
ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

IERI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE 
PLENAREI LĂRGITE A CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, 
SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR
în prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste RoAiânia, luni, 27 de
cembrie, au început în Capitală 
lucrările Plenarei lărgite a 
Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi Ape
lor. ,

La ' sosirea în Sala Palatului 
Republicii, care găzduiește lu
crările Plenarei, secretarul ge
neral al partidului a fost in- 
tîmpinat cu calde sentimente 
de dragoste și stimă, cu puter
nice și însuflețite aplauze, urale 
și ovații, întreaga asistență 
scandînd îndelung „Ceaușescu 
— I’.C.R.".

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru, in 
prezidiu au luat loc tovarășii 
Constantin Dăscălesc», Iosif 
Banc, Emil Bob'.), Ion Coman, 
Ion Dincă, Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe, Ilie Vcr- 
deț, Miu Dobrescu, Petru Ena- 
che, Nicolae Giosaii, Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al 
P.C.R., precum și membri al 
Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silvicultu
rii și Gospodăririi Apelor.

Plenara reunește peste 2 500 
de participanți. Ea pune preg
nant în evidență profundul de
mocratism al orînduirii noastre 
socialiste, ilustrînd preocuparea 
permanentă a conducerii parti
dului și statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de a se intilni și consulta cu 
oamenii muncii, în vederea 
adoptării celor mai potrivite 
măsuri menite să asigure în
făptuirea neabătută a hotărîri- 
Ior Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale a parti
dului, a Programului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

Participanți! au aprobat in 
unanimitate ordinea de zi, după 
care toyarășul Ion Teșu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, ministrul 
agriculturii și industriei alimen
tare, a prezentat Raportul cu 
privire la activitatea desfășura
tă și rezultatele obținute în a- 
gricultură, industrie alimentară, 
silvicultură și gospodărirea ape
lor în anul 1982 ; măsurile ce 
trebuie întreprinse, în lumina 
hotăriritor Conferinței Naționale 
a partidului, pentru îndeplinirea 
integrală a planului pe 1983.

Au început, apoi, dezbate
rile în plen așupra problemelor 
care fac obiectul Plenarei.

După-amiază, lucrările tf-au 

desfășurat în secțiuni, pe pro
bleme privind : cultura cereale
lor ; cultura plantelor tehnice ; 
legumicultură, viticultură și 
pomicultură ; zootehnia și baza 
furajeră ; mecanizarea ; indus
tria alimentară ; activitatea a- 
gricolă din zona necooperativi- 
zată ; activitatea din silvicultu
ră ; Îmbunătățiri funciare și 
gospodărirea apelor.

Vorbitorii în plen și pe sec
țiuni au dat o deosebită apre
ciere hotărîrilor adoptate de 
Conferința Națională a parti
dului, ideilor da o inestimabi
lă valoare teoretică și practică 
cuprinse în magistralul Raport 
prezentat înaltului forum al 
comuniștilor români de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care 
evidențiază faptul că agricul
tura țării noastre a intrat in- 
tr-o etapă cînd numeroasele 
acumulări cantitative din pe
rioada anterioară se vor trans
forma intr-o nouă calitate, ceea 
ce va asigura îndeplinirea in
tegrală a prevederilor actualu
lui cincinal, dezvoltarea tot mai 
puternică a producției agricole 
și realizarea unei concordanțe 
corespunzătoare intre industrie 
șl agricultură, sectoare hotări- 
toare pentru făurirea socialis
mului și comunismului în 
România, pentru ridicarea gra
dului de bunăstare și civili
zație al poporului.

Desfășurate sub semnul ma
rilor exigențe formulate în do
cumentele Conferinței Naționa
le a partidului, al importante
lor orientări șl indicații date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dezbaterile au pri
lejuit o analiză temeinică a 
realizărilor de pînă acum, pre
cum și a posibilităților, căilor 
și modalităților de înfăptuire a 
programelor supuse aprobării 
Plenarei.

In cadrul ședinței de luni, 
particlpanțil au examinat și 
aprobat măsurile organizatori
ce aflate pe ordinea de zi.

în legătură cu schimbarea 
locurilor de muncă de către 
membri ai Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare. 
Silviculturii șl Gospodăririi 
Apelor, pentru o mai bună re
prezentare șl cuprindere a sar
cinilor, plenara a hotărit : eli
berarea tovarășului Gheorghe 
Stoica din funcția de președin
te al Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor și alegerea în a- 
ceastă funcție a tovarășului Ion 
Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-viceprîm ministru 
al guvernului. '

Lucrările Plenarei continuă.
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in intîmpinarea aniversării Republicii

FRUMOASE FAPTE DE MUNCA
Șl LOCURI FRUNTAȘE

ÎN COMPETIȚIILE SPORTIVE
Ultima decadă a anului la 

cunoscuta Întreprindere bucu- 
reșteană „Electromagnetica"... 
Grafice, angajamente îndeplini
te, oameni grăbiți, zgîrciți la 
vorbă. Ca peste tot, și aici har
nicul colectiv de muncă ține 
să-și onoreze cu cinste sarcinile 
de producție, să răspundă prin 
fapte îndemnurilor la calitate, 
creativitate și rentabilitate cu
prinse în magistralul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Conferin
ță Națională a partidului nos
tru.

Din fostul „Standard telefoa
ne" au mai rămas cîteva piese 
de muzeu, cîteva receptoare 
care, prin fine nevăzute, țin 
Parcă legătura cu vremurile a- 
celea de început. Aniversarea 
proclamării Republicii consti
tuie mereu la întreprinderea 

■ „Electromagnetica" un sărbăto
resc eveniment punctat prin noi 
și frumoase fapte de muncă. 
Pe listele lungi ale fruntașilor 
în întrecerea socialistă inițiată 
în cinstea Acestei dragi ani
versări figurează și așii de pe 
fostele terenuri ale „Veseliei" 
— astăzi muncitori specialiști, 
maiștri, ingineri — și actualii 
purtători ai culorilor acestei 
vechi și îndrăgite asociații 
sportive. Figurează — și ișl

La 8 șl 16 ianuarie, In „Cupa

cupelor" la handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI-ATSE CRAZ
în sferturile de finală ale 

Cupei cupelor la handbal mas
culin, Dinamo București evo
luează în compania formației 
ATSE Graz (Austria). Meciul 
tur va avea loc la 8 ianuarie 
1983, la Graz, returul urmînd 
să se desfășoare la 16 ianuarie, 
in Capitală. 

menține încă mersul vioi, ușor 
săltat — Ștefan Neagu, matri- 
țer de înaltă calificare, cîndva 
fotbalist în prima reprezentati
vă a „Electromagneticii", acum 
mai departe de sportul compe- 
ti ți anal, căpitan însă al forma
ției „Matrițerie-scule noi" cla
sată anul acesta pe primud loc 
în întrecerea, organizată sub 
egida „Daciadei", cu cele mai 
bune 16 echipe de fotbal din 
întreprindere.

