu s-au mai cumulat, 
jucătorii n-au mai fost sus
pendați, iar sancțiunile admi
nistrative n-au avut nici un 
efect. Mai mult. Șoarece, de la 
F. C. Olt, a mers pînă acolo 
Incit a propus ca la sancțiu
nile administrative primite 
pentru cartonașele galbene să 
contribuie si antrenorii ! De 
necrezut, dar aceasta este rea
litatea ! Antrenorul FI. Hala- 
gian, insă, nu i-a sprijinit pe._ 
indisciplinați (cum fac alți an
trenori !), ci l-a exclus pe Șoa
rece din lotul echipei!

Trăgînd concluzii privind as
pectul disciplinar din sezonul 
de toamnă, este normal, cre
dem, ca în retur F.R.F. să re
vină (așa cum se preconizea
ză) la metoda acumulării car
tonașelor galbene si Ia suspen
darea jucătorilor in cauză. Nu
mai astfel se va opri ploaia 
de cartonașe, efectul actelor 
nesportive. Exigenta fată de 
starea disciplinară din campio
nat nu trebuie să scadă.

în primăvară. în fața fotba
lului nostru (care. pe plan in
ternațional a avut un final bun 
de sezon, recunoscut ca atare 
de toată lumea) stau noi si 
importante obiective. Ne gîn
dim. în primul rînd. la viitoa
rele meciuri pe care echipa na
țională Ie va susține în preli
minariile C.E., la returul cu 
Italia. Numai prin jocuri de 
bun nivel în campionat, prin- 
tr-o disciplină exemplară (nu 
ca în turul competiției), jucă
torii tricolori se pot prezenta 
la nivelul așteptărilor, al ce
rințelor firești. Iată de ce in 
perioada de întrerupere, apoi 
In cea de pregătire a noului 
sezon, antrenorii (ei, în primul 
rînd). conducerile cluburilor si 
asociațiilor, organele sportive 
locale trebuie să acționeze cu 
eficientă IN MUNCA DE E- 
DUCAȚIE cu sportivii. Anali- 
zînd cu simt de răspundere 
comportarea din sezonul tre
cut, să se ia măsurile cores
punzătoare. Lamentările, justi
ficările de tot felul nu reme
diază lipsurile pe planul dis
ciplinei.

Constantin ALEXE



INAUGURAREA, IA MOSCOVA, 
A MUZEULUI MIȘCĂRII OLIMPICE

MOSCOVA, 22 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Inter
național Olimpic, J. A. Sama
ranch, aflat în vizită la Mos
cova, a fost prezent la festivi
tatea inaugurării muzeului de
dicat mișcării olimpice si
tuat la Palatul sporturilor din 
parcul Izmailovo. Cu același 
prilej, J. A. Samaranch a în- 
mînat „Ordinul olimpic" pati
natoarei sovietice Irina Rod
nina, campioană mondială și o- 
limpică.

PENTRU REZULTATELE DiN ACEST AN
, HAVANA, 22 (Agerpres). — 
Intr-un comentariu asupra se
zonului internațional Ia polo 
pe apă, agenția cubaneză „Pren- 
sa Latina" apreciază că una 
dintre formațiile care s-a 
distins în 1982 în arena inter
națională a fost (cu toate că 
nu a participat la campionate
le mondiale) reprezentativa 
României, care a reușit victo-

rii în turnee importante, cum a 
fost cel de la Tbilisi, cu o par
ticipare de elită, ca și Cupa 
României, tradiționala competi
ție a acestei discipline.

BILETE DE INTRARE

MADONA DI CAMPIGLIO. 
Proba de slalom special a fost 
cîștigată de suedezul Stig 
Strand, înregistrat, în două 
manșe, cu timpul de 1:38,99. 
Pe locul doi s-a clasat compa
triotul său Ingemar Stenmark 
cu 1:39,23.

OSLO. Schioara norvegiancă 
Berit Aunli, cîștigătoare a trei 
medalii de aur la campionate
le mondiale în probe nordice, 
la 
na 
va 
la 
luna februarie va deveni 
mamă, după care, progresiv, 
își va relua pregătirea sporti
vă și nu va fi exclus ca să se 
numere In 1984 printre concu
rentele „Olimpiadei Albe" de 
la Sarajevo.

