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Pentru o allucnța tot mal marc la Întrecerile „Dacladci"

DIVERSIFICAREA CALENDARULUI 
COMPETIȚIONAL, PREOCUPARE IMPORTANTĂ 

IN JUDEȚUL BOTOȘANI
Dc rorDfl cu Boris rilNTEANSCfli, președintele C. J. E. r. s.

0 veritabilă campioană, un om deosebit: Carmen Bunacla

„PENTRU A PUTEA TRĂI 
CLIPA UNICĂ A VICTORIEI,

NICI UN SACRIFICIU NU E PREA MARE!"

în ediția a doua a marii 
competiții naționale „Daciada", 
județul Botoșani s-a situat pe 
locul 13—16 la totalul puncte
lor obținute în etapele de 
iarnă și vară, la egalitate cu 
alte trei județe a căror forță 
sportivă este binecunoscută pe 
plan național, Cluj, Iași și Si
biu, mărturie a drumului as
cendent pe care s-a înscris 
mișcarea sportivă dirt județ in 
Ultimii 35 de ani. Ne-am bucu
rat să constatăm că această 
poziție, care ar putea fi soco
tită relativ mulțumitoare, a 
făcut obiectul unor ample a-

PENTATLONIȘTII SE PREGĂTESC LA MUNTE

Pentatloniștii fruntași con
tinuă să ne dea speranțe. 
Pentru citeva zile, cei mai 
buni sportivi ai țării s-au a- 
flat intr-un scurt stagiu de 
pregătire la Poiana Brașov, 
unde accentul s-a pus pe pre
gătirea fizici în condiții de

BASCHETBALISTELE DE LA OLIMPIA 
AU CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA BERLIN

Participind la un turneu in
ternațional desfășurat la Ber
lin, echipa feminină de bas
chet Olimpia București a avut 
o comportare remarcabilă, cu
cerind locul 1. Au urmat-o in 
clasament : 2. K.P.V. Halle, 3. 
Humboldt Universităt, 4. Ba- 
nik Ostrava, 5. Selecționata de 
junioare a R. D. Germane, 6. 
S. K. Koszalin. Baschetbaliste

O Debut reușit in sezonul de schi 0 Cupa „30 Decembrie" la patinaj 
artistic 0 In continuare, șanse minime de ninsoare...

PIATRA ARSĂ (prin te
lefon). Grație zăpezii căzu
te în ultimele zile pe Pla
toul Bucegilor (singura re
giune montană a țării care 
permite organizarea con
cursurilor de schi), a avut 
loc întrecerea inaugurală a 
sezonului, dotată cu „Cupa 
a 35-a aniversare a Repu
blicii" la schi-fond și biatlon. 
Cea mai interesantă cursă a 
fost aceea de 4 kilometri 
fond fete, în cadrul căreia 
s-au confruntat cele mai 
bune două generații de a- 
lergătoare ale momentului, 
senioare si junioare. Au a- 
vut cîștig de cauză senioa
rele, în frunte cu Elena 
Reit, reintegrată în proce

nalize și au fost studiate cu 
multă grijă căile și mijloacele 
prin care județul Botoșani 
să-și valorifice mai bine con
dițiile materiale și potențialul 
uman, pentru ca în actuala e- 
diție, a 3-a, a „Daciadei" să 
obțină rezultate mai bune, să 
ocupe un loc mai de frunte in 
clasamentul final. Pe această 
temă am purtat recent o dis
cuție cu președintele C.J.E.F.S. 
Botoșani, Boris Minteanschi.

— Mesajul adresat Conferin
ței pe țară a mișcării sportive 
de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene

altitudine, dar nu a fost ne
glijată nici pregătirea speci
fică. Antrenamentul de scri
mă, condus de antrenorul Va- 
sile Chelaru, este o mărturie 
în sprijinul afirmației noas
tre.

Foto : D. NEAGU

le de la Olimpia (antrenor : 
C. Paraschivescu) au obținut 
următoarele rezultate : 78—57 
cu K.P.V. Halle, 59—47 cu Ba- 
nik Ostrava, 79—64 cu Selec
ționata de junioare a R.D.G., 
52—54 cu Humboldt Universi
tăt Clasamentul coșgeterelor : 
1. Ingrid Laabs (Humboldt) 
89 p, 2. Romela Crislea 76 p, 3. 
Lenuța Trlcă 71 p.

sul da pregătire după o
întrerupere de 
Au intrat Ln 
cursurilor șl

citeva luni, 
focul con- 
blatloniștil. 

care au participat la două
curse, ln tot atitea zile de
concura pe trasee neregu
lamentare Insă, din cauza 
imposibilității de a le ame
naja cu zăpadă suficientă. 
Cursa juniorilor a prilejuit 
o afirmare în bloc a re
prezentanților clubului A.S.A. 
(se văd roadele serioasei 
pregătiri pe uscat, dar si 
pe zăpada adunată cu tăr- 
gile, în ultimele săptămînl, 
de antrenorii șl performe
rii secției brașovene I). Ast
fel că, cel puțin deocam
dată, Lestian, Luțea șl Na-

ral al partidului, a stabilit 
noi șl importante orientări în 
dezvoltarea activității sportive 
de masă. Ce preocupări exis
tă la nivelul' județului pentru 
traducerea lor în viață ?

— După părerea noastră, o 
sarcină importantă care ne re
vine este aceea de a găsi cele 
mal bune mijloace pentru a- 
tragerea tuturor oamenilor 
muncii in practicarea exerci- 
țiilor fizice și a sportului. De 
fapt, acestui obiectiv ii sînt 
consacrate in prezent efortu
rile și preocupările noastre. 
In acest sens, un prim obiec
tiv pe care ni l-am propus a 
fost acela de a alcătui un ca
lendar competițional diferen
țiat pe grupe de vîrstă. sex, 
profesii, prin care nădăjduim 
să ne atingem cel puțin o 
parte din sarcinile propuse. 
Astfel, pentru cei mai mici 
dintre practicanții sportului,

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)

24 de ore la clubul Metalul

CAMPIONII PANTELIMONULUI
TOATĂ CEAȚA BUCU- 

REȘTIULUI părea că s-a a- 
dunat, joi dimineața, la ora 8, 
în „groapa" din Pantelimon, 
acolo unde mîinile harnice ale 
muncitorilor au ridicat baza 
sportivă a clubului bucureștean 
Metalul. SILUETE ÎMBRĂCA
TE IN COSTUME DE PIELE 
se distingeau cu greu, mai a- 
les atunci cînd motoretele „Mo- 
bra" se pregăteau să demare
ze spre terenul de motocros 
din preajmă, acolo unde spor
tivii secției de dirt-track, sub 
conducerea antrenorului Cornel 
Voiculescu, maestru al sportu
lui, urmau să efectueze o 
scurtă pregătire specifică.
„AICI, LA NOI, SE AFLĂ CEA 

MAI MODERNA BAZĂ DE 
DIRT-TRACK DIN ȚARĂ, 
comparabilă cu cclc mai bune 
piste similare din străinătate", 
ne spune președintele clubului 
Metalul, Ion Sava, om al u- 
zlnei „23 August" de 22 de 
ani. MINIMUM 3 000 DE SPEC
TATORI asistă la concursurile 
de dlrt-track găzduite de pista 
din Pantelimon. modernizată in 
acest an șl a cărei instalație de 
semnalizare electromecanică a 
fost concepută, proiectată șl

ghi domină categoria prin 
cele două clasări pe podiu
mul concursului inaugural 
al sezonului.

REZULTATE TEHNICE. 4 
km fond feminin : 1. Ele

na Reit (Tractorul Brașov) 
15,42, 2. Iuliana Popoiu
(Tractorul) 16,37, 3. Elena
Oncioiu (Tractorul) 16,46, 4. 
Ileana Hangan (C.S.Ș. Bis
trița) 17,08. 5. Livia Racilă 
(C.S.Ș. Bistrița) 17,40, 6.
Mihaela Toc (Tractorul) 
17,41 ; biatlon, juniori (con
cursul I) : 1. I. Lestian
(A.S.A.) 53,31, 2. I. Naghi 
(A.S.A.) 56,43, 3. V. Pelin

Continuare ln pag 2-3

La Muntele Mic, una dintre puținele 
stațiuni de sporturi de iarnă care, In acest 
sezon, a avut ceva mai multă zăpadă...

înotul românesc are din 
acest an 1982 o vitrină cu 
trofee mai frumoasă decit 
oricînd, mal bogată decit 
oriclnd. Șl cantitativ (salba 
de medalii adusă de 
„speranțe" de la campionate
le europene constituind cheză
șia valorii de azi șl suportul 
nădejdilor pentru mîine) șl, 
mai ales, calitativ (in lunga 
vară, o româncă ureînd pentru 
întîia oară pe un podium de 
campionat mondial). De bună 

Carmen Bunaciu (prima din stingă), 
grupa antrenoarei Cristina Șoptereanu

seamă, această faptă remarca
bilă, această premieră, aceas
tă medalie cu o strălucire mal 
puternică, prin semnificație, 
decit a metalului (bronz) din 
care a fost confecționată, au 
fost posibile pentru că înotul 
nostru are o campioană în sen
sul cel mai adevărat al cuvîn- 
tului — o are pe Carmen Bu
naciu. O campioană autentică 
deoarece, după socoteala Cris- 
tinei Șoptereanu, antrenoarea 
care o prelua acum opt-nouă 

realizată de către specialiști de 
înaltă calificare ai întreprin
derii „23 August", cea care 
sprijină cu dragoste și înțele
gere clubul sportiv Metalul. 
„DORIM SA REALIZAM IN 
PRIMĂVARA CUPLAJE FOT- 
BAL-MOTOCICLISM", ne spu
ne tînărul și entuziastul antre
nor Cornel Voiculescu, asigu- 
rîndu-ne că se înțelege foarte 
bine cu fotbaliștii divizionari 
Si cu antrenorul lor. Emil Flo- 
ruț, inclusiv în folosirea tere
nului. „Spectatorii noștri obiș
nuit! iubesc deopotrivă fotba
lul și dirt-track-ul“, ne-au 
spus cei de la Metalul. DEȘI 
ÎN CONCEDIU, vicepreședin
tele clubului, Flaviu Filip, se 
afla la locul său de muncă. 
„Poți să stai acasă, acum, cînd 
avem de făcut o grămadă de 
reparații si reamenajări se 
întreabă și ne întreabă tova
rășul vicepreședinte. SALA DE 
BOX „CLAUDIU", tradițional 
lăcaș de peste patru decenii al 
scrimei pugilistice din cartie
rul Bariera Vergului, este a-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

ani pe ex-sibiancă. la Dlruuna^ 
nu sînt prea numeroase per» 
formers In înot cu o aseme
nea longevitate la nivel înaM, 
cu două medalii la două edi
ții ale campionatelor europene 
la patru ani distantă (17 (1 
’81), cu tot atitea participă» 
marcante la campionatele mon
diale (a patra în *78, o treaptă 
mal sus acum. In ”82), cu mul
te recorduri naționale doborlta, 
cu rezerve încă...