Da, foștii ucenici, foștii ju
niori care băteau mingea eu 
atîta ardoare pe pămîntul tare 
al „Veseliei" (maistrul strun

O fazi care vorbește și ea despre calitatea voleiului practicat 
în acest sezon de echipele primului eșalon. In teren, sextetele 
Rapidului și C.S.U. Oțelul Galați Foto : Ion MIHAlCĂ

lin sezon voleibalistic nesatisfăcător

IN SECȚIILE DIVIZIONARE 
SE LUCREAZĂ PUȚIN Șl NECALITATIV!

gar Marcel Dragomir și alții) 
au mai oprit motoarele, joacă 
acum „în deschidere" la cîte 
un derby organizat tot în stra
da Veseliei, însă pe frumoasa 
bază sportivă proprie. In cin
stea celei ,de a 35-a aniversări 
a proclamării Republicii, A.S. 
Electromagnetica a pus o cupă 
în joc care reunește — și cu 
acest prilej — două generații 
de sportivi. După finale, ca în 
fiecare an, o comisie va de-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)

Echipa de fotbal Sportul studențesc - la ora primelor antrenamente

PAUL CAZAN: „NE PREGĂTIM DE PE ACUM 
CU GÎNDUL SĂ NE PĂSTRĂM LOCUL I. zz

Ieri dimineață, în frumoasa 
sală de sport de la „Arhitec
tură", 12 băieți alergau după o 
minge. Este vorba de o par
te dintre jucătorii de la Spor
tul studențesc care, grăbiți ca 
în fiecare, an, au început o 

O „încălzire" bine făcută va da poftă de Joacă „alb-negrilor" în 
miuța lor de 6—6... Foto : Dragoș NEAGU

perioadă de pregătire. I-am 
întîlnit acolo, sub conducerea 
antrenorilor Ion Volca și Ma
rin Tițeica, pe Mircea Sandu, 
Speriata, Cazan, Octavian Io
nescu, Bucurescu, Florin Gri- 
gore, Șerbănică, Chihaia, Ter-

Adrian Georgescu $1 mai 
Lala și Burchel. „Nu

heș, 
noii 
facem această pre-pregătire ea 
să fim neapărat, noi, primii Ia 
antrenament dintre celelalte 
divizionare «A», ci pentru că 
ne-am dat seama că ne folo-

Mircea TUDORAN

(Continuare In pag 2-3)

OVIDIU FOIȘOR-NOUL CAMPION DE ȘAH AL ȚĂRII
Titlul feminin se va decide, dupâ un meci de baraj, între 

LIG1A JICMAN și EUGENIA GHINDĂ

Finala campionatului național 
masculin de șah s-a încheiat cu 
victoria tânărului maestru inter
național Ovidiu Foișor, care 
n-a pornit favorit dar a reu
șit să-1 depășească pe favoriți. 
Aseară, în ultima rundă, Foișor 
(cu albele) a jucat foarte ener
gic contra lui Stoica, recunoscut 
pentru tenacitatea sa, a obținut 
o poziție superioară, și-a creat 
un pion liber pe coloana „a", 
care a înaintat pînă aproape de

Sezonul voleibalistic autum
nal s-a încheiat săptămina a- 

-ceasta lntr-o încercare extre
mă de a reduce cit mal mult 
perioada competițională a pri
mului eșalon, prin programa
rea de etape intermediare șl 
prin scurtarea perioadei de 
vacanță hivernală. Aceasta, . 
pentru a se crea loturilor re
prezentative posibilitatea de a 
începe din vreme pregătirile 
pentru obiectivele anului vii
tor. Rămîne încă sub semnul 
întrebării dacă inactivitatea 
timp de opt luni pe an a ma
sei de voleibaliști și voleiba
liste (excludem din discuție 
eventuale competiții de cir
cumstanță, pentru care — s-a 
văzut din experiențe trecute 
— echipele nu se pregătesc 

transformare. In fața pierderii 
iminente de material, Stoica s-a 
recunoscut învins, fiind primul 
care l-a felicitat pe tînărul său 
adversar pentru victoria din 
partidă și din turneu. Alte par
tide importante pentru configu
rația locurilor fruntașe ale cla
samentului au fost acelea din
tre Gheorghiu — Ghițescu șl 
Ardeleanu — Ionescu. Gheor
ghiu a avut un ușor avantaj po
zițional, insuficient însă pentru

intr-adevăr 
sau di in

să admitem 
din urmă 

Un argument, pe 
mal adu3 în dlscu- 
acela câ asigurare» 
lungi activități an- 

grup 
(15—18)

realmente) ajută 
loturilor naționale, 
potrivă. înclinăm 
mai degrabă acest 

argument,

grup, 
in- 

grup, 
mai

răspuns, 
care l-am 
țle, ar fi 
unei mai 
gajate doar pentru* un 
restrîns de sportivi i. 
condamnă loturile la o mărgi
nire definitivă la acest 
Lipsa de competitivitate 
ternațională a acestui 
dovedită pe parcurs, nu 
poate fi practic remediată 
prin eventuale 
alți 
care n-au urmat

fl practic
integrări de 

jucători sau jucătoare 
o pregătir»

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

cîștig. Ionescu, in» schimb, a cîș- 
tigat un pion, și l-a păstrat la 
întrerupere cu mari șanse de 
victorie, ceea ce i-ar aduce lo
cul doi în clasament. Alte rezul
tate din ultima rundă : Nico- 
laide — Oltean 1—0, Kertesz — 
Ciocâltea, Tratatovici — Grtin- 
berg și Ciolac — Pavlov remize, 
Ghindă — Ștefanov întreruptă 
intr-un final complicat de pa
tru turnuri.

Cele două întrerupte se vor 
relua astăzi dimineața.