VAL GARDENA. Schiorul 
austriac Franz Klammer a cîș- 
tigat proba ' 
fășurată pe 
stațiune. El 
în 2:08,91. 
toare s-au 
Peter Muller 
Râber 2:09,61.

general al „Cupei mondiale", 
situația la zi este următoa
rea : 1. Peter Mailer 80 p, 2. 
Hartl Weirather (Austria) 66 p, 
3. Franz Klammer și Franz 
Heinzer (Elveția) 60 p.

MOSCOVA. Marți, la Mos
cova, o surpriză de foarte 
mari proporții a fost consem
nată in desfășurarea competi
ției hocheistice dotată cu 
„Cupa ziarului Izvestia" : re
prezentativa R. F. Germania 
a surclasat echipa Finlandei 
cu 10—2 (2—2, 4—0, 4—0) !

VAL DTLLIEZ. Pe „teren 
propriu", slalomiștii elve
țieni s-au clasat pe primele 
locuri la „specialul" din loca
litate : 1. Max Julen 1:57,58, «. 
Jacaues LQthy 1:57,70, 3. Jorg 
Seiler 1:58,69.

PRIN TRAGERE LA SORȚI întrecerile desfășurate iar- 
trecută la Holmenkolen, nu 
fi prezentă în acest sezon 
startul nici unui concurs. In 

februarie

Discrlia Perman (Iugoslavia)
IN SPORTUL POPICELOR,

T ’

ȘTACHETA PERFORMANȚEI
SE RIDICA NECONTENIT

(ediția din 1980) titlul su- 
Kristof, Iugoslava Biserka 
Înaltă treaptă a podiumu- 
,,mondialelor” desfășurate

Cucerind la C.M. de la Mangalia-Nord 
prem la perechi, împreună cu Stefica 
Perman a perseverat ureînd pe cea mal 
lui laureatelor la proba Individuală a „----------
anul acesta pe arena din Brno. Noua campioană a lumii, studentă 
în ultimul an la Facultatea de construcții de mașini din Rijeka, ac
tivează la clubul sportiv Rijeka-Bowling, are 27 de ani, 66 de kilo
grame și 1,82 m înălțime, avînd mai degrabă alura unei baschetba
liste sau voleibaliste. De curînd, am reîntîlnit-o la București prin
tre protagonistele „Trofeului 
voioșie.

— Ce mal tace campioana 
mii ?

— Foarte bine. In toate 
6—7 deplasări făcute in România 
m-am simțit întotdeauna ca în
tre buni prieteni.

— Cum vi s-a părut anul aces
ta „Trofeul Carpați* ?

— Cu atîția laureați ai marilor 
competiții pe tabela de marcaj, 
ediția din acest an mi s-a părut 
mult mai interesantă. Am dorit 
mai mult ca oricînd să cîștig, dar 
jucătoarele din țara dumneavoas
tră sînt greu de învins chiar pe 
arene neutre cu atît mai mult 
la ele acasă.

— Care sînt obstacolele pe care 
le vor întîmpina marii campioni 
la viitoarele C.M. din 1984 ?

— De la un campionat la al
tul apar mereu alți sportivi dor
nici de afirmare, ca de exemplu 
această minunată fată Silvia Be- 
rinde, cu care am jucat direct și 
a reușit, cu 484 pd. să depășeas
că recordul mondial, cu 23 de

Carpați", la fel de senină și plină de

lu-

cele
popice. La probele feminine, re
prezentantele Ungariei, R.F. Ger
mania, Cehoslovaciei, României și 
iugoslaviei sint de forțe sensibil 
egale, româncele numărlndu-se, 
de fiecare dată, printre principa
lele favorite ale competițiilor de 
anverguri. Și .r băieți există a- 
celeași raporturi de forțe, echi
pa României definind, in prezent, 
titlul suprem. Pini la „mondia
lele- de la Ljubljana, unde ne 
vom lămuri asupra valorilor, voi 
participa la o serie de turnee, 
iar in prezent mă antrenez de 
cinci ori pe săptămînă cite 2—3 
ore. Ținind seama că tn sportul 
popicelor ștacheta performanțelor 
se ridică necontenit, poate că va 
fi nevoie să-mi măresc volumul 
fi intensitatea pregătirilor.

Am urat mult succes studentei 
Biserka Perman, care la cel 27 
de ani este cea mal tînără cam
pioană mondială tn sportul popi
celor.