Carmen nu pregătește acum

împreună cu colegii din 
Foto : N. DRAGOȘ

nici un concurs, ea poate să 
mai respire, ai zice. însă se 
pregătește pur și simplu, chiar 
dacă, intr-adevăr, are șl zile 
mal ușoare, cum a fost, de

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

CAMPIONATUL FEMININ 
DE HANDBAL LA STARTUL 

EDIȚIEI A 25-a
Campionatul feminin de 

handbal. Divizia „A“, începe 
miine, startul său fiind deca
lat pînă acum, aproape de fi
nele anului, pentru a sprijini 
pregătirile echipei naționale. 
După cum se știe, evoluția 
reprezentativei noastre la cea 
de a 8-a ediție a „mondiale
lor" s-a soldat cu un dureros 
eșec. Revine campionatului, la 
startul căruia ne aflăm, misiu
nea de a revigora handbalul 
nostru feminin, el fiind prin
cipalul instrument de pregătire 
și evidențiere a talentelor ti
nere. Ediția a 25-a a disputei 
pentru titlul național are, evi
dent, o sarcină de mare im
portanță. Ea va putea fi rea
lizată numai prin unirea tu
turor forțelor — sportive, an
trenori. cluburi, federație —, 
prin așezarea calității jocului 
în fruntea intereselor, prin 
susținerea candidaturilor la po
dium cu ajutorul pregătirilor 
sporite (în volum si calitate) 
Si al abnegației.

Așteptăm, deci, de la ediția 
a 25-a a campionatului Divi
ziei „A" principalul aport în 
procesul reintrării handbalului 
feminin pe orbita marii per
formanțe. Ratată la C.M., șan
sa calificării la Jocurile Olim
pice de la Los Angeles poate 
fi materializată la turneul de 
oalificare din decembrie 1983, 
programat în Polonia. Pentru 
aceasta, echipa României tre
buie însă să realizeze un evi
dent salt calitativ căruia campio
natul care începe mîine poate 
să-l asigure premisele.

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE

Sf. Gheorghe : C.S.M. — 
MUREȘUL TG. MUREȘ.

Timișoara : A.E.M. — C.S.M. 
SIBIU.

Brașov : RULMENTUL — 
IIIDR. CONSTANȚA.

Rm. Vîlcea : CHIMISTUL — 
TEROM IAȘI.

București : PROGRESUL — 
CONFECȚIA (sala Floreasca. 
de la ora 11).

• Partida Știința Bacău — 
Textila Buhuși a fost amînatft 
pentru o dată ce se va anunța 
ulterior.



Ieri a început

FESTIVALUL
PIONIERESC
DE JUDO

în sala Floreasca din Capitală 
a început ieri, sub genericul ,,Da- 
ciadei“, Festivalul pionieresc de 
judo. 280 de micuți judoka din 
toate colțurile țării, de la Satu 
Mare, Tulcea, Bacău, Timișoara, 
Cluj-Napoca, Oradea și din mul
te alte localități, au intrat pe 
cele două tatami cutezători, ca 
toții copiii cu cravate roșii, dor
nici să arate celor prezenți eă 
au învățat judo. Șl nu puțini 
dintre ei au fost luați în brațe 
de antrenorii lor, fie că au cîș- 
tigat, fie că au pierdut. Cel mai 
buni dintre ei își vor disputa 
astăzi, de la ora 8,3Q, semifina
lele și finalele.

Campionatele naționale de șah

OVIDIU FOIȘOR S-A DETAȘAT
Runda a 12-a a fost, se pare, 

decisivă în finala campionatului 
masculin de șah. Foișor (cu ne
grele) l-a învins pe Ghițescu, 
principalul său urmăritor în 
cursa pentru titlu. Tînărul ma
estru internațional ieșean s-a 
detașat în acest fel și este greu 
de presupus că ar mai putea 
fi ajuns. - - - - 
Stoica — 
— Ciolac 
Ghindă, 
Grilnberg 
vlov — Tratatovici 
Ionescu a cedat fără joc între
rupta cu Stoica. în clasament

conduce Foișor cu 8,5 p (1), ur
mat de Ghițescu, Stoica și Io
nescu 7 p, Gheorghiu 6,5 p (1), 
Pavlov și Grilnberg 6,5 p etc.

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte, iar după-a- 
miază va avea loc runda a 13-a.

azj

Celelalte rezultate : 
Kertesz 1—0, Oltean 
0—1, Gheorghiu —

Ionescu — Ciocâltea, 
— Nicolaide și Pa- 

remize.

Runda a 11-a a finalei cam
pionatului național feminin de 

se desfășoară in 
din Mediaș, »

șah. care 
sala „Sparta" 
programat ca partidă centra
lă întîlnirea dintre deținătoa
rea titlului, maestra interna
țională Gertrude Baumstark, 
și marea maestră Marina Fo-

24 DE ORE LA CLUBUL METALUL
(Urmare din pag. 1)

cum în plină renovare. Deo
camdată, toți boxerii clubului, 
seniori și juniori, se antrenea
ză în cealaltă sală, de la sta
dionul „23 August". PE PA
NOUL DE ONOARE din fața 
sediului clubului se mai aflau 
— pentru puțin timp — foto
grafiile celor mai buni 10 spor
tivi de la Metalul în anul care 
se pregătește să ne părăsească. 
Dintre acestea 3 se vor afla 
acolo și în noul an, întrucit 
Mariana Trașcă, Marian Dobre 
și Constantin Drăghici s-au 
menținut prin performanțe pe 
tabloul de onoare. PRIMII 
SPORTIVI AI METALULUI

1. Titie Țăran 
,.bronz" la C.M.), 2. 
Trașcă (canotaj, lot 
3. Maricica Corpaci

’82 : 
„1

(canotaj,
Mariana 
olimpic), 

si 4.

lena Barbu (ambele tot cano
taj, componente, alături de pri
mele două sportive, ale echi
pajului 4+1 vîsle, dublu cam
pion național). DUPĂ ÎNCĂL
ZIREA de afară (lacul Pante- 
limon le făcea cu ochiul), pro
be de control pentru canotoa
re, sub conducerea antrenoru
lui Horia Constantinescu. Doar 
cîrmaciul. Rodica Milea, acum 
cu cronometrul în mînă, va da 
proba pe... apă. in primăvară. 
GRUPA MICILOR FOTBA
LIȘTI născuți în ’70 se antrena 
pe terenul de la „23 August" 
sub supravegherea mereu tînă- 
rului și entuziastului făuritor 
de talente Leon Lazăr, ajutat 
de fostul său elev Virgil Tă- 
nase, actualul vîrf de atac al 
divizionarei „B" Metalul. Prin
tre puști. Adrian Tănase, fra
tele lui Virgil, 12 ani, „mijio-

caș de talent", după cum ne-a 
spus meșterul. 18 ATLEȚI ȘI 
ATLETE se află pentru pre
gătire de iarnă la Felix, sub 
conducerea antrenorilor Silviu 
și Geta Dumitrescu, Dan Con- 
stantinescu. ÎN VECHEA SA
LA DE LUPTE de pe str. Chi- 
ristigii, vizavi de Orășelul co
piilor din parcul Obor, tot co
piii dădeau tonul (vacanța !), 
îndrumați cu dragoste de pri
ceputul antrenor Ilie Gheorghe, 
cel care locuiește acolo și se 
află în sală de dimineață pînă 
seara. Deși e greu iarna (în
călzirea se face cu lemne), ni
meni nu uită de păsărelele 
care, in coliviile lor, încălzesc 
atmosfera cu permanentul lor 
ciripit...

gorevici, socotită — înainte de 
turneu — drept principala fa
vorită a competiției. Dar, așa 
cum au evoluat lucrurile pină 
acum s-a văzut că nici Baum- 
stark șj nici Pogorevici nu se 
află în forma lor 
bună, ultima, mai ales, 
dovadă de multă 
și nesiguranță în întilnirile sus
ținute. A fost o partidă de 
mare tensiune în care Po
gorevici (cu negrele), într-o 
„Siciliană", a dominat o bună 
parte a întîlnirii, reușind să 
obțină avantaj apreciat ca de
cisiv. Dar, in momentul cul
minant ea n-a mai rezistat, 
se pare, nervos, a greșit și a 
permis timișorencei să înscrie 
a doua victorie în turneu, cu 
care realizează un procentaj de 
50 la sută.

O altă candidată la primul 
loc, tot din Timișoara, Ligia 
Jicman, a jucat calm contra 
Măriei Albuleț și la 
pere deține o poziție 
oară.

Remize în întilnirile 
nia Ghindă — Mariana 
Judita Kantor — Margareta 
Teodorescu, Edit Stefanov —■ 
Csila Sajter și Gabriela Oltea- 
nu — Otilia Ganț. Smaranda 
Boicu a avut zi liberă.

După 11 runde situația 
fruntea clasamentului se men
ține strinsă : Eugenia 
dă 7—3, Judita Kantor 
Marina Pogorevici 6,5 
Smaranda Boicu 6,5 — 1 
gia Jicman 6—3 (1) etc.

cea mai 
dind 

nervozitate

întreru- 
superi-

Euge 
Rădici,

din

Ghin- 
7—4, 

— 4,5, 
4,5, Li-

Aseară, la Craiova, s-a des
fășurat partida restantă din
tre echipele masculine Univer
sitatea și Steaua. Victoria a 
revenit voleibaliștilor craioveni 
cu scorul de 3—0.

Evident, șocul Înregistrat in 
partida cu Dinamo, cînd a pier
dut cu 3—1, și-a pus amprenta 
pe evoluția echipei Steaua, ju-

ACȚIUNE DE SELECȚIE
în Capitală a început miercuri 

și se încheie duminică o amplă 
acțiune de selecție în rîndul ju
niorilor născuți in 1967 sau după 
acest an. Testele fizice sînt pro
gramate în sala Institutului peda
gogic, iar cele tehnice în sala 
Electra. Sînt testați circa 100 de 
tineri voleibaliști și voleibaliste, 
dintre care cei mai valoroși vor 
fi cooptați în loturile de juniori 
și respectiv junioare mici. Acțiu
nea, coordonată de antrenorul 
federal Vasile Pavel, se bucură 
de sprijinul cadrelor de la 
I.E.F.S., Ștefan Roman (pentru 
băieți) și Nicolae Murafa (pen
tru fete), alături de care con
tribuie mal mulți profesorl-antre- 
nori. Considerăm binevenită a- 
ceastă acțiune de selecție, meni
tă să sondez»» perspectivele vo
leiului nostru.
• Loturile reprezentative de 

juniori mari (tineret) se află ln- 
tr-o scurtă perioadă de pregătire, 
la complexul sportiv ,,23 August*4, 
în vederea participării la tradi
ționalul turneu Internațional de 
Anul nou, de la Sofia. Cel de 
fete este pregătit de T.eonld Sor- 
bală șl Margareta Vocilă, Iar cel 
de băieți de Virgil Dumitrescu, 
Ion Șoael și Alexandru Crasov- 
schi.

cătorii bucureț 
șiți în bună | 
cu care au ab 
timă partidă a 
liștii craioveni. 