(Continuare in pag 2-3)



Tabăra de pregătire de la Sinaia a elevilor schiori alpini

uimii in uu, u
Spre deosebire de alți ani, 

în această vacanță organizato
rii taberei de schi (acțiune tu
telată de Ministerul Educației 
șl fnvățămîntului), găzduită 
acum la Sinaia, sînt confrun
tați cu marea problemă a se
zonului : lipsa de zăpadă. 
„Aceasta ne obligă — ne spu
nea directorul taberei, profeso
rul Francisc Boniș din Miercu
rea Ciuc — să umblăm după 
zăpadă Ia mare altitudine. Alt
fel, toate eforturile făcute 
pentru reușita acestei impor
tante acțiuni devin inutile. Mă 
gindesc, în primul rînd, la 
faptul că s-au întreprins seri
oase acțiuni de selecție, 
ce a duș la 
material uman talentat, 
cum și la faptul că gazdele 
noastre — administrația tabe
relor din județul Prahova — 
l-au străduit să asigure con
diții dintre cele mai bune ce
lor 50 de tineri aspiranți Ia 
măiestria sportivă". Văzindu-1 
la lucru în primele zile 
ne-am dat seama că interlo
cutorul făcea, de bună seamă, 
printre altele, aluzie la selec
țiile efectuate in sezonul tre
cut și în această toamnă de 
către catedrele de specialitat» 
ale cluburilor sportive școlare 
din Miercurea Ciuc, Sinaia și 
Cluj-Napoca, unitățile din care 
provin participants la tabăra 
«inăiană și, în special, la vas
tele disponibilități ale acestor 
elevi de a se Înhăma la o ac
tivitate de performanță deloc 
ușoară, într-o perioadă, va
canța de lamă, in care colegii 
lor de școală își refac capaci
tatea de efort mai cu seamă 
prin activități de ' agrement ! 
Ce înseamnă „disponibilitățile 
la efort" de care ne v(orbise 
Francisc Boniș aveam să aflăm 
și din afirmațiile unui alt das
căl de schi al taberei, fostul

IN 1992!
național 

„Că această 
vacanță, e 

6,30, pen- 
telecabina 
Pe peli- 
șaua Văii

ceea
depistarea unui 

pre-

multiplu campion 
Gheorghe Vulpe : 
vacanță... nu-i 
clar : ne sculăm la 
tru ca să prindem 
de 7,30 și să lucrăm 
cele de zăpadă din 
Dorului la 8,30. Antrenament 
specific, de învățare corectă a 
principalelor 
necare, nenumărate 
în porți de slalom 
pină spre ora 14,30. 
la Sinaia, cu odihnă 
rie, căci după-amiaza 
nou ocupată cu activități 
sala de forță a Clubului spor
tiv școlar și cu fotbal pe tere
nurile școlii generale nr. 1".
Intr-adevăr, numai program 

de vacanță nu poate fi numit 
orarul zilnic al taberei de 
schi de la Sinaia. Dar fără un 
astfel de program, nimeni nu 
poate ajunge la STADIUL 
MARII PERFORMANȚE, sco
pul declarat al tuturor par- 
ticipanților la acțiunea de pre
gătire în comun de la Sinaia, 
E adevărul pe care-1 știu, chiar 
din prima zi de la sosire, toți 
cei 50 de copii, deși au numai 
între 7 și 12 ani. Nu are im
portanță că „stadiul marii per
formanțe* nu Înseamnă în 
mod expres, în aceste zile, 
Jocurile Olimpice din 1988, să 
zicem, sau mai degrabă cele 
din 1992. Ci... concursul de
final de tabără, programat 
peste cîteva zile. Va fi prftnă 
întrecere oficială din viața 
grea, dar atît . de frumoasă, 
de performer ! E, într-adevăr, 
o confruntare care capătă 
portantă cu atît mai mult 
cît, zic puștii, „ne vom 
trece cu colegii care s-au 
gătit In cca de a doua tabără 
de schi alpin a actualei va
canțe, cea de la Predeal 1“

Radu TIMOFTE

procedee de lu- 
„șnururi" 

special, 
Revenire 
obligato- 
este din 

in

lm- 
cu 

ln- 
pre-

ADEVARATA PRODUCȚIE A ANTRENORILOR DE BASCHET
• Carmen Duțică - 1,91 m și Zsigmond Bobroczky - 2,09 m, la

nici 15 oni, campionii juniori ai taliei ji robuste țel

în organizarea federației de 
specialitate, a avut loc re
cent, în Capitală, un trial al 
jucătorilor și jucătoarelor de 
baschet născu^i în anii 1965, 
1966 și 1967, scopul fiind de 
a-i selecționa pe cei vizați să 
facă parte din loturile repre
zentative (de juniori și cădeți) 
de anul viitor. S-au desfășu
rat probe de control și me
ciuri între selecționatele ad- 
hoc ale celor patru serii ale 
Diviziei școlare și de juniori, 
după care participanților 
s-au făcut caracterizări și 
s-au dat îndrumări 
comisie formată din 
Colegiului central 
nori.

Inițiativa, inedită 
opinia noastră — de mare uti
litate, a prilejuit cîteva consta
tări interesante șl instructive 
în perspectiva activității an
trenorilor de juniori, dintre 
care am notat : • Au fost
prezente 71 de jucătoare, din
tre care 25 cu talie de 1,80 m 
șl mai înalte (primele trei : 
Carmen Duțică — 1,91 m, 15 
ani, provine de la C.S.Ș. 2 
București, antrenoare Cornelia 
Mlrcioiu ; Daniela Popa — 
1,82 m, 15 ani, Olimpia Bucu
rești, C. Paraschlvescu ; 
maria Gera, 1,82 m, . 15 
Voința București, Ștefanîa 
neseu) ® Cele mal bine 
prezentate unități au 
cluburile sportive școlare 
Cluj-Napoca (antrenor 
Pop), Rîmnicu Vilcea (Alexan
dru Moise), Sfîntu Gheorghe 
(A. Vancsa), Sibiu (M. Fleșe- 
riu), C.S.Ș. 4 — I.E.F.S. (Gh. 
Lăzărescu și Gh. Costache), 
C.S.Ș. 2 — Politehnica (Cor
nelia Mircioiu) și Progresul 
(D. Leabu) din București • 
Nu au prezentat nici un ele-

li
li 
o 

ai 
antre-

de către 
membri 

de

ți — după

Ana- 
ani, 
Bf- 
re- 

fost 
din 
H.