Troian IOANIȚESCU

LOS ANGELES (Agerpres).
Organizatorii Jocurilor O- 

litnpice de vară de la Los An
geles, au decis ca vînzaxea bi
letelor de intrare pentru reu
niunile sportive cele mai cău
tate de public să se facă prin 
tragere la sorți. Această ope
rațiune va fi efectuată de un 
ordinator, doritorii urmînd să 
adreseze din timp cereri Co
mitetului de organizare. Se 
preconizează ca acest sistem 
să fie folosit pentru ceremo
niile de deschidere șl de în
chidere, pentru Întrecerile de 
atletism, natație, gimnastică și 
box.

PARIS, 22. Agenția „France 
Presse" și Radio France — In
ternational au 
celor 
canl 
Asad
Hadj 
gal)
Kedir (Etiopia) — atletism, 4. 
Mohamed Lattaoui (Maroc) — 
înot, 5. Juma Ikangaa (Tanza-

alcătuit 
mai buni sportivi 
pe anul 1982 : 1. 
(Algeria) — fotbal, 
Amadou Dia Ba i

— atletism,

; lista 
afrl- 

Salah
, 2. El 
(Sene-

3. Mohamed

de coborîre des- 
pîrtla din această 
a fost cronometrat 
Pe locurile urmă- 

clasat elvețienii 
2:09,39 și Urs 
In clasamentul

nia) — atletism. 6. Oliver Orok 
(Nigeria) — haltere, 7. Thomas 
N’Kono (Camerun) — fotbal, 
8. Die Drissa (Coasta de Fil
deș) — baschet, 9. Nelson Azu- 
mah (Ghana) — box, 10. 
gene Salim (Coasta
— automobilism, 
Mehta (Kenya) — 
lism, Joseph Kono
— ciclism și Ahmed Mahour 
Bacha (Algeria) — atletism.

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI LILA.
Președintele F.I.F.A., Joao 

Havelange, a arătat Intr-o de
clarație făcută agenției Reu
ter că meciurile turneului fi
nal al C.M. au fost urmărite 
în total de 10 miliarde de oa-

DUPĂ CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ DE HANDBAL
(Vrmare din vag I)

a tării noastre nu i-a fost ca
racteristică nici o astfel de în
sușire, si aceasta ca urmare a 
unei pregătiri superficiale, din 
care cauză „șaptele" nostru a 
„căzut" fizic și psihic chiar du
pă primul meci. Toate încer
cările de redresare ad-hoc a 
echipei s-au soldat cu eșecuri, 
degringolada accentuindu-se de 
la un meci la altul. Așa se 
exolică, printre altele, și fap
tul 
tre 
de 
de 
dispută. Punînd. cum se spu
ne, punctul pe i, afirmăm că, 
așa cum s-a prezentat la 
tul ediției a VIII-a a 
echipa României nici nu 
emite pretenții mai mari 
locul pe care l-a ocupat. Iată 
care sînt, după părerea noas
tră, explicațiile eșecului :

1. FOARTE PUȚINE DIN 
COMPONENTELE LOTULUI 
S-AU DOVEDIT COMPETITI
VE PE PLAN INTERNATIO
NAL. S-a ajuns în această si
tuație întrucît selecția a fost 
greșit orientată, cu foarte pu
ține excepții handbalistele no
minalizate considerînd o po
vară prea grea pregătirea a- 
cestei ediții 
mondial, 
înșine — 
antrenorii 
deși cu 
competițională internațională, a 
făcut de multe ori figurație pe 
teren pentru că la antrenamen
te nu se supunea cerințelor, 
considera că ea știe totul, că 
nu mai 
Niculina 
rîndu-se 
— găsea 
trimisă

că reprezentativa tării noas- 
a stabilit nedoritul record 

a fi ratat, în medie, cite 25 
acțiuni ofensive în fiecare

star- 
C.M., 
putea
decît

campionatului 
convins noi

a
Ne-am 
dar ne-au spus-o sl
— că Maria Torok, 
o vastă experiență

are nimic de învățat. 
Iordache — conside- 
„senatoare de drept" 
de cuviință, cînd era 

pe teren, să-și certe 
Si chiar să-și jignească cole
gele de echipă, motivînd că ea 
are în spate multi ani de 
handbal și prin urmare, aceas
ta i-ar da dreptul să munceas
că mai puțin si să... dicteze 
mai mult. Cuvinte asemănă
toare se pot spune și despre 
Rodica Grigoraș. Doar Viorica 
Ionică — dintre handbalistele 
considerate a fi de bază — a 
manifestat o formă foarte bună 
la începutul competiției, pen
tru ca ulterior si ea să-si piar-

dă din rezistență, ca • urmare 
a slăbiciunilor în lanț ale co
echipierelor din fata porții sale. 
Bine au jucat Adriana Pătrut 
și, mai ales, Nicoleta Pleșoia- 
nu, inspirată și inteligentă.