în urma ?T( 
chipa Univers! 
făcut un spect; 
sament, urcînd 
pe treapta a tri

Echipele primi 
lntr-o vacanță < 
mini (pini la 1 
campionatul ma 
cu prima etapă 
rulul, iar oel t 
■ 17-a. Două 
C.S.U. Galați — 
Rapid — Chlmp 
nate pentru dur

LIMITE

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 2)

(A.S.A.) 57,06 ; concursul II :
1. R. Luțea (A.S.A.) 33,38,
2. I. Lestian 33,50, 3. I. Na-
ghi 34,16 ; seniori, concursul 
I : 1. Gh. Berdar (A.S.A.)

66,57, Bejenariu
(A.S.A.) 68,45, 3. F. Foriko 
(Dinamo Brașov) 69,42 ; 
concursul II : 1. V. Todașcă 
(Dinamo) 30,09, 2. F. Foriko 
30,41, 3. Gh. Berdar (A.S.A.) 
31,26.

@ PATINAJ ARTISTIC
„CUPA 30 DECEMBRIE", 

concurs de patinaj artistic 
inaugurînd sezonul, a reu
nit, la patinoarul Floreasca, 
60 de competitori, reprezen
tanți a 8 categorii de vîrstă. 
Au ieșit în evidență : 1) dîr- 
zenia cu care majoritatea 
micuților patinatori și-au 
apărat șansele ; 2) evoluția 
mulțumitoare a Laurei Glă- 
van (C.S.Ș. Triumf), pre
zentă pentru prima oară în 
rîndurile senioarelor (locul 
2, întrecînd-o pe experimen
tata Viorica Nicu — I.E.F.S.); 
3) echilibrul valoric în ca
drul categoriei junioare II, 
(fapt care a făcut deosebit 
de dificilă departajarea 
competitoarelor) ; 4) Irina
Nichiforov (C.S.Ș. Triumf), 
de astă dată sigură pe ea 
și cu un repertoriu sensibil 
îmbunătățit (primul loc în 
clasamentul senioarelor) ; 5) 
C. Grozea, 
noarului, s-a arătat același 
fidel simpatizant al patina
jului artistic, asigurînd 
concurenților condiții opti
me de întrecere. Iată cîști- 
gătorii : speranțe — Cren
guța Alecu (C.S.Ș. Triumf)

• PATINAJ VITEZA ------
SPECIALIȘTII FEDERA

ȚIEI susțin că printre ta
lentele autentice ale pati
najului 
numără 
Ileana Cleteșteanu (13 ani), 
selecționată, dealtfel, și în

directorul paitl-

nostru viteză se 
și constănțeanca

Vă invităm la: MUNTELE MIC

și S. Gheorghiu (I.E.F.S.), 
copii II — Marina Belu 
(C.S.Ș. 2), copil I — Oana 
Cazan (I.E.F.S.), junioare II 
— Carmen Ionescu (C.S.Ș. 
Triumf) ; junioare I — Si
mona Oprea (I.E.F.S.) ; se
nioare — Irina Nichiforov 
(C.S.Ș. Triumf) ; seniori — 
Adrian Vasile (I.E.F.S.). 
Clasament pe echipe : 1.
C.S.Ș. Triumf si I.E.F.S. 21 
p, 2. C.S.Ș. 2 - ----------
Pionierul 2 p.
• BRAȘOV 

fon). De o 
tinoarul artificial 
baza de agrement de sub 
Tîmpa, ăparținînd U.J.C.M., 
a fost dotat cu o Rolbă (a- 
parat pentru curățarea șl 
lustruirea gheții). în perioa
da vacanței de iarnă, va 
intra în vigoare un program 
special de activitate, astfel 
încît toți cei ce doresc să 
patineze să o poată face 
în cele mai bune condiții. 
Ne referim în special la e- 
levi, care se vor putea ini
ția in tainele acestui sport 
într-una din cele 3 grupe 
ale profesorului Ștefan Ber- 
czei. (Carol GRUIA, corestp.).

9 p, 3. C.S.S-

(prin tele- 
săptămînă, pa

cte la

lotul reprezentativ de ju
nioare. Iată însă că în timp 
ce colegele de lot au bene
ficiat de aproape o lună de 
pregătiri pe piste artificiale. 
Ileana s-a pregătit acasă, 
pe... uscat. De ce ?

splendid complex sportiv. 
In Munții Banatului, sub 
pleșuv al Muntelui Mic 
m), la limita superioară

Un 
aflat 
vlrful 
(1 806 .. 
a unei frumoase păduri de co
nifere. Amatorii de schi (de per
formanță șl de agrementj 
dispoziție plrtli cu grade 
flcultate diferite, telescaun 
leschi, hoteluri șl cabane, 
care cele mal 
Belavista, Dor de 
tatea și Brădlșor. 
sivului bănățean 
pentru organizarea 
concursuri de schi.

La Muntele Mic se ajunge din 
stația C.F.R. Caransebeș, pe șo
seaua care trece prin comunele 
Zervești, Turnu Rueni șl Borto
va. De aid Începe urcușul pe 
drumul turistic, pe Valea Sebeș 
și pe la Flntlna VoiniL Greuta
tea urcușului poate fi Înlăturată 
prin folosirea triescaunului.

au la 
de di- 
șl te- 
dlntre 

slnt 
Llber- 

ma- 
folosite

cunoscute 
munte, 1 

Plrtllle 
stnt 
a numeroase

Prin amabilitatea meteoro
log ulu-l Tamara Limbâșanu 
din cadrul serviciului preve
derilor de scurtâ durata ade 
vremii al Institutului meteoro
logic și hidrologic, sîntem a- 
nunțațl cd la acest sfîrșlt de 
sâptâmlnâ exista perspective 
slabe ca straturile de zâpadâ 
sâ devinâ mal... comistente. 
In consecință, lata grosimea 
lor In unele regiuni montane 
ale Carpaților meridionali! 
Semenic — 1<6 pînd la 23 cm, 
Paring 
42 cm,
8 cm. Platanul Bucegilor 
28 cm.

— 15 cm, FdgAraț 
Sinaia — Cota 1500

Cola moi acftzute tem
peraturi vor fl doar voloH 
ușor negative.

pildă, ieri. A mers, ce-i drept, 
la bazin, la „23 August", dar 
pentru a alerga 30 de minute 
în sala, alăturată, de atletism 
după care a intrat la atelierul 
de forță. Tracțiuni la helcome- 
tru — 400 
kilograme 
tracțiuni la
— același 
picioarele la cadrul . eu 100 kg
— 100 de mișcări, 60 de îm
pingeri, de la piept, a halte
rei de 30 kilograme, 300 de e- 
xerciții pentru abdomen, cu o 
sută mai puțin genuflexiuni, 
exerciții de .......... “
mica toată... 
colegii ei de 
bal (a jucat .
,pînă prin octombrie, cînd a fă
cut o entorsă), trece la bazi
nul de sărituri : inot de voie, 
în restul zilelor, aflăm, face 
destule lungimi în bazinul de 
50 de metri, „pentru a nu pier
de simțul apei", cum spunea 
chiar ea.

Carmen nu e numai o mare 
sportivă, dar si un interlocu
tor dezinvolt, deschis, inteli
gent. Abia s-a reîntors din 
Republica Populară Chineză 
unde a fost cu colegii Irinel 
Pănulescu, Flavius Vișan, Mi
hai Mandache, bineînțeles îm
preună cu antrenoarea Sopte
reanu, la un fructuos schimb 
de experiență, si de unde s-a 
întors cu impresii deosebite, nu 
numai pentru că s-a situat în 
centrul atenției, dar și pentru

de mișcări cu 15 
pe fiecare braț, 
bancheta înclinată 

număr, împins cu

mobilitate. O ni- 
Șl, în timp ce 

grupă ies la fot- 
și ea de curind.

surprinsă 
a 

lor față de dezvoltarea 
lui. Vorbim de facultate 
solvit anul I cu 8,90 
generală), 
de cartea abia începută „So
laris" de 
marele interes pe care i-1 tre
zesc almanahurile, de plimbări, 
de familia sa, pe care o iu
bește atit de mult.

— Spu^e-ne, Carmen, nu ai 
obosit ? Ești, nu-1 așa, o... ve
terană, la cei 21 de 
tr-un sport tot mal 
vîrstelor fragede.

— Cine vrea să fie 
trebuie să muncească 
pul. E omenește să mai obo
sească si el, dar, la urma ur
mei, adevăratul campion e a- 
cela care poate să treacă peste 
orice slăbiciune, să mal gă
sească in el alte resurse, chiar 
atunci cind se simte sfirșit. 
Performanța — nu spun vreo 
noutate — cere sacrificii, re
nunțări, dar numai cine nu a 
trăit clipa unică a victoriei 
nu-i știe măreția. Pentru ase
menea clipe, care uneori sau 
de mai multe ori nu sint nu
mai ale tale, nici un sacrificiu 
nu este prea mare.

Carmen Bunaciu 
încredere viitorul, 
dar si al înotului 
general, care „are 
lege", al adversarei sale nu
mărul 1, Anca Pătrășcoiu, dar 
și al altor fete talentate — 
„am văzut-o recent la Baia 
Marc pe foarte dotata Andrea

că a rămas plăcut 
de marea preocupare

I 
de

gazde- 
înotu- 
(a ab- 
medie 

filmele văzute,

Stanislaw Lem, de

ani, în- 
mult al

campion, 
tot tim-

privește 
Viitorul 

românesc 
de unde

cu 
el, 
în 
a-

ULTIMA REUNIUNE A STAGIUNII

Mline dimineață, pe hipodromul 
din Ploiești, se va disputa ulti
ma reuniune a acestei stagiuni, 
In care lupta pentru obținerea 
titlului de formație campioană se 
va decide Între cele trei forma
ții (G. Tănase, I. Oană șl M. Ște- 
fănescu) cu activitatea cea mai 
fructuoasă, forma cea mal bună 
șl loturile cele mai valoroase. 
La vederea programului, avanta
jate nl se par formațiile G. Tă
nase (Krauss, Julleta, Farandola) 
și I. Oană (Vlgu, Realista, Pa
pin), cu oerte șanse In alergările 
respective.