ment (deși au echipe partici
pante la Divizia școlară și de 
junioare I) cluburile sportive 
școlare din Deva, Gheorgheni, 
Medgidia, Timișoara, Tirgoviș- 
te și Botoșani • S-au pre
zentat 
trecuți 
Mare, 
C.S.Ș. 
Mureș 
de sportivi, 
slab pregătiți decât 
dintre ei un număr mai mic 
de jucători cu talie Înaltă (2 
m și mai mult) : doar 13 • 
Primii trei (ca talie) : Zslg- 
mond Bobroczky (2,09 m, 14 
ani, C.S.Ș. Timișoara, M. Bol
ea), Liviu Nedov (2,02 m, 14 
ani, C.S.Ș. Craiova, I. Petcu) 
și Robert RelsenbOchler (2,00 
m, 14 ani, C.S.Ș. Steaua, C. 
Moldovan) • Cele mal bine 
reprezentate unități : C.S.Ș. — 
2 — IJc. „Bolya!" Tg. Mureș 
(D. Matic), C.S.Ș. 4 — I.C.E.D. 
București (L. Călin), C. P. 3 
Dinamo București (H. Giur
giu), C.S.Ș. Steaua (C. Moldo
van) • Nu au prezentat nici 
un baschetbalist cluburile 
sportive școlare din Pitești, 
Reșița, Riznnicu Vîloea, Piatra 
Neamț, Găești, Botoșani șl 
C.S.Ș. 2 București, deși toate 
au formații In Divizia școlară 
și de juniori • Mai slab dfe- 
cit în anii trecuți s-au prezen
tat C.S.Ș. din Mediaș, Salu 
Mare, Deva si C.S.Ș. 2 Oradea.

Desigur, trialul a evidențiat 
șl alte elemente decit cele a- 
mintite mal sus, a căror prin
cipală calitate este — deo
camdată — talia deosebită. 
Noi le-am 
oarece ele 
me acute 
tru : talia șl robustețea, 
competitive încă la nivel ln-

în regres fată de anii 
unitățile din Iași, Salo 
Dej, C.S.Ș. 2 Oradea, 

2 — Lie. „Bolyai" Tg.
• Au fost prezenți 69 

in general mai 
fetele și

este 
talia 

pomenit numele de
se leagă de probie- 

ale baschetului nos- 
ne-

DE LA SPORT DE MASĂ LA UN PAS DE DIVIZIA „A“
însemnări la Relonul Săvinești

Btadion de handbal cu pes
te 2 500 de locuri în tribune, 
saună, instalații pentru recu
perare si refacere, un bazin 
de înot cu apă permanent în
călzită. Cînd am văzut aceas
tă bază materială pusă Ia dis
poziția formației feminine di
vizionare „B“ de handbal Re
lonul Săvinești, ne-am expli
cat, în parte, succesele 
ped, care a încheiat 
campionatului pe primul 
(8 meciuri clștigate, 1 
fl 1 terminat la egalitate). A- 
veam pe urmă să ne convin
gem că multi alți factori au 
contribuit la consolidarea sec
ției, una dintre cele mai pu
ternice — alături de cea 
handbal masculin, divizionară 
„A" — a asociației sportive a 
Combinatului de fibre sinte
tice din Săvinești. în primul 
rînd este prlceperaa antreno
rului Dan Valentin. Profesor 
de educație fizică, el a pre
luat echipa în 1969, atunci cînd 
handbalistele făceau doar sport 
de masă, a crescut o serie de 
jucătoare reușind In 1976. să 
promoveze tn Divizia „B“.

echi- 
turul 

loc 
pierdut

de

„Dacă ar fi să explic acum ce 
anume face ca echipa noastră 
să aibă la fiecare ediție de 
campionat o comportare bună 
— ne spunea antrenorul — 
m-as opri asupra faptului că 
am reușit să creștem, cu foar- 

> te mici excepții, jucătoare în 
secție proprie. în același timp, 
putem vorbi de o foarte bună 
colaborare cu C.S.Ș. Piatra 
Neamț, multe elemente care 
au învățat handbal aici deve
nind titulare ia Relonul". Tî- 
năra portăriță Daniela Popa 
ta. 1964), Mariana Aftode, Ma
dlena Bucur au fost promova
te în lotul național lărgit de 
junioare. Ar mal fi, ca o ex
plicație pentru rezultatele bu
ne ale echipei, colaborarea cu 
C.S.Ș. Roman și, nu în ulti
mul rînd, sprijinul de care Be 
bucură secția de handbal din 
partea fabricii Relonul III. Un 
colectiv obștesc de iubitori ai 
acestui sport (ing. Traian Clu- 
rea, președintele secției, maiș
trii Paraschiva Bordeianu si 
Stroe Trifon) ține permanent 
legătura cu antrenorul, eu ju-

cătoarele, sprijinindu-le activi
tatea.

„Pentru prima oară 
an simțim că avem 
promovăm in prima 
Deși seria noastră 
echipe puternice ca 
Ploiești, Rapid și 
tea I.E.F.S. București, 
Craiova, condițiile pe care 
avem ne înlesnesc saltul do
rit". Cuvintele aparțin antre
norului echipei, dar aceste gîn- 
duri le animă deopotrivă pe 
jucătoare, conducerea secției, 
și chiar 'pe directorul general 
al C.F.S. Săvinești, tag. Vale
rin Momanu, un mare iubitor 
șl sptrijinitor al sportului.