2. ECHIPA A FOST LIPSI
TA DE UN CONDUCĂTOR DE 
JOC. Cît de important este un 
astfel de post In echipă, nu 
mai trebuie demonstrat. Rodica 
Covaliuc,
Gheorghița Oprea au fost in
tr-o formă necorespunzătoare, 
randamentul lor în momentele 
grele ale meciurilor fiind foar- 
jp cnS'Fiii

3. A LIPSIT COEZIUNEA 
NECESARA. Aproape nimic nu 
este mai grav la o echipă, ni
mic nu duce la pierderi mal 
mari decît neînțelegerile dintre 
sportivi, pe de o parte și din
tre sportivi și antrenori, pe de 
altă parte. Din păcate la echi
pa noastră reprezentativă s-au 
manifestat numeroase 
cînd Niculina Iordache, 
Torok, Elena Ciubotaru 
neau seama de sfaturile 
norilor, (ca în meciul 
nia — Norvegia) producînd ne
dumerire printre colegele lor. 
Sigur, este neplăcut să întîl- 
nești o asemenea situație, dar 
din păcate ea s-a manifestat 
și nu se poate trece peste ea.

4. HADBAL1STELE AU VE
NIT NEPREGĂTITE DE LA 
CLUBURI. Urmărind evoluția 
sportivelor din marile echipe 
ale lumii (U.R.S.S., Iugoslavia, 
R. D. Germană, Ungaria) ne-am 
convins că ceea ce ele știau 
mai bine învățaseră la forma
țiile lor de club, șl nu Ia e- 
chipa națională. Este normal, 
dealtfel, să fie așa din moment 
ce pregătirea comună la echipa 
națională durează, în genere, 
puțin, aici urmărindu-se doar 
asamblarea individualităților, o 
oarecare omogenizare, Oricît de 
pricepuți ar fi antrenorii u- 
nei formații reprezentative ei 
nu pot — șl nici nu este în 
responsabilitatea lor — să le 
învețe... handbal pe sportivele 
cu. care pleacă la o mare com
petiție, dar nici să. tolereze 
iecționarea unor asemenea 
cătoare.

Desigur, s-ar putea pune 
meroase întrebări reieșite 
cele relatate de noi, 
care : dacă se cunoșteau țoale 
acestea, de ce nu s-a acționat

Laura Lupșor și

cazuri 
Marla 

nu ti- 
antre- 
Româ-

se- 
iu-

nu- 
din 

printre

din timp, înaintea plecării la 
C.M. 7 Este cu atît mai firesc 
să punem o asemenea între
bare, cu cit antrenorii Remus 
Drăgăncscu și Constantin La- 
che, cunoscînd multe amănun
te care îi îndreptățeau să fie 
sceptici în privința randamen
tului echipei. In Ioc să sesizeze 
lipsurile ei au trecut cu ve
derea peste ceea ce se petrecea, 
confind pe o revenire in compe
tiție. Dar federația de specia
litate nu poate fi scoasă din 
cauză, deoarece avea obligația 
să controleze si să constate a- 
baterile 
piedicau 
pînă lri 
țațele.

Acum 
s-ar da, 
insuccesul de la C.M. Impor
tant este acum să se între
prindă măsuri vizind o selecție 
serioasă si responsabilă, ape- 
lindu-se Ia elemente tinere si 
talentate, dornice să munceas
că și să se afirme fără a pune 
condiții. Măsurile ce vor fi a- 
doptate trebuie să vizeze o pe
rioadă mal lungă (5 ani) si una 
mai scurtă (1 an), intrucît In 
decembrie viitor echipa noastră 
va trebui să participe la tur
neul de calificare pentru J.O. 
din 1984. Printre altele, ca o 
măsură concretă, ni se pare u- 
tilă introducerea — pentru 
handbalistele selecționate în lo
tul reprezentativ — a unor nor
me de control in fața exigen
țelor cărora ele să fie puse la 
intervale scurte de timp. Iar 
dacă aceste norme nu vor fi 
trecute, handbalistelor respec
tive să li se interzică să 
lueze in echipele lor de 
în felul acesta tehnicienii 
activează în unitățile de 
formanță din țară vor 
responsabilitatea (sau obliga
ția !) trimiterii la echipa națio
nală a unor sportive bine pre
gătite. Se înțelege că astfel de 
norme vor trebui să 
nivel cît mai ridicat, 
cordanță cu cerințele 
lului international.