Programul este destul de con
sistent, cu alergări echilibrate 
(excepție făcînd doar Vrednic), 
în care probabil vom vedea so
siri strfnse, cu Învingători dintre 
outslderl. Remarcăm cele două 
reporturi la pariurile triplu riș
ti gător 3—4—5 șl ordinea triplă 
din alergare t. Aici avem de 
menționat că promisiunea tăcu
tă de conducerea hipodromului 
la difuzoare, asupra unor Impor
tante sume de bani ea reporturi, 
a fost respectată doar pe jumă
tate. De asemenea, sesizăm lip
sa din program a paglnel cu Cla
samentele la zl, situația fiind 
următoarea: I. Oană «3 victorii, 
G. Tănase «3 victorii, M. Ștefă- 
nescu 41, F. Pașcă M, B. Ionescu 
•8. V. Gheorghe U 0 N. Gheor
ghe 51. In afară de aceste tor- 
mâții, s-au mal remarcat ha te

ceastă toamnă formațiile G. Po
pescu, care șl mllne are șanse 
certe, T. Marinescu, unul din cel 
mal destoinici antrenori care a 
dat numeroși clștlgătorl de Der
by (Turei, Răslln), dar care In 
acest final ne-a dezamăgit.

Revenind la reuniunea propriu- 
zlsâ, alergările 4 șl t ni se par 
cele mal echilibrate, orice con
curent puțind produce surpriza 
de a clștlga.

A. MOSCU

Hidegkuti". în ce o privește, 
susține de data aceasta Cris
tina Șoptereanu, rezervele sînt 
mari, de rezistență, de forță cu 
deosebire. „Luerînd mai temei
nic startul și întoarcerile, mun

cind la fel de serios ca întot
deauna, Carmen e în stare de 
o ispravă de excepție in '83 
— a treia medalie la campio
natele europene — si poate 
să-și apere cele patru titluri 
de campioană mondială uni
versitară". E mult ? Nu-i de
loc, dar deloc puțin 1

Voleiul nostru 
deauna în blcx 
forte al apără: 
la radiografia a 
timent, am alei 
cele 5 partide ] 
etapa trecută Ir 

Ce-am constat 
de duminică 7 J 
chipele nu se p 
condiție fizică 
pentru a asigur: 
te, mobilitatea 
bune grupări 5 
parte, detenta n< 
tuna de pe loc. 1 
am constatat că 
puțini jucători d 
centru) care 1
prompt și corect 
nărare. In al t 
.oarte puține » 
(bine organizat) 
în fine, rare 
cind blocajul este 
tunoi cind adver 
ză atacuri din 
Așa, de pildă, îr 
namo — 
va (m) 
realizate 
găsit pe 
apărarea 
partida 
CSM 
blocajele 
bine, la sibience 
în general, o si 
și nu de puține 
blocaj. Fapt cai

■ Univer 
cele cite 
de Căta 
craiover 
din pri 

feminină 
Libertatea 

s-au

PENTRU ATRAGEREA ÎNTREGII
(Urmure din pag 1)

șoimii patriei și pionierii, 
ne-am propus să organizăm 
numeroase competiții dotate 
cu „Cupa de ciocolată", mai 
ales in grădinițe ți școli, pre
cum și concursuri de 
te, de alergări pe 
scurte. La Botoșani și 
s-a dat deja startul 
întreceri, iar altele vor fi or
ganizate in următoarele 
atit in orașe cit și la 
Vom acorda o mai mare 
ție angrenării tinerelor 
în practicarea sportului, 
care scop am inițiat următoa
rele activități : „Cupa anilor 
I", la atletism și jocuri spor
tive in sezonul de vară, la te
nis de masă, șah și săniuș In 
cursul iernii (în cadrul școli
lor) ; „Cupa tinerelor fete" — 
In întreprinderi și instituții ; 
„Cupa textilistei" și „Cupa 
confecționerei", la care ne-am 
propus să angrenăm 
8 000 de practicante 
prinderea textilă din 
și un număr cit mai 
tinere fete la întreprinderea de 
sticlă și porțelan din Dorohoi, 
la întreprinderea de confecții 
„Melana" și întreprinderea de 
in și dnepă din Botoșani. 
Ne-am gindit ți la o intrecere

tricicle- 
distanțe 
Dorohoi 

primelor

zile 
zale, 

aten
tele 

In

aproape 
la intre- 
Botoșani 
mare de

VREȚI SA FIȚI UNUL DINTRE PRIMII 
CIȘTIGÂTORI Al NOULUI AN ?

ORICINE JOACA 
POATE OBȚINE :

{autoturisme „Dacia 1300’ 
mari sume de bani 
excursii peste hotare

12 EXTRAGERI 
- 120 NUMERE I

Biletele de 25 lei varianta 
au drept de cîștiguri la toate 
extragerile.

PROCURAȚI DIN TIMP 
BILETE CU NUMERELE PREFERATE I

Un bilet ta oceastâ tradițională tragere poate fi 
an cadou plftcut cu ocazia noului an 1983.

LOTO 
a REVELIONULUI

pentru săteni, 
lor agro-lndustri 
lupte și atletism 
alergări, sărituri 
La capitolul m 
am stabilit mdsui 
tensificarea activ 
tive la punctele 1 
Interes ale județul 
fi Stejarul, Redin 
de lingă Dorohoi.

— La care anur 
socotiți că se va 1 
ta“ mal consistent 
de vară, pentru 
locurilor din clasai

— împreună cu 
tori cu atribuții, a 
o dezbatere In cădi 
fort 
care, 
vom 
mai 
olna,
crosul 
pionierilor) lup 
V.N.C.A.P. și comp 
ganizate de U.T.C. 
elaborate plănui, 
pentru mai buna < 
etapelor locale și ’ 
județene, pentru o 
reprezentare la fai 
rd a competiției.

— Ni se pare că 
doar 3 puncte în e 
nft a „Daciadel* 
mult prea puțin. ■

stabilite 
după 

putea 
bune.

atletismul 
tineretului

corn 
opin 

obțin. 
Acest.

ADMINISTRAȚIA f

NUMERELE 
TRAGEREA

EX7
LOT 

DECEMBI

EXTRAGEREA I
79 29 18 56 86

EXTRAGEREA
4 74 12 3 32 90 64

FOND TOTAL 
GURI : 971,847 Li 
225.946 lei, report 
ria 1.

țANSE PERM/
LA 1NDEMINA T

Dintre ilstemcle ri 
Bate de Administra



CLASAMENTELE DiViZIEI ..A"

depă- 
nbiția 
tă ul- 
>lei ba

gi e- 
>va ■ 
in cla- 
jcul 9 
inului.

Intră 
sâptă- 
, dnd 

>ntlnuA 
i retu- 

etapa 
mini ne, 
lași «1 

t aml-

FEMININ
1. DINAMO Buc. 16 :16 0 48:10 32 .
2. C.S.M. Lib. Sb. 16 L2 4 40:22 28 I
3. Farul Constanța 16 10 6 37:26 26 1
4. FI. roșie Buc. 16 9 7 34:27 25
5. Chimpex C-ța 15 8 7 28:25 23 |
6. M aratex B.M. 16 7 9 28:33 23 I
7. Penicilina Iași 15 7 8 27:30 22 1
8. Știința Bacău 16 6 10 29:36 22
9. Calculatorul 16 6 10 26:35 22 |

10. C.S.U. Oțelul Gl. 15 6 9 25:32 21 1
11. „U“ Cj.-Napoca 16 5 11 23:39 21 I
12. Rapid Buc. 15 2 13 13:43 17

MASCULIN 1
1. DINAMO Buc. 11 11 0 35: 5 22 •
2. Silvania Șimleu 11 7 4 24:17 18 ■
3. Univ. Craiova 11 6 5 23:16 17 1
4. Calculatorul 11 4 5 24:20 11 1
L Steaua Buc. 11 4 5 23:20 17
4. C.S.U. Alumina 11 4 5 20:22 17 I
7. Explorări B M. 11 5 4 24:21 IS 1
1. Motorul B.M. 11 5 4 19:23 ÎS 1
9. C.S.M.U. Sv. 11 4 4 17:23 14

10. Tractorul Bv. 11 4 7 17:25 18 I11. Car păți Rm. V. 11 3 8 14:29 14 1
11. C.S.U. Galați 11 2 9 14:31 13 1

Divizionarele „A“ la jumătatea întrecerii

STARTUL VIJELIOS N-A PUTUT SALVA... 
GOLURILE DIN SISTEMUL DEFENSIV

BREȘE ÎN BLOCAJ... |
intot- 
punct 

indu-ne 
:ompar- 
analizS 

ate in 
iști, 
jocurile 
i, că e- 

intr-o 
ăcătoare 
t o par- 

unel 
die altă 
in sări- 

ilea rfnd, 
n prea 

III (de 
acționeze 
za de a- 
rind, in 
blocajul 
agresiv, 

situațiile 
impt, a- 
realfzea- 

ambinațll. 
Uda Di- 
a Craio- 
•omblnații 
Iga l-au 
senți in 
linie. In 
namo — 
biu, deși 
pat mal 

observat, 
ră joasă 
breșe in 

a dus la

creșterea eficienței atacu
rilor dinamoviste chiar dacă 
ele se efectuau din poziții in
comode. Revenirea oaspeților 
spre mijlocul partidei și echi
librarea jocului s-au datorat 
tocmai unei îmbunătățiri a 
grupajului la blocaj! Bloca
jul efectuat de campioane, 
deși înalt, a fost, de asemenea, 
insuficient organizat.

Șirul exemplificărilor poate 
continua : in meciul Calculato
rul — CSU Oțelul Galați, oas
peții n-au părut deloc preocu
pați de blocaj, in timp ce la 
gazde Juhăsz și Steriade au 
stăvilit multe din atacurile ad
versarilor printr-un blocaj bine 
sincronizat, precis ; in jocv-' 
Flacă 1 roșie — Știința Bacău 
(f), randamentul echipelor s-a 
datorat activității blocajului 
— bun la oaspete in primele 
două seturi și foarte bun la 
gazde, in ultimele trei ; in 
partida din Giulești, gălățen- 
cele s-au remarcat in acest 
compartiment doar prin Lla 
Catarig șl Gabriela Cojocaru 
(ceea ce nu a fost suficient !), 
in timp ce rapidistele n-au 
dovedit aptitudini Sn acest 
compartiment.

Iată, deci, cit de puțină a- 
tenție se acordă, in pregătire, 
apărării la fileu. Și, astfel, 
nu-1 de mirare că nivelul 
jocurilor este, in general, me
diocru.