în acest 
forță să 
Divizie, 

cuprinde 
Vulturul 

Univers! ta- 
C.F.R. 

le

Ion GAVRILESCU

CONCUR
ternațional. Or, acțiunea fede
rației a avut darul să demon
streze faptul că unii antrenori 
au înțeles, că adevărata pro
ducție nu este doar realizarea 
unor performanțe bune în Di
vizia școlară și de juniori, ci 
— mai degrabă — depistarea 
și instruirea baschetbaliștiior 
cu talie înaltă, cu perspective 
de a contribui la îmbunătăți
rea performanțelor echipelor 
naționale de seniori și de se
nioare. Astfel, fără a subapre
cia talentul unor 
talie medie, vom 
tisfacție, că anul 
dintre 
în activitatea 
absolvit cu 
important.

antrenorii 
cu 

brio

jucători cu 
nota, cu sa- 
acesta unii 

specializați 
juniorii au 

un examen

D. ASMARANDE1

UN

Concursul rc 
niorilor II, de: 
șitul săptămînii 
poligonului 
namo, 
de tir 
tineri competit 
cut la 
(3x10 f și 30 : 
arme de calibr 
prezentanții uri 
ții s-au remarc 
zultatele bune 
prin aspirațiile 
a urca pe pod 
ției : Dinamo I 
nor — V. Eck 
xandria (V. IV 
București (Sibil 
namo (Gh. Isp: 
gurația primelor 
toi juniori : 1. 
namo) 267 p, 5

bi 
a fo?‘ 
a anult

unele

SEZON VOLEIBALIS
(Urmare din pag. 1)

cel 
echi- 
care, 
lotu- 
aflat

sistematică. Exemplul 
mai recent ni l-a oferit 
pa națională masculină 
după unele reducer; ale 
lui de bază, în vară, s-a
în această delicată postură, 
fiind aduși ulterior jucători 
(Hînda, Ștreang, Spinu) a- 
flați pînă atunci în pauză 
competițională. Iar la cam
pionatul mondial echipa a 
reușit o veritabilă contraper- 
formanță ! Iată de ce credem 
că trebuie regîndită corelarea 
calendarului intern cu cel in
ternațional 
lor și al 
astfel îneît 
să ajute la 
oară și la
măr mai mare 
care să fie gata, la nevoie, să 
substituie pe cei ce ies din lot 
din diverse motive (neincadra- 
re din punct de vedere tehnic

al reprezentative- 
echipelor de club, 
campionatele tării 
pregătirea superi- 
afirmarea unui nu

de elemente

CAMPIONATELE DE ȘAH
(Urmare din pag. I)

Șl astfel cu 10,5 p din 15 po
sibile, Ovidiu Foișor, membru 
al Clubului Universitatea Iași, 
cîștigă primul său titlu de cam
pion. Configurația finală a cla
samentului se va cunoaște, așa 
cum spuneam, după încheierea 
celor două întrerupte. Deocam
dată : Gheorghiu 9,5 p, Ionescu 
9 (1), Ghițescu și Stoica 9 p, 
Pavlov șl Grilnberg 8 p, Ghindă 
7 p (1), CSolac 7 p, Clocâltea 6,5 p, 
Ștefanov șl Ardeleanu 6 (1) p, 
Nicolalde 6 p, Kertesz, Tratato- 
vid, Oltean 5,5 p.★

La Mediaș a luat sfirșit finala 
campionatului național feminin.

Invingătoare în ultimele două 
runde, maestra internațională 
Llgia Jicman (A.E.M. Timișoa
ra) și maestra Eugenia Ghindă 
(Universitatea București) s-au 
clasat la egalitate, cu cite 11 p, 
din 14 posibile. Ele urmează să 
susțină, la începutul anului vi
itor, un meci de baraj (patru 
partide) pentru desemnarea 
campioanei. în continuarea cla
samentului, Judita Kantor 9,5 p, 
Smaranda Boicu și Mariana Io- 
niță 8,5 p, Eleonora Gogilea 7,5 
p. Margareta Teodorescu și Ger
trude Baumstarck 7 p, Marina 
Pogorevici (retrasă din motive 
de boală după runda a 11-a) 
6,5 p, Csila Sajter 5,5 p, Edit 
Ștefanov 5 p, Maria 'Albuleț, 
Angela Cabariu, Otilia Ganț șl 
Gabriela Olteanu 4,5 p.

— . __, — — _ r fotbalul e fotbal, ou poateFAPTE DE MUNCA radioamatorii ț» la sta
ția YOSKBC a talreprtadesil un

(Urmare din pag. 1)
da YOSKBC a tatrepi_________
QSL-url primite de pe toate 
desn! inerrtela, Iar atăețli au clș- 
«Sat mal multe locuri fctmta- 

intrecerile de cros pe 
*1 municipiu, „Calculul 

hfrtîel" ar indica Pe Doina

Tonca (handbal), montatoare 
destoinică la secția centrale au
tomate de telecomunicații, Vic
tor Băjenaru (voleibalist), fost 
montator, acum la C.T.C. în 
cadrul secției telefonie, Ilie 
Iliescu (fotbalist), lăcătuș cu 
experiență, șl alți fruntași în 
producție, în sport.

Oricum, pe primul loc va fi,
“cu

• BASCHET TULCHA.
O disciplină sportivă care a 
cucerit un mare număr de 
slmpatizanțl la Tulcea este 
baschetul. Cd care contribuie 
la popularizarea șl extinderea 
acestui sport la Tulcea alnt 
goții Mioara șl Mlrcea Kosa, 
profesori de educație fizică. 
El antrenează trei grupe de 
baschetbaliste la Clubul spor
tiv școlar, aproape 50 de eleve 
cu aptitudini fizice pentru a- 
cest sport. Patru dintre tine
rele tulcene au fost de cu- 
rind selecționate In lotul na
țional de speranțe : Dorina 
Tudose (182 cm înălțime). 
Florentina Nikitov (180 
Doina Tocală ' (171 cm)
Cecilia Sofan (170 cm). • 
MUL ȘI MOTOCICLETA" 
intitulat ' 
de artă 
aproape 
tr-una 
cultură ____________
rad, oraș in care motoclclls- 
mul se bucură de multă popu
laritate. Inițiativa organizării 
expoziției a aparținut lui 
Radu Nicolae Birta, un harnic 
activist sportiv- obștesc, șl lui 
Virgiliu Jlreghie, președintele 
lui Foto-Club Arad. Au fost 
expuse peste 30 de lucrări alb- 
negru șl în culori, dintre care