întreaga structură a ______
lului nostru feminin este res
ponsabilă de eșecul de la edi
ția recentă a C.M. șl este de 
așteptat ca atît federația de 
specialitate cît si secția de 
resort a C.N.E.F.S. să ia mă
suri urgente.

si carențele care lm- 
eficiența pregătirilor, 

cele din urmă rezul-

Insă, orice explicație 
ea n-ar putea anula

evo- 
club.
care 
per- 

simtl

fie de 
în con- 
handba-

handba-

O NOUĂ VICTORIE A HOCHEIȘTILOR
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Eu-
de Fildeș) 
. Shekkar 
automobi- 
(Camerun)

OE 11 UraiCAHi
Revanșa meciului de hochei 

dintre Juniorii de la T.J. Topol- 
cany (Cehoslovacia) șl Selecțio
nata de tineret (20 de ani) a țâ
rii noastre, desfășurată, aseară, 
pe patinoarul de la „23 August", 
s-a încheiat, ca șl prima partidă, 
cu succesul formației oaspete : 
5—4 (3—2, 1—2, 1—0). Am asistat 
la un Joo de mare luptă (p« 
alocuri șl-au făcut loc chiar u- 
nele accente de duritate), cars 
șl-a îndeplinit scopul de verifi
care pentru echipa 
vederea participării 
„C“ a campionatului 
la București.

Au marcat : Zatko 
nanskl și Becka, respectiv Dinu, 
Dlma, Lămpi, Dospln (gol . '"In... 
mantlndă I). A condus Bl. Pres- 
neanu, ajutat de Gh. Mureșeana 
șt M. Dinu. (An di VILARA — 
ooresp.).

noastră ia 
ei la grupa 
mondial, d«

2, Svec, Zlt-

ALTE ȘTIRI
meni, numărul spectatorilor 
prezenți pe cele 17 arene ala 
„Mundialului" rldiclndu-se la 
două milioane 1 încă o dovadă 
a audienței universale a spor
tului cu balonul rotund. „Fot
balul — a spus Havelange — 
este cel mai popular sport din 
lume, cu peste 40 milioane de 
practicant!, cuprinși in 331 939 
cluburi din 150 de țări" I

MECIURI DINULTIMELE 
TURUL CAMPIONATULUI 

BULGARIEI

In ultimele partide ale eta
pei a 15-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Levskl 
Spartak — Lokoniotiv Sofia
1— 0, Botev Vrața — Haskovo
2— 1, Cernomoreț Burgas — 
Z.S.K. Spartak Vama 1—0, 
Plrin Blagoevgrad — Belașlța 
Petrid 0—0. în clasament. 
Levski Spartak și Ț.S.K.A. So
fia sînt pe primele locuri cu 
cîte 23 p, urmate de Trakia 
Plovdiv 20 p, Lokomotiv Sofia 
și Cernomore Varna cu câte 
16 p.

• înaintașul 
de la Verona, 
campionatului 
pe. El a

italian Penzo, 
este golgeterul 
după 13 eta-
înscris 7 go

luri, fiind urmat de Altobelli 
(Inter) și Bergreen (Pisa) cu
cîte 6 g, Antognoni (Fioren
tina) și .Pruzzo (Roma) cu
cite 5 g.
• Golgeterul Braziliei este 

celebrul Zlco, care în 1982 a 
marcat 59 de goluri ! Jucăto
rul de la Flamengo a îhscris 
21 de goluri în ' campionatul 
statului Rio, 21 în campiona
tul național, 4 la turneul final 
al C.M., 2 în „Cupa Liberta- 
dores", 3 în selecționata- Bra
ziliei, 7 în meciurile amicale 
ale echipei sale și unul in me
ciul Restul lumii — Europa 1 
$1 să nu uităm că Zico a fost 
cîteva luni accidentat !
• Aflată în turneu în Ex