Modesto FERRARIN1

Msnumnueaam ---- -------- —
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Printre cele trei foste divizio
nare „A“ care și-au ciștigat în 
vară dreptul de a reveni in pri
mul eșalon s-a aflat și F.C. BI
HOR.

Așadar, reintîlnire pe prima 
scenă fotbalistică cu Albu, Nițu, 
Zare, Kiss, Kun II, Grosu, Geor
gescu, Lupău, jucători fruntași, 
fotbaliști talentați, unii pînă nu 
de mult componenți ai loturilor 
reprezentative de seniori sau ti
neret. Revenea cu ei și antreno
rul Gheorghe Staicu, unul din 
tehnicienii ,.specializați" In a pro
mova echipele în Divizia „A“.

Lotul echipei era cunoscut, 
cam același din precedenta evo
luție pe prima scenă, noutățile 
sale (dacă le putem numi așa) 
numindu-se Dosza, Dianu, Boj- 
tor, Dubovan și transferurile por
tarului Balaș și atacantului ti
mișorean Nedelcu.

Primele surprize ale echipei 
au fost scorurile categorice cu 
care ea clștiga meciurile de a- 
casă (4—1 cu A.S.A. Tg. Mureș, 
F—1 cu C.S. Tîrgoviște, 5—2 cu 
F.C. Constanța), infrîngerile din 
deplasare, de la Hunedoara și 
București .(0—3 cu Corvin ul și 
1—3 cu Dinamo, campioana ță
rii), fiind absolut normale, mal 
ales pentru o nou promovată. In 
primele trei meciuri de la Ora
dea, portarii adverși parcă erau 
„hipnotizați" șl în porțile lor se 
descărca ploaia de goluri. 14—4 
era golaverajul lui F.C. Bihor pe 
teren propriu și această eficaci
tate anunța jocul deschis, pe a- 
tac. După un an la Valea lui 
Mfhal, în Divizia ,,C“, fostul in
ternațional Kun II revenea spec
taculos printre fotbaliștii frun
tași, iar un alt jucător pe cale, 
să se rateze, Grosu, după un an 
productiv în eșalonul secund, se 
instala în fruntea golgeterilor. O 
bună impresie lăsa Georgescu, 
„purtătorul de cuvlnt“ al atacu
rilor echipei. Unii Insă erau 
sceptici: „F.C. Bihor se impune 
doar acasă*... Dar în etapa a 
6-a echipa orădeană clștiga cu 
3—1 la Brașov și urca pe un 
neașteptat loc 3 !

A fost începutul vijelios, după

care au urmat 4 etape din care 
F.C. Bihor nu s-a ales dedt cu 
un punct și un golaveraj nega
tiv: 4—12 (1—2 cu Univ. Craio
va, la Oradea; 2—4 la Ploiești, 
1—1 cu Jiul, tot acasă; 0—5 la 
Timișoara). Au început să apa
ră „golurile" din zona defensi
vă. In mod sportiv s-a recunos
cut superioritatea craiovenilor, 
diferența de valoare, dar mare 
amărăciune au produs-o jocul de 
la Timișoara și meciul cu Jiul. 
Apoi, comportarea șl rezultatele 
au fost în nota generală a cam
pionatului, adică victorii acasă 
(4—1 cu Steaua, 2—1 cu Chimia,

10. F. C. Bihor

COPULAȚII ÎN „DACIADĂ"
consilli- 
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probe de 
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ceilalți fac- 
m organizat 
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oetlfiile ta 
ia noastră, 
t rezultate 
ta ar fi: 
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ți crosul 

tele ifuCupa 
etifiile or- 

Au fost 
concrete 

organizare a 
spot a celei 
mai bună 

■a tuperioa-

obțlnerea a 
tapa de iar- 

reprezlntă 
Cum Inten

ționați să ameliorați această 
cifră ?

— intr-adevăr, am socotit ca 
necorespunzătoare participarea 
sportivilor noștri la etapa de 
iarnă a ediției trecute. Prin 
măsurile pe care le-am luat, 
apreciem că există condifii ca 
la tenis de masă, sănluș, schi 
ți biatlon să înregistrăm In 
iama aceasta rezultate mal 
bune. La Botoșani ți Dorohol 
vor fi înființate patinoare na
turale, iar acțiunea va fi ex
tinsă și in comunele unde sini 
condiții adecvate pentru aceas
ta : Sulița, Drăgășani, Hudești 
și Havlma. Există pe me
leagurile noastre o frumoasă 
tradifie, aceea a amenajării de 
baze sportive simple ți ne-am 
propus să-i dăm un caracter 
competițional prin organizarea 
concursului „Cea mai fru
moasă bază sportivă", rezer
vat tuturor asociațiilor. Ne 
bucurăm de colaborarea 
U.T.C., a organizațiilor județe
ne de pionieri și sindicat, a 
secfiei de tnvățămtnt ți nădăj
duim că eforturile noastre 
vor fi încununate de succes. 
Este dorința fierbinte a tutu
ror activiștilor sportivi și a 
factorilor cu atribuții din ju
dețul nostru, pentru a întregi 
cu succese și mai prestigioase 
bilanțul nostru remarcabil din 
anii Republicii.
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e joc organl- 
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Loto-Pronosport, Lozul în pilc se 
bucură de largă popularitate, da
torită atît faptului că este deo
sebit de simplu și operativ, dt 
șl numărului mare de clștlgurl 
care răsplătesc perseverența par
ticipant’, lor. In prezent, la seriile 
de Loz în plic aflate în vînzare 
există posibilități multiple de a 
obține autoturisme „Dacia 1300“ 
șl „Trabant 601“, precum și im
portante sume de bani. Agențiile 
Lot o-Pronosport, vînzătoril vo- 
Janțl, unitățile din comerț și co
operația de consum, precum șl 
oficiile poștale din întreaga țară 
vă oferă zilnic ocazia de a vă 
număra șl dv. printre marii cîș- 
tlgătorl. Se știe, însă, că numai 
cine joacă poate clștiga î

I
I
I
I
I
I

Bojtor, portarul lui F.C. Bihor, 
jucătorilor dinamoviști

sare, dar A PRIMIT GOL IN 
TOATE CELE 17 ETAPE ! în fa
za de apărare s-au văzut marile 
slăbiciuni. Ce ne spune antreno
rul Staicu despre echipa sa 7 
„Pînă Ia meciul cu Craiova, am 
demonstrat o formă ascendentă. 
Apreciam gîndirea jucătorilor,

17 7 2 8 33-36 16
• Puncte realizate acasă: '14 (a pierdut două puncte cu Uni

versitatea Craiova, cite unul cu Jiul șl Politehnica Iași); puncte 
obținute în deplasare: 2, cu F.C.M. Brașov.
• G ol ge terii echipei: Grosu 13 goluri, Kun 9, Nedelcu 1, 

Georgescu 2, Roatiș, Biszok, Mureșan, Pușcaș, Dozsa și Rozsa
— cîte 1.
• Jucători folosiți: 24 (Nițu, Biszok, zare, Grosu și Kun

— cîte 17 meciuri, Mureșan 15, Pușcaș și Lupău — cîte 14, Ne
delcu 13, Albu și Dozsa — cite 12, Dianu 11, Kiss 10, Rozsa 
9, Roatiș 7, Georgescu 6, Bojtor 5, Balaș, Bigam șl Dubo
van — câte 2).
• Cartonașe galbene: 16 — 11 jucători; cele mal multe: Kun 4.
• Cartonașe roșii: nici unul.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate transformate 

de Grosu; a fost sancționată cu 4 penalty-uri, toate trans
formate.
• A expediat 214 șuturi (164 acasă — 50 în deplasare); din

tre care 98 pe spațiul porții (75 acasă — 23 In deplasare).

4—4 cu F.C. Argeș și mal puțin 
scontatul 1—1 cu Politehnica Iași) 
glnfrlngerl în deplasare (0—2

Bacău, 0—2 la F.C. Olt, 1—4 
la Sportul studențesc). Șl astfel, 
de la 4-2 în clasamentul adevă
rului după meciul de la Brașov, 
F.C. Bihor a încheiat sezonul cu 
—1.

Golaverajul general al echipei 
(33—36), mal puțin obișnuit, spu
ne foarte multe, el definind for
mația orădeană. F.C. Bihor a în- 
scris gol în toate meciurile de 
acasă și în alte patru în depla-

orientarea lor In teren, Iar di
namica jocului era exprimată de 
golurile înscrise. La Brașov l-am 
pierdut pe Georgescu și între
gul sistem, croit pentru el, s-a 
dereglat. S-a accidentat și Kiss, 
randamentul general a scăzut, 
Kun și Grosu au început să obo
sească și echipa și-a pierdut bu
sola, edificatoare fiind cele 36 de 
goluri primite. In apărare, unii 
au jucat ca niște visători, In spe
cial Zare. Majoritatea apărători
lor provin din înaintași și mij
locași și de aceea am pus accen

t’d reține balonul sub privirile
Foto : D. NEAGU

tul pe ofensivă, cu mijlocași — 
flotau ți și apărători — extreme, 
A lipsit un virf care să finalize
ze viteza lui Georgescu și Dianu 
(n.n. — a fost adus Nedelcu,
dar a jucat neconvingă
tor). F.C. Bihor a terminat cu 
un bilanț sub ceea ce ne pro
pusesem".

Așa au stat lucrurile. Am ur
mărit echipa în cinci meciuri 
„pe viu" și două la TV și am 
văzut că F.C Bihor a prestat un 
fotbal curat (fără durități și acte 
nesportive), pe alocuri spectacu
los, dar, in general, prea poe
tic... S-a ignorat un adevăr atît 
de cunoscut: nu te poți avînta 
în atac fără să ai spatele asi
gurat. Or linia defensivă, cu 
excepția lui Nițu, a manifestat 
mari carențe, mai ales la mar
caj, iar mijlocașii, buni la con
strucție, n-au ajutat suficient re
zolvarea problemelor în faza de 
apărare. Portarul Albu a făcut 
partide de excepție (cu Steaua, 
de exemplu), dar n-a putut face 
minuni, a avut și evoluții mai 
slabe, în zona fundașilor centrali 
înălțimea lui Rosza n-a fost su
ficientă, iar Zare, care promitea 
atît de mult și fusese curtat de 
atitea echipe, s-a arătat prea 
fantezis-t pentru un post, de „li
bero*, care nu iartă greșelile, 
floricelele, fantezia ușoară.

O mare promisiune la începutul 
sezonului, F.C Bihor a încheiat 
turul sub cota lui 50 la sută.