s-a 
interesanta expoziție 
fotografică deschisă 

o lună de zile 
din sălile Casei de 
a sindicatelor din A-

13 au primit premii și men
țiuni, Premiul special reve
nind artistului fotograf Ștefan 
Lazln. • O NOUA POPICA- 
RIE. La ICEPRONAV Galați, 
Instituție unde sportul ars 
multi prieteni, a fost dată re
cent în folosință o arenă de 
poploe cu două piste. Noua 
amenajare sportivă a fost 
realizată cu concursul prolec- 
tanților de la institutul res
pectiv, care au prestat peste 
8 000 de ore de muncă patrio
tică. • O FRUMOASA AC
ȚIUNE A TINERILOR BRAl- 
LENI. Un grup de 35 de tineri 
din cadrul cercului de turism 
de la A.S. Celuloza Brăila au 
efectuat zilele trecute un cir
cuit pe un traseu din masivul 
Bucegl, care a atins și vîrful 
Omul. O CEL MAI BUN 
SPORTIV SIBIAN. Pe primul 
loc al listei de onoare a celor 
mai buni sportivi din județul 
Sibiu în 1982 se află Mihaela 
Stănuleț (C.S. Șc. Sibiu) — 
gimnastică. • .SPORT ȘI TU
RISM LA SOVATA. în stațiu
nea Sovata, cel venițl la o- 
dlhnâ sau tratament tac cu
noștință repede cu Gavril 
Klss, metodist la casa de cul
tură, care, fie vară sau iarnă, 
se află In fruntea acțiunilor 
sportive și turistice. El orga-

nlzează șl conduce excursiile 
prin locurile pitorești din a- 
propierea stațiunii șl organi
zează activitatea la poplcărie, 
sălile de șah șl tenis, pe te
renul de handbal iau pe ptr- 
tllle acoperite cu zăpadă. • 
O IMAGINE DIN SPORTUL 
SĂTESC. Am primlt-o de la 
colaboratorul nostru din Bu
zău, C. Stoicescu, de la ul
tima etapă a „Cupei centrelor 
sătești de lupte", competiție 
găzduită de orașul Buzău, in

tmaginea alăturată, Florin lo- 
nlță într-o dinamică acțiune 
de lupte libere. FI. lonlță, 
din comuna Vermeștl, are 
de-aoum fi un palmares In
ternațional. El a dștlgat re
cent concursul la categoria 43 
kg la turneul internațional de 
lupte libere sătești organizat 
în R.D. Germană.

RELATĂRI DE LA : P. 
Comșa, I. Ioana, T. Siriopol, 
N. Costin, I. Ionescu, I. Ion 
șl C. Stoicescu.

oredem, sportul de masă, 
numeroasele lui crosuri, ac- 
țtanl turistice (45 tn acest ani), 
întreceri de fotbal, volei, șah, 
serbări cultural-sportive, gim
nastică la locul de producție 
— cu mereu prezenți! organi
zatori șl instructori obștești Ni
colae Neacșu, tehnician elec
tronist, președintele secției de 
radioamatorism, Nicolae lo- 
nesou (șah), Vasile Grecu 
(box) șl alții

sau tactic, lipsă 
competitivitate p 
indisciplină sau 
mire în pregătii 
etc.). Sigur, w 
adopte o astfel 
fiindcă ea pr 
mult efort din r 
ției (activul ret 
federal, colegiu 
comisiile), din p 
tehnicienilor și s' 
multă exigență f. 
tatea ce se desfr 
tățile de 
rezultate 
tine fără 
de e" 
taie

Sezonul 
s-a părut, 
primului eșalon 
feminin, marcat 
țele eșecului i 
masculine, eșec c> 
determine o n" 
forțe în toate ur 
se dovedi putința 
tuației, a produs 
delăsare ! Am pu 
în comparație cu 
cut, toate echipei» 
zii s-au prezentat 
blicului Ia un n 
scăzut. Din meri" 
lor 16 etape de V 
campionatului fe”; 
au fost „aprij 
„spectaculoase c.’ 
scorulu*'?, dar 
tehnic^ .actlc și 
care* s-au prez 
doar, un număr • 
șește degetele un 
putea primi, cu 
notă de trecere, 
exemplu l-a con 
dintre bucurește 
și Flacăra roșie.., 
pa Doinei Ivănes 
sextet se află în 
mentare prin no 
(Corina Crivăț, 
man) nu atinge 
petitiv al anului 
este în mers. Și, 
movistele domină 
me un pluton 
mediocritate, 
țor salt a 
Libertatea 
Flacăra roșie ( 
mal modeste și 
pretenții, C.S.U. 
lăți (aflată, ca ț 
le, anul trecut în 
nale ale fruntașe 
spre zona pericuV 
se zbat toate ceb 
de la locul 4 In 
fiind — insolită 1 
pidul I

în competiția 
lidera și camploa 
tre" Dinamo nu ' 
cu nimic, dar co.’ 
datorită unei expr 
petlțlonale supe 
nor mai complet 
tehnico-tactlce, a 
lor aăl, ceea ce 1 
cătorilor lui W. F

perfon- 
deosebit 
un per 

de exit

post-,,1 
In

dir 
făcu 

Sibiu 
Si

FORMAȚIA E. TĂNASE - CAMPIOANĂ A AN!
Ultima reuniune a anului, pe 

hipodromul din Ploiești, • dat 
dtștlg de cauzâ formației G. T4- 
nase, care, ca In fiecare an, în 
final devine irezistibilă, 
cele trei victorii obținute 
lenl, Julleta șl Krauss, G. 
s-a detașat de principalii 
măritori, I. Oanâ șl M. ___
oeecu, care au fost nevolți să se 
mulțumească cu medaliile de ar
gint și, respectiv, bronz. Ne-a 
impresionat in mod deosebit Ju- 
lteta, care, energic susținută In 
lupta finală (așa cum numai Tă- 
na®e știe), a dispus de Tuștea. 
Calde felicitări campionului cam
pionilor (are cele mal multe tit
luri obținute). Dintre ceilalți în
vingători al zilei, s-a detașat So
mon, cu care Grigore a Conceput 
o excelentă cursă de așteptare șl 
apoi, streeurlndu-l cu abilitate la 
coardă, în linia dreaptă, a obținut 
o victorie facilă. Heracle, avlnd 
aceeași situație ea șl in cazul

Prin 
cu V4- 
Tânase 
Iul ur- 
Ștetâ-

precedentei victorii 
din nou adversarii 
avut nld o proble. 
tlga, R. Costtcă 
fără greșeală. Iar 1 
nărui G. Marciu in 
ținut o victorie mu 
Antrenorul F. Ps 
ocupat locul I in c 
mal adăugat o vlctc 
prezentat in frumot 
torta Ruletei este 1 
semnul Întrebării, 
lopul dat in final 
descalificată, oonfoT 
tulul.

f.