tremul Orient, reprezentativa 
Braziliei a jucat la Kuaia 
Lumpur, cu o selecționată a 
Asiei. Brazilienii au cîștigat 
cu 3—0
• La Milano are loc o com

petiție de fotbal în sală : Ajax 
Amsterdam — Nottingham Fo
rest 6—4, A.C. Milan — lntcr- 
nazionalc 3—2.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Inir-ua concurs 

pe teren acoperit desfășurat 
marți seara la Paria, Thierry 
Vigneron a reușit 5,06 m la să
ritura ou prăjina. Vigneron a e- 
șuat în tentativa de a 
recordul mondial de sală 
care fl deține, de anul 
împreună ou sovieticul 
Spasov, cu 5,70 m). • 
campion olimpic de maraton la 
Jocurile de la Mtlncheo 1972. a- 
mericanul Frank Shorter, a pri
mit trofeul „Blkila Abebe", des
tinat să recompenseze tn flecare 
an pe atletul care și-a adus o 
oontribuțle importantă la popu
larizarea curselor pe distanțe 
lungi.

ȘAH • După două runde. In 
campionatul european pentru Ju
niori, care se desfășoară In ora
șul olandez Groningen, conduc, 
cu punctaj maxim, trei Jucători: 
elvețianul Michad Hofman, da
nezul Curt Hansen, deținătorul 
titlului, și Italianul Carto d’Amo- 
re. • In turneul internațional de 
la Delhi, după dnd runde, tn 
fruntea clasamentului se află 
Kupreidk (U.R.S.S.) cu 2,5 p (1), 
urmat de Thlpsay (India), Tal- 
manov șl Dorfman (ambii 
U.R.S.S.) cu cîte 3,5 p, Barua 
(India) 3 p (1) eto. • în cam
pionatul masculin al Bulgariei, 
la Sofia, pe primul loo s-au cla
sat, la egalitate, Vencislav Inklov 
șl Valentin Llkov cu cîte 9,5 p, 
urmați de Spiridonov, Gheor- 
ghlev șl P. Velikov cu cîte 9 p. 
Inklov șl Llkov vor susține, ta- 
cepînd de la 10 ianuarie, un

d-obort 
(pe 

trecut, 
Viktor 
Fostul

med de baraj pentru desemna
rea campionului. • Fostul cam
pion mondial Mlhatl Tal, cu 1# 
puncte din ÎS posibile, a oiști gat 
turneul masculin din cadrul fes
tivalului șah 1st de Ia Soci. L-a 
urmat in clasament iugoslavul 
Nlkollcd cu 9.S p. Pe locurile 3—9 
s-au clasat Romanișin, Dvoiris șl 
Vainer (toți U.R.S.S.) _ 9 p. Ia 
turneul feminin, pe primul loo 
(-a situat marea maestră sovie
tică Elena Ahmilovskaia cu 11 p, 
din 13 posibile, urmată de coechi
pierele sale Alehina — 10 p, șl 
Grunfeld — T,S p. Emilia Chiț 
(România) a acumulat 3,S p.

TENIS • In turneul pentru Ju
niori „Orange Bowl", la Miami 
Beach (Florida), Ronald Agenor 
(Haiti) l-a învins tn primul tur 
pe Mlhnea Nâstase cu 4—6, 7—S, 
6—3. In turul doi, tranoezul Guy 
Forget, primul favorit, l-a între
cut cu 6—2, 6—4 pe austriacul 
Tufelberger, Jucătorul român Du
mitru Cluca l-a învins cu 0—6, 
6—3, 6—2 pe scoțianul Robin 
Soott., în turneul feminin: Ceo- 
chlnl (Italia) a tntrecut-o pe Da
niela Moise cu 7—5, 6—3.

TENIS DE MASA • Tradițio
nalul concurs „Top 12", aflat la 
■ 12-a ediție, se va desfășura în
tre 4 șl 6 februarie la Cleveland 
(Anglia). Printre calificați: 
pelgren (Suedia), Klampar 
garla), Surbek (Iugoslavia), 
glas (Anglia), Bengtsson 
dia) la masculin. Vriesekoop (O- 
landa), Hammersley (Anglia), Po
pova (U.R.S.S.), Hellman (Sue
dia) la feminin.

Ap- 
(Un- 
DOU- 
(Sue-
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