Antrenorul Gh. Staicu* s-a des
părțit de echipă șl rămîne ca cel 
ce îl va înlocui să lucreze foar
te serios, să aducă sobrietate în 
echipă, în jocul acesteia, mal 
ales în compartimentul defensiv. 
Clubul oră dean, excelent prin ce 
a realizat pe plan organizatoric, 
are toate condițiile s-o facă.

Constantin ALEXE

ARBITRAJUL - O PROBLEMĂ PENTRU TOȚI! j
Ctad șl cine n-a discutat 

despre arbitraj 7 Vom pune 
problema 51 acum sub „lupă", 
dar fără exagerările unora, 
pornind de la o premisă o- 
blectlvă : criza de efectiv a 
atins cele mai mari cote din 
întreaga Istorie a arbitrajului 
românesc. Cu alte cuvinte, ul
timul sezon a Început cu un 
lot divizionar „A“ format din 
numai 25 de arbitri și s-a În
cheiat cu 21 de cavaleri ai 
fluierului (în timp ce pentru o 
etapă sînt necesari... 27 de ar
bitri !), dintre care multi de
butant! (I. Velea, M. Axente, 
R. Matei, M. NIcuIeseu, A. 
Gheorghe, V. Antohi, P. Ba
laș) șl alții la Început de ca
rieră pe prima scenă (D. Pe
trescu, Fl. Popescu, M. Neșu, 
I. Critaiunescu, S. Necșulescu, 
I. Dima, M. Stoenescu). In
tr-un asemenea complex de 
împrejurări, numai Colegiu 
central de arbitri aă nu fii 
Logic, nu vom face o analiză 
tradițională a arbitrajelor in 
turul campionatului, cu un cla
sament al „cantității și cali
tății", ceea ce nu înseamnă că 
nu vom Încerca unele delimi
tări.

Un prim punct de discuție 
ar fi plăcuta surpriză oferită 
de cel tineri, care, ta pofida 
lipsei evidente de experiență, 
nu au dat meciuri peste cap. 
nu au viciat rezultate cum s-a 
tntîmplat cu unii consacrațl. 
suspendați ta lanț (O. Streng, 
M. Salomir, I. Igna, Cr. Teo
dor eseu), „Paradoxul" ne dez
văluie și un alt aspect : nu 
lipsa de pregătire a decis, el 
Inconsecvența, superficialita
tea, ncconcenirarea in teren 
lipsa unei personalități preg
nante. Arbitrii consacrați vor 
obiecta, poate, că meciurile lor 
au fost mai grele (firește că 
numai cei cu experiență tre
buia să conducă asemenea 
partide !), dar greșelile săvir- 
șite țin, repetăm, de persona
litatea cavalerilor fluierului. 
Din acest punct de vedere, 
numai Nicolae Rainea (cu cele 
mai multe partide conduse în 
„A“ — 13) șl-a respectat bla
zonul, chiar dacă oboseala psi
hică și fizică intervenea mai 
mult ta cazul lui. Nu intîm- 
plător, N. Rainea este arbitrul 
cu care oaspeții au obținut 
cele mai multe puncte (8), 
clasament în care „noul val" 
este reprezentat îmbucurător 
de M. Axente (5 puncte ta 7

lntîlniri), S. Necșulescu (4 din 
8), Fl. Popescu (4 din 8). ~ 
ce nu înseamnă, Insă, că 
loarea lotului divizionar 
este foarte bună, că s-a 
Ia o generație spontanee 
arbitri excelenți. Nu, LOTUL 
DE ELITA ESTE ETEROGEN 
VALORIC, ceea ce, deocamda
tă, ni se pare firesc. Semn că 
In viitor se impune ca la 
dabilele calități morale 
monstrate să se adauge 
Îmbogățire a experienței, 
ce nu se poate realiza 
prin meciuri arbitrate, 
partide dificile, prin plusarea 
eu Încredere a eelor tineri, 
prin formarea lor. E unica po
sibilitate — PRACTICA. Alt
fel spus, pentru saltul cavale
rilor fluierului se cere O PAR-

Ceea
va-

ajuns 
de

apre- 
de- 

»i o 
Ceea 
declt 
prin

generală a 
uitat, o 

clipă, că mai există aceleași 
vechi probleme tehnice nere
zolvate, cum ar fi transforma
rea loviturilor libere directe in 
indirecte, cum ar fi penalty-ul, 
respectarea distanței de 9,15 
m. la executarea loviturilor 
ete. Toate in același registru 
FAVORABIL GAZDELOR. 
Pentru edificare, să preci
zăm că ta turul campionatului 

. pentru gazde s-au acordat 
de penalty-uri, ta timp 
pentru oaspeți numai...
Nu putem uita nici delegările 
(„curioase" uneori), problemă 
dificilă pentru Colegiul cen
tral, avind In vedere numărul 
reidus de arbitri. Si in această 
direcție, trebuie făcut mal

Trattad problema 
arbitrajului, n-am

43
ce

12 !

Turul Diviziei „A" la ora bilanțului (III)

TICIPARE SUSȚINUTA nu
numai a lor, ci a TUTUROR 
FACTORILOR. Pornind de
la conducătorii de cluburi (nu 
o dată implicați In „căderea" 
arbitrilor), ds la antrenori 
(unii dintre el nu cunosc regu
lamentul, alții nu se pot ri
dica peste subiectivismul 
club), la jucători (foarte 
disciplinați ta turul acestui 
campionat), la spectatori 
(care preferă să vadă arbitrul 
vinovat de orice, Inclusiv d«... 
gravele greșeli ale jucătorilor 
echipei gazdă).

Arbitrajul este o problemă a 
tuturor celor care se ocupă de 
fotbal și, acum, mai mult ca 
niciodată, se cere UN EFORT 
COLECTIV pentru acoperirea 
actualului gol valoric. In acest 
scop mal reclamăm o dată 
necesitatea introducerii tes
tării pe teme de regulament a 
antrenorilor șl jucătorilor 
divizionari „A". Credem că o 
cunoaștere temeinică a reguli
lor de joc de către jucători și 
antrenori va contribui la creș
terea sportivității in teren, tot 
așa cum considerăm că reve
nirea la sancționarea cu o e- 
tapă de suspendare a jucăto
rilor care au primit două car
tonașe galbene va reduce nu
mărul indisciplinaților și va 
conferi arbitrilor un ele
ment in plus pentru crearea 
cadrului de fair-play.

de 
ta-

mult. Pornindu-se nu de Ia 
„mofturile" unor echipe, care 
VOR numai anumiți arbitri, ci 
de Ia adevărul elementar oă

șl, mai a-

arbitrajul este o activitate
obștească, iar el, cavalerul
fluierului, om, cu obligațiile
sale de serviciu, de familie, cu
rezistența sa fizică 
ies, psihică. O privire mal a- 
tentă a problemei, uneori cu... 
mersul trenurilor ta mină, ar 
evita situații anormale de ge
nul următor : după ce vineri 
dimineață se Întorcea la Bîr- 
lad, de la Tg. Mureș, unde se 
disputase o partidă din ulti
ma etapă, N. Rainea a plecat 
sîmbătă după-amiază la.„ Si- 
ghetu Marmației, pentru un 
meci de „B“ ; în aceeași eta
pă' A. Gheorghe din P. Neamț 
este trimis la Petroșani, ta 
timp ce I. Velea din Craiova 
la Scorniceștl, iar C. Teodo- 
rescu din Buzău la Tîrgoviș-

te ; I. Crăciunescu pleacă din 
Rm. Vilcea la Suceava pentru 
un meci
Pîrvu 
legat 
Sibiu 
Aiud
d)in Buzău la Satu Mare, 
aproape etapă de etapă 
găzi bucureștene iau drumul 
Cavnicului, Sighetului, Aradu
lui, Satului Mare ș.a.m.d. — 
„trasee" (cu dese schimbări de 
trenuri și ore pierdute prin 
gări) care nu pot asigura for
ma maximă a arbitrilor, fie 
la centru, fie la linie, în Di
viziile „A“ și ,.B“. Plus că 
unii arbitri „VĂD" PREA DES 
ACEEAȘI ECHIPA, deși — să 
recunoaștem — s-au înregistrat 
unele 
ganea 
te 
condițiile 
încă mai mult credit arbitri
lor, și mai puțin suspiciunilor 
nefondate 
de club, 
se poate 
rabil.

Capitol 
fotbalul nostru, 
premise pentru un viitor bun. 
Moralitatea superioară a nou
lui val (chemat la permanentă 
autodepășire), pregătirile com
petente 
Colegiul 
cum ne 
său, Francisc Coloși, „se va 
urmări o calitate superioară", 
dorința de afirmare, prestigiul 
asigurat de Nicolae 
arbitrajului nostru, 
în cadrul organelor 
a trei foști arbitri internațio
nali (Andrei Rădulescu — 
președintele F.R.F., Constant'n 
Dinulescu — secretar ai foru
lui de specialitate și Fran
cisc Coloși) sînt temeinice 
puncte de sprijin pentru re
virimentul necesar.

Mircea M IONESCU

cu Prahova ; Gh. 
din Constanta este de- 

la Sibiu, M. Ludoșan din 
la Tulcea. L. Vescan din 
la Roșiori, N. Gogoașa 

iar 
bri-

progrese. Sigur, dele- 
este o problemă foar- 

greu de (rezolvat in 
prezente. Dindu-se

ale unor conducători 
problema detașărilor 
îmbunătăți conside-

ctascopcrit încă in 
arbitrajul are

efectuate periodic de 
central, prin care, 
declara președintele

Rainea 
prezența 
federale

Aflăm cu regret incetarea din viață, la vîrsia de 55 de ani, 
a fostului internațional la fotbal, ALEXANDRU APOLZAN, 
component al echipei C.C.A. și al reprezentativei României. 
Aminitrea lui ca jucător de excepție va rămîne de neui
tat pentru iubitorii fotbalului. Înhumarea va avea loc du
minică, 26 decembrie, ora 13, la cimitirul militar Ghencca.

De asemenea ne-a părăsit zilele trecute antrenorul eme
rit la lupte, FRANCISC COCOS, în vîrstă de 73 de ani, 
care și-a dedicat viața, eu stăruință și pasiune, pregătirii 
unul mare număr de sportivi valoroși.