REZULTATE TEI 
I I L Ruleta (Nic< 
Simbol. Cota : dșt. 
Cursa a Il-a : 1. V 
1:36,8, 2. Osvald, 3. : 
dșt. 1, ord. 4, ev. 
76. Cursa a in-a : 
nașe) 1:32,6, 2. Tușt



II JUNIORILOR II LA TIR

CU 
Re

ilican al ju- 
;urat la sfîr- 

* -ecute In sala 
reștean Di- 
ir'î întrecere 
Peste 200 de 

s-au între- 
obe speciale 
□icioare) 
minim.
toarelor sec- 
atît prin re

ținute cit și 
ealizate) de 
mul competi- 
aeasa (antre- 
t), C.T. Ale- 
•ca), Metalul 
inescu), Di- 
I. Iată confi- 
locuri : pis- 
. Burciu (Di- 

Gh. Grama

(IEFS) 266 p, 3. L. Ciobanu 
(IEFS) 263 p ; junioare : 1.
Marla Greceanu (Dinamo) 253 
p, 2. Mariana Ciobanu (CSU 
Brașov) 243 p. 3. Iuliana Ta- 
che (Dinamo) 243 p ; pușcă, 
30 f, junioare : 1. Daniela
Manea (Dinamo Băneasa) 281 
p, 2. Cătălina Cosmescu (Me
talul) 275 p, 3. Georgeta Hera 
(CSȘ 1 Buc.) 274 p ; juniori : 
1. M. Neață (Metalul) 284 p, 2. 
T. Bogdan (Olimpia) 281 p, 3. 
V. Szabo (C. T. Alexandr a) 
280 p ; pușcă 3x10 f, junioare : 
1. Daniela Manea 284 p. 2. 
Alexandra Urluceanu (CSȘ 1 
Buc.) 279 p, 3. Fănica Lupu 
(CSȘ Solea) 275 p ; juniori : 
1. I. Moldovan (C. 
xandria) 282 p, 2. 
(Olimpia) 280 p, 3.
(C. T. Alexandria) 279 p.

, j 
T.
T. 
D.

Ale-
Bălan 
Dobre

n

IC NESATISFĂCĂTOR
de formă, ne- 
3 plan psihic, 
lipsă de dă- 
e, accidentări 

<*. ușor să se 
de concepție, 

esupune mai 
partea federa- 
ribuit, biroul 
1 antrenorilor, 
artea tuturor 
portivilor, mai 
ață de activi- 
■țșoară în uni- 
nanță. Dar ce 
:e se pot ob- 
manent spor 

,’ență, de

iar 
de
De

I
Divizionarele ,,A“ la jumătatea întrecerii

• •
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nondiale" ni 
campionatele 

masculin și 
de consecln- 

■eprezentativei 
are, in loc să 
■obilizare de 
■itățile spre a 
redresării si- 
și mai multă 
tea spune că, 

sezonul tre- 
. primei divi- 

în fața pu- 
ivel sensibil 

rile (94) ce- 
pină acum ale 
linin, multe 
; disputate", 

evoluția, a 
sub aspe 'ui 
chiar fizic la 

en.tat echipele, 
'are nu depă- 
ei miini ar 

îngăduință, 
Un astfel de 

1 ’tituit partida 
ncele Dinamo 

Chiar echl- 
cu, al cărei 
curs de sedl- 
î titularizări, 
Speranța Gă- 
nivelul cpm- 
trecut, dar 
totuși, dina- 
fără proble- 

nivelat spre 
• care un u- 
; doar C.S.M. 
. In schimb.

Farul 
ca Joc și 

Oțelul
i nrecedente- 
> t..cneele fi" 
:lor) a căzut 
iasă, în care 
Halte echipe 
jos, lanternă 

'ozlțle — Ra-

sînt 
ca 

Ga-

ascendent moral decisiv, 
adversarilor lor un complex 
inferioritate 
fapt, cel mai 
nu primește, 
mai sus, o
Și nu e bine pentru nimeni ! 
Nici Steaua nu-i mai tulbură 
drumul spre un nou titlu, dar 
ce folos 7 Surprinzătoare, că
derea 
spre 
vlziei 
locul 
șoară 
numai cinci puncte, 
vertiginoase 
două foste 
lupta pentru 
Baia Mare și Tractorul 
șov, șl ca urmare a schimbări
lor de efective, dar și datorită 
slabei pregătiri. , Se mențin la 
nivel constant (mediu) Silva
ni» Șimleu-Silvaniei și Calcu
latorul “ 
gătlre 
iova, 
ral al 
a scăzut este dovedit și de re
zultatele noii promovate, Mo
torul Baia Mare, care, cu un 
lot efectiv de „B“, nu se dove
dește mai prejos decit forma
ții cu vechi stagii în „A“ și cu 
jucători mai bine cotați.

Este necesar — și este timpul 
— ca ÎN VOLEIUL NOSTRU 
SĂ SE TREACĂ LA MUNCA 
SERIOASA ! Slaba activitate 
de pregătire la cluburi nu 
trebuie să fie un argument 
pentru pregătirea de seră a 
loturilor, ci dimpotrivă un 
motiv de a pune ordine în toa
te secțiile divizionare „A", 
pentru ca acestea să poată o- 
feri jucători mai mulți și mai 
bine pregătiți echipelor națio
nale. Cite echipe au fost ur
mărite în acest sezon de spe
cialiști (retribulți sau volun
tari) de care dispune federa
ția? Doar C.S.U. Oțelul Galați, 
Flacăra roșie. Calculatorul. Di
namo 
văzut 
meni

$1, 
pllcabil de ce se lucrează pu
țin șl necalitativ, de ce se 
joacă la un nivel atît de mo
dest, de ce nu avem elemente 
destule 
chlpele

nejustificat.
adesea Dinamo 
din motivul de 
replică serioasă.