De miine, la Sofia

EDIȚIA A 20-a A »
Activitatea internațională, o- 

ficialâ, la baschet se încheie 
prin întrecerile campionatu
lui balcanic de senioare, care 
se va desfășura, duminică, 
luni și marți, la Sofia, în sala 
„Emil Markov". în vederea 
acestei competiții, aflată la 
ediția a 20-a, componentele 
lotului român s-au pregătit 
(după terminarea turneului 
divizionar „A" de la Oradea) 
în Capitală, unde au susținut 
și cîteva meciuri de antrena
ment, în compania unor for
mații masculine. Reprezentati
va țării noastre pleacă, azi, la 
Sofia, în următoarea alcătuire : 
Magdalena Pall, Ghcorghița 
Bolovan, Vergini» Popa (Um-

BALCANIADEI DE
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca), Ștcfania Borș, Lu
cia Grecu (Voința București), 
Cornelia Stochiță (Progresul 
București), Măndica Ciubăn- 
can, Marilena Froiter (Olim
pia București), Carmen Tocată 
(Politehnica C.S.S. 2 Bucu
rești), Marcela Bodea, Csilla 
Hosszu (Universitatea Timi
șoara) și Camelia Soiovăstru- 
Hinda (Voința Brașov) ; an
trenori : Nicolae Martin și Ga
briel Năstase ; medic : dr. 
Martha Baroga.

Programul Balcaniadei pre-

BASCHET FEMININ
vede ca formația, română să 
joace duminică cu Bulgaria I, 
luni cu Iugoslavia și marți cu 
Bulgaria II (participantă în a- 
fară de concurs).

Amintim că edițiile prece
dente ale campionatului bal
canic au fost cîștigate de se
lecționatele Bulgariei (de 14 
ori) și Iugoslaviei (de 5 ori). 
Anul trecut, la București, e- 
chipele au totalizat același nu
măr de puncte și au fost de
partaja de coșaveraj, astfel : 
1. Iugoslavia, 2. Bulgaria, 3. 
România.

ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI LA „CUPA PONDUS“
Intrată în circuitul competi

țiilor europene, „Cupa I’on- 
dus“ la hochei își desfășoară 
o nouă ediție intre 27 și 29 
decembrie, la Copenhaga, cu 
participarea echipelor re
prezentative ale Olandei, 
României, Iugoslaviei și, fi
rește, Danemarcei. Hochelștii 
români vor întilni in ordine s

Iugoslavia (la 27 decembrie). 
Danemarca (28 decembrie) șl 
Olanda (29 decembrie). Toate 
partidele au loc pe patinoa
rul acoperit „Horsholm". Din 
echipa noastră nu vor lipsi 
portarii Gh. Iluțan și Ca. 
Bartha, fundașii Ioniță, Jus
tinian, Popescu și Moroșan. 
atacanții V. Iluțanu, l'isăru, 
Olinici, Nistor, Ilălăucă.

VICTORII ALE TINERILOR PATINATORI ROMÂNI

CORUL „MAEȘTRILOR ClNTĂREȚI"
BERLIN (Agerpres). — La Leip

zig se va organiza în vara anu
lui viitor o nouă ediție a tra
diționalului Festival de gimnasti
că și sport. Recent s-a terminat 
înregistrarea cîntecelor compuse 
special pentru această sărbătoare 
a sportului. La înregistrare, în 
cor au cîntat o serie de sportivi 
de renume din R.D. Germană, 
boxerul Wolfgang Behrend, cam
pion olimpic, ciclistul Gustav 
Schur, campion mondial și cîș- 
tigător al ,.Cursei Păcii", atleta 
Renate Stecher, campioană o- 
limpică în probele de sprint, și 
gimnasta Erika Zuchold. Pe 
drept cuvînt acest cor a fost 
denumit al ,,Maeștrilor cîntăreți".

ACTUALITĂTI a
• PARTICIPĂRI LA TUR

NEE ÎN CEHOSLOVACIA ȘI 
UNGARIA. în primul tur din 
competiția de la Litvinov, Șo- 
var a dispus cu 6—2, 6—1 de 
Sziraki (Ungaria), fiind apoi 
întrecut cu 3—6, 6—4, 6—1 de 
Stamatov (Bulgaria), iar Ște- 
fănescu a cîștigat la Stanko- 
vic (Cehoslovacia) cu 6—4, 
6—2, pentru ca apoi să fie »- 
liminat cu 5—7, 6—3, 6—4 de 
cehoslovacul Fort. loan Florin 
a fost întrecut în primul tur 
cu 6—0, 6—4 de ungurul Cse- 
pai. Concursul a fost cîștigat 
de Thomas Emmrich (R. D, 
Germană). In următoarea in-

ÎN PRIMUL RÎND, ȘTEFĂNESCU!
Succesele fotbalului românesc de la sfirșitul acestui sezon au 

determinat aprecieri favorabile la adresa unora dintre jucători. 
Iată, de pildă, aprecierile lui Victor Sinet de la „l’Equipe", 
după meciul egal al reprezentativei României, la Florența, 
în compania Italiei, campioana lumii: „...omul numărul 1,
stilpul de neclintit al acestei echipe române Împinsă pe ulti
ma redută (n.n. — după eliminarea lui Ticleanu) a fost, evi
dent, căpitanul și liberoul ȘTEFĂNESCU. Vigilent, agil, da 
netrecut, imbatabil în jocul de cap (ca și stoperul Iorgulescu), 
ștefănescu a jucat în maniera marilor apărători italieni da 
odinioară: departe, în spatele celorlalți, fără să iasă niciodată 
din zona sa de influență, țișnind sau anticipînd oriunde pe
ricolul ar fi putut apărea, șl cu ce forță atletică I Dacă echipa 
României nu a primit gol la Florența acest lucru se datorează 
tn primul rind lui ștefănescu 1"

DIN TENIS
trecere, 1» Salgotarjân, doar 
Ștefănescu a ajuns pină in 
turul III. Anterior, el ciștlga- 
se cu 6—2, 6—3 la Pinter, cu 
6—3, 6—2, la Sziksay, pentru a 
fl întrecut cu 6—2, 6—1 de 
Csepai. Șovar, Constantinescu 
și loan au fost eliminați în 
turul II • „MEMORIALUL 
MARIN VIZIRU". La competi
ție, organizată de clubul 
„Steaua", iau parte» 32 de te- 
nlsmani, favoriți fiind Livlu 
Mancaș și Andrei Leonte. In
tr-o formă foarte bună se pre
zintă juniorul stelist Florin 
Chiru. Rezultate : Chiru — T. 
Badiu (TCB) 6—1, 6—0 ; Anto
nescu (Progresul) — Fătu 
(Steaua) 6—3. 6—2 ; Zacop-
ceanu (Progresul) — Tomescu 
(Constructorul Hunedoara)
6—3, 6—1 ; Moroșan (Progre
sul) — Caragață (Steaua) 7—5, 
6—3 ; Ursuleanu (Progresul) — 
Popescu (Constr. ferov.) 6—2, 
6—2 ; Enache (TCB) — Teuș- 
dea (Steaua) 6—2, 3—6, 6—3 ; 
Copăceanu (Electrica Timi
șoara) — Drăghici (Steaua) 
6—4. 6—1 ; B. Badiu (Steaua) 
— Comănescu (Progresul) 6—4, 
8—1. (S. IONESCU — coresp.)

Cu prilejul unui slagiu de 
pregătire efectuat la Budapes
ta, împreună cu sportivi din. 
Ungaria și R. D. Germană, ti
nerii patinatori de viteză din 
România aiu obținut o serie de 
succese în cadrul unor com
petiții desfășurate pe pista de 
dimensiuni olimpice din capi
tala Ungariei. Astfel; Liliana 
Coman s-a clasat pe primul loc

NOU RECORD MONDIAL

In clasamentul general la triat- 
lon junioare, reaiizînd un llmp 
bun la 500 m — 48,50, Daniel 
Bota a ieșit victorios în proba 
de 500 m rezervată juniorilor, 
cu 44,20, Carol Laing s-a si
tuat pe locul 3 la pol ia tio®, 
iar Nicolae Sandu s-a clasat pa 
locui secund la 1500 m, cu 
timpul de 2:18,62. (Agerpres).

LA PATINAJ VITEZĂ

SIMFONIILE Șl CROSUL...
Muzica simfonică, 

mai mult decît ori
care alt gen de mu
zică, pare să aibă 
o influență foarte 
favorabilă asupra 
psihicului celui ce-o 
ascultă. In comple
tarea acestei idei, 
cercetători ameri
cani au stabilit că 
există o strînsă in
terdependență între 
muzica simfonică și 
alergarea de dura
tă. Și iată că, nu 
de mult, orchestra 
simfonică din San 
Francisco i-a invi
tat pe amatorii de 
cros să alerge în 
ritmul simfoniilor 
interpretate de mem
brii săi. Participa
rea era condiționa
tă de achitarea 
prealabilă a sumei

de doi dolari și ju
mătate pentru fie
care concurent.
Cursa a măsurat 6 
mile (cca. 10 000 m) 
și în tot timpul el 
renumită orchestră 
a interpretat piese 
muzicale de mare 
popularitate. La 
sfirșitul întrecerii, 
aproape fără excep
ție, alergătorii au 
declarat că s-au 
simțit mal bine ca 
oricînd, că nici n-au 
fost obosiți...

Care a fost însă 
motivul organizării 
acestei curse ? El a 
fost dezvăluit presei 
de directorul or
chestrei: „Deoarece 
numărul auditorilor 
la concertele noas
tre este tot mal 
mic, nc-am adresat

IN PRIM-PLAN MUZICA I

— iată — iubitorilor 
sportului, care slut 
mult mai mulțl. 
Este și acesta un 
mijloc de a ne fa
ce cunoscută activi
tatea, de a popu
lariza muzica, dar 
și un mijloc de a 
ne întreține !*. N-o 
fi fost prea mare, 
dar suma încasată 
în urma acestui o- 
riginal cros a re
prezentat totuși ceva 
pentru bugetul or
chestrei din San
Francisco, cu atît
mai mult cu dt
destui crosiști au
devenit ascultători 
fervenți al concer
telor acesteia. Cîștl- 
gul a fost, după cît 
se vede, de ambele 
părți !...

Pe patinoarul de la Alma Ata, 
situat la altitudine, patinatorul 
sovietic Serghei Hlebnikov a 
realizat un nou record mondial 
pe distanța de 1 000 m, cu

timpul de 1:13,19. Vechiul re
cord aparținea, cu timpul de 
1:13,39 canadianului Gaetan 
Boucher.

Vest-germanul Norbert
Schramm, campion european 
la patinaj artistic, și-a făcut 
publice intențiile pentru noul 
sezon de eoncursuri, ultimul 
dinaintea celui al ..Olimpia
dei Albe": „Doresc să pre
zint un program cu totul nou 
(nn. — de exerciții liber ale
se, bineînțeles), mai elaborat, 
mal interesant și, evident, 
mai dificil decît'cel din iar-

SELECȚIA NU SE

na trecută. El va avea ca 
punct forte 9 sărituri triple șl 
va beneficia de o muzică pe 
măsură. începutul programu
lui va fi cu o muzică „sinte
tică", va continua cu o mu
zică lentă și dulce și se va 
încheia cu „hard rock"... La 
care, un mucalit i-a răspuns 
prompt: „Voi fi neapărat pre
zent la patinoar și vă voi... 
asculta cu interes

FACE DIN OFICIU
Alberto Salazar este cel mal bun alergător de maraton din 

lume, cîștlgător de trei ori consecutiv al marelui concurs de 
la New York. Anul trecut el a fost cronometrat în 2.08:12,7 — 
cel mai bun timp mondial (într-o probă în care nu se ține 
oficial ev’-iența recordurilor) Iar anul acesta In 2.09:29. tn baza 
acestor rezultate, Salazar s-a crezut îndreptățit să ceară Fe
derației americane selectionarea sa, din oficiu, pentru campio
natul mondial de maraton din august 1983, de la Helsinki. 
T.A.C. (forul atletic din S.U.A.) l-a respins însă cererea și l-a 
făcut atent că pentru a fî selecționat ta vederea C.M. el va 
trebui să ocupe unul din primele trei locuri la maratonul de 
la Boston, în aprilie viitor. Altfel, nu 1

CE ÎNSEAMNĂ VOINȚA OMULUI!
O știre extrem de 

interesantă din bas
chetul italian: în 
Divizia ,.B" activea
ză și un oarecare 
Gianni Gualdi care 
ocupă Tocul al 10- 
lea în clasamentul 
coșgeterilor. Ei și,

ce-i cu asta T — vă 
veți întreba. De a- 
cea trebuie să pre
cizăm că acest ju
cător de baschet 
are numai mîna 
stingă ! Dreapta 
și-a pierdut-o în- 
tr-un accident. Ca-

Rubricâ realizată de

zul Gualdi este o 
nouă dovadă de 
ceea ce reprezintă 
voința omului, chiar 
atunci cînd este 
vorba de o mare 
infirmitate cum este 
lipsa unei mîlni !

Romeo VILARA

★
BELGRAD (Agerpres). — 

Prezent la Sarajevo, cu pri
lejul campionatelor mondiale 
de patina] artistic ale juniori
lor, Juan Antonio Samaranch, 
președintele Comitetului In
ternațional Olimpic, a dat o 
inaltă apreciere condițiilor a- 
sigurate pentru desfășura
rea Olimpiadei albe din 1984.

în cadrul unor conferințe 
de presă, J. A. Samaranch a 
declarat că la J.O. de la Sara
jevo vor putea fi trimiși cite 
trei sportivi din fiecare țară,

•ir
avind plătite, de către C.I.O., 
transportul și cheltuielile da 
cazare și masă. Singur:- con
diție, a arătat preș, Antele 
C.I.O., este ca țara al fcărul 
comitet olimpic face o cerere 
în acest sens să aibă cel puțin 
o federație a sporturilor de 
iarnă afiliată la mișcarea o- 
limpică. „Este pentru prima 
dată cînd C.I.O. acordă acesta 
facilități, a spus J. A. Sama
ranch, și sperăm să avem la 
Sarajevo un record de partici
pare".

BRAZILIA ȘI-A ANUNȚAT OFICIAL CANDIDATURA LA C.M. ’86 FOTBALUL DE SALA...

Brazilia a anunțat oficial Fe
derația Internațională de Fot
bal Asociație că va candida la 
organizarea turneului final al 
C.M. din 1986. Președintele 
Confederației braziliene, Giu- 
llte Coutinho, a confirmat că

BILANȚ IN CUPELE EUROPENE

După cum se știe, in cele 
trei competiții europene in- 
tercluburi au rămas 24 de 
formații, care se vor întrece la 
primăvară în sferturile de fi
nală, în C.C.E., Cupa cupelor 
și Cupa U.E.F.A. Pe țări, re
partizarea numărului de for
mații este următoarea (in cele 
trei competiții) : Spania cu 4 
echipe (din 7 cite au luat 
startul), Italia 3 (din 5), R. F. 
Germania 3 (din 6), Scoția șl 
Portugalia cîte 2 (din 4), Bel
gia 2 (din 5), Anglia 2 (din 
7 !), Austria, Polonia, Româ
nia, Cehoslovacia cîte 1 (din 
4), Franța și U.R.S.S. cîte 1 
(din 5).

Cele mai bune performanțe 
aparțin echipelor spaniole șl 
italiene. Anul trecut italienii 
n-au avut nici o formație în 
sferturi, iar acum doi ani, în 
aceeași fază, a fost prezentă 
doar una (din 4 prezențe la 
start). Comportări slabe au 
avut echipele engleze și cele 
vest-germane, în comparație 
cu edițiile precedente. En
glezii au acum două repre
zentante, vest-germanii 3, în 
timp ce anul trecut R. F. Ger
mania avea 4 echipe, iar en
glezii 3, ambele din cite 7 în 
prima etapă !

Fată de edițiile din 1980—’81 
și 1981—’82, acum lipsesc re
prezentante din Iugoslavia, 
Bulgaria, Suedia, R. D. Ger
mană, Elveția ș.a.

această măsură a fost luată în 
urma consultărilor cu oficiali
tățile din țara sa, care vor 
asigura condițiile cerute de 
F.I.F.A. (o anume capacitate 
a stadioanelor, cazarea turiști
lor, mijloace adecvate de 
transport pentru echipe șl 
suporteri etc.)

După cum se știe, pină a- 
cum doar Mexicul și-a mai 
depus oficial candidatura (se 
mai așteaptă cele ale S.U.A. și 
Canadei).

...este un excelent mijloc da 
pregătire pentru jucători, în 
timpul iernii — afin. pa 
bună dreptate, speualiștlL 
Iată de ce, în numeroase țări, 
fotbalul jucat în săli se bucu
ră de multă popularitate. 
Inaugurarea noului sezon s-a 
făcut la Milano, cu prilejul u- 
nul turneu internațional. în 
finală, Ajax a dispus cu 6—5 
de Milan, iar pentru locul 3 
Inter a învins cu 5—1 pe No
ttingham Forest !

— PENALTYURI —
Se discuta, parca mai mult fl mal insistent, în lumea fotbalului 

despre penaltyuri. E drept, o seria de fapte curioase, de interpre
tări sui-generis, de „jurisprudențe* tn materie de lovituri de pedeap
să alimentează copios acest subiect. Dupâ atit de discutatul episod 
al penaltyului — gratuit — acordat la Mundial echipei Spaniei, în 
jocul cu Iugoslavia, de către danezul Sorensen (apropo, el a apărut, 
recent, iarăși pe lista marilor erori neacordînd, de data aceasta, un 
penalty clar ca lumina zilei în jocul Bohemians — Servette), după 
acel moment deloc onorabil al Mundialulul deci, înregistram, iată, 
inovații în materie de executarea loviturii de la 11 m. Ați aflat de 
manevra, îndelung repetată și pusă în aplicare șl în meci oficia!, 
a lui Cruyff și a colegilor de la Ajax: executantul trimite ușor min
gea înainte (obligație la executarea penaltyului), un coechipier țic
nește în careul de 16 m, retrimite balonul (pasă înapoi de data 
aceasta) celui care a lovit prima oară mingea și acesta marchează. 
După „faza Ajax", s-a înregistrat o variantă (mai simplă, e drept 
și încercată și la noi) în Divizia C italiana: în partida Torres — 
Grosetto, tot la ..un penalty, căpitanul Lui Torres, Sauna, a trimis 
ușor mingea înainte și un coechipier, apărut în viteză în careu, a 
marcat. Dar în materie de lovituri de pedeapsă o fază înregistrată 
în liga a doua a campionatului columbian reprezintă un veritabil 
record de „originalitate" a interpretării regulamentului. O partidă 
între o formație din Caii șl una din Bogota, la Caii. Arbitrul avu
sese înainte de joc o aprinsă discuție cu antrenorul clubului din 
Bogota. La o fază inocentă, care nu cerea de fel sancțiunea ma
joră, conducătorul partidei dictează — totuși — penalty. Portarul „pe- 
depsiților" rîde, ironic, și îl spune „cavalerului fluierului": „De ce 
vă răzbunați pe noi î". In fine, mingea este pusă la punctul de la 
11 metri, dar atacantul din Caii ratează I Portarul oaspeților reține 

victorios balonul și se îndreaptă, tot zîmbitor, spre arbitru: „Acum 
ce o să mai dictați îl întrebă. „Tot lovitură de d 11 metri", c
fost răspunsul. Și, în adevăr, arbitrul decide... repetarea loviturii de 
pedeapsă. Dacă o să vă spunem că nici de data aceasta Caii nu 
a marcat o sâ ne credeți ?

Că penaltyul rămîne mereu o decizie discutată asta e de cînd' 
fotbalul. Dar câ și arbitrii și jucătorii îmbogățesc „literatura de 
specialitate" și asta e o realitate.

Eftimie IONESCU

TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX
AUTOMOBILISM • Al 51-lea 

raliu de la Monte Carlo (22—29 
Ianuarie) va avea ca locuri de 
start Paris, Londra. Roma, Bar
celona, Lausanne, Bad Homburg 
șl... Monte Carlo. Lungimea tota
lă a traseului este de 4269 km 
dintre care 785 km stat reparti
zați ta 31 de probe speciale pen
tru clasament.

BOX 9 Meciul pentru titlul eu
ropean la super-ușoară dintre 
francezul Robert Gambini și ita
lianul Patrizio Oliva (fost cam

pion olimpic la Moscova) va a- 
vea loo la 5 ianuarie.

ȘAH 9 După desfășurarea par
tidelor din runda a i-a a cam
pionatului european de juniori, 
de la Groningen, clasamentul se 
prezintă astfel: 1. Hansen (Da
nemarca) 4 p. 2. stohl (Ceho
slovacia) 3,5 p, 3 Condle (Sco
ția), Nljboer (Olanda) și Gonza
les (Spania) 3 p, 6. Ehlvest 
(U.R.S.S.), d’Amore (Italia) 2,5 p 
(1) etc.

TENIS 9 Cîteva rezultate din

optimile de finală ale turneului 
„Orange Bowl", de la Miami 
Beach (Florida): juniori 18 anii 
Forget (Fra.) — Blair (S.U.A.) 
6—2, 6—3, Benhabiles (Fra.) — 
Erooli (Ita.) 4—6, 6—2, 6—4, lai te 
(Spa.) — McDady (Can.) 6—3, 
6—1, Krlckstein (S.U.A.) — Cham
bers (S.U.A.) 6—3, 6—3: junioara 
18 ani: Herr (S.U.A.) — Ketteler 
(R.F.G.) 6—3, 6—1, Rush (S.U.A.) 

— Falcon (Arg.) 6—1, 6—0, Male
eva (Bulg.) — Dias (Bra.) 6—0, 
6-2,
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