Drăgan 
al Di- 
de la 
desfă- 

a

echipei lui A. 
plutonul amorf 
a cărei ierarhie 

2 la ultimul, se 
modest pe distanța

Prăbușiri 
au marcat 
participante 

titlu :

și 
la 

Explorări 
Bra-

pr^- 
Cra-

București, iar ca 
și Universitatea

Faptul că nivelul gene- 
camplonatului masculin

și Steaua. Dar, deși s-a 
că se lucrează prost, nl- 
nu a luat nici o măsură, 
atunci, nu devine ex-

și valoroase pentru e- 
naționale ?

cazul ca membrii Bi- 
să mai popo-

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

masculină, 
na „en tl- 

« entuziasmat 
aduce detașat 
irlențe com- 
rioare, șl u- 
e cunoștințe 

eomponențl- 
e crează ju- 
îchreiber

Ar fi 
roului federal 
sească din eînd in cind și pe 
Ia antrenamentele șl jocurile 
echipelor din toate eșaloanele. 
ȘI nu doar să facă prezență 
fizică Ia unele meciuri 1 Ar fi 
bine ca tehnicienii și sportivii 
să fie trași Ia răspundere, di
rect șl prin intermediul con
ducerilor de cluburi și secții, 
pentru calitatea și eficiența 
muncii lor. Altfel, vom aștep
ta în van redresarea...

<, și-a învins 
. Haos nu a 
mă spre a dș- 

oondudndu-1 
Zerdlct, cu tl- 

sulky, a ob- 
neită in final. 
șcA, care a 
■lasaiment, și-a 
rie cu Odeon,

■ progres. Vlc- 
otal pusă sub 
căd prin ga- 

, ar fl trebuit 
■m regulamen-

Echipa din Tg. Mureș prezintă 
un paradox descoperit din com
parația cifrelor de la sfîrșitul tu
rului campionatului trecut și de 
după încheierea primei părți a 
actualei ediții. Anume că, deși 
a realizat cu două puncte mal 
puțin In trecuta Întrecere (după 
17 etape), deși situația în „cla
samentul adevărului" era și ea 
mai proastă decit actualmente 
(minus 5 față de minus 3), gola
verajul se prezenta net superior 
celui din clasamentul actual : 
25—22 tn toamna lui 1981, 14—21 
acum. Pornind pe firul acestei 
adevărate ciudățenii am aflat, In 
fapt, o defecțiune esențială a 
„unsprezecelui" tîrgmureșean. 
„Jucăm fără convingere, fără cu
raj tn deplasare și stricarea gola
verajului nostru s-a produs In 
ctteva asemenea Jocuri pe tere
nuri străine : 1—4 cu F.C. Bihor, 
0—I cu Universitatea Crgiova, 0—5 
cu Corvtnul. Altfel spus, ce am 
clădit acasă am distrus In depla
sare...". Caracterizarea aparține 
antrenorului M. Klss, secundul 
lui I. Caako. Perechea aceasta de 
tehnicieni a preluat responsabili
tatea formației după plecarea an-

„bătrinul* Ispir — 17 partide) în 
centrul apărării, iar Gall a fost 
reconsiderat pe flancul stîng al 
defensivei O apărare cu superioa-* 
re rezultate dacă ar fi susținută, 
în momentele de presiune, de li
niile din față. Așa însă căderile, 
pomenite mal sus, nu s-au putut 
evita. Linia de mijloc s-a stabili
zat cel mai adesea în formula 
C. Ilie — BălSni — Biro I — Haj
nal, un 
tipurile

compartiment cu toate 
..._____ de jucători necesare ;
pornind de la experimentatul in
ternațional Bdiani (priceput cum 
nu se poate mal bine tn jocul din 
țața propriilor fundași centrali), 
trecînd pe Ia 
dintre toți, C. 
ofensivul Biro 
care se simte 
Iul de „aripă 
de aici, de la 
veni cele mai 
sistente creșteri de calitate 
fotbalului pe care A.S.A. și-l pro
pune să-I joace tn retur ; refe
rințele sint in special in direcția 
creșterii vitezei de joc, dar șl a 
varietății acțiunilor. Ajungem șl 
la vtrfurile cele mal des utilizate, 
Ci or ceri și Fanld, șl aici ne vom

,,cel mai mijlocaș" 
Ilie, și ajungînd la 
I și la Hajnal, cel 
foarte bine în ro- 
falsă". Credem că 
această linie, pot 
sigure și mai con- 

ale

12. A.S.A. TC. MUREȘ 17 5 5 7 14-21 15
• Puncte realizate acasă : 14 (a pierdut cite un

name, Politehnica Iași, S.C. Bacău șl Spartul . , .
puncte obținute tn deplasare : 1 cu F.C. Constanța.
• Golgeteril echipei : Biro I 5 goluri, BfllOnl și Hajnal — cîte 

i, C. Die, Cionoeri, Ispir, Gali șl Fanlcl — cite 1.
• Jucători folosiți : 18 : Ispir 17 meciuri, Ciorceri, Gali, B8- 

16nl șl Jenei — cîte 16, Biro I și C. Iile — cîte 15, Fanlcl, Haj
nal șl Dulău — cîte 14, Szabo 13, Naște șl Both II — cite 11, 
Cernescu 9, Monokl 8, Bîro H 7, Costtn 4, Varga 2.
• Cartonașe galbene : 13 — 9 jucători ; oele mai multe : B3- 

16nl — 3.
© Cartonașe roșii : nld unul.
0 A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m : una transformată 

(B31S.nl), una ratată (B318nl) : a fost sancționată cu 3 penal- 
ty-url : 2 transformate, unul ratat.

® A expediat 205 șuturi (162 acasă — 43 In deplasare), dintre 
care 96 pe spațiul porții (78 acasă — 18 in deplasare).

punct cu Di- 
studențesc) ;

în procesul formării valorilor de inline :

trenorului A. Eordogh, care a 
funcționat în trecutul campionat; 
Credem că decizia conducerii clu
bului întrunește o condiție im
portantă sub raportul legăturii 
sufletești a antrenorilor cu echi
pa. cei doi fiind, ani în șir, se
rioși și devotați jucători la A.S.A. 
Dar să mergem mai departe în 
căutarea explicației ,,bărbiei de 
sticlă* a roș-albaștrilor în dispu
tele din afara orașului de reșe
dință. „Am pornit cu un moral 
destul de scăzut. Numeroasele ab
sențe din momentul startului au 
făcut ca pregătirea să se desfă
șoare cu numai o parte dintre 
jucători. Construirea unei atmos-

tntîlni cu un alt punct nevralgic 
al insuficientelor realizări ofen
sive. Fanlcl reprezintă un caz 
de rezolvat șl, prin el, in bună 
măsură problema eficacității. A- 
cest dotat atacant s-a aflat tntr-o 
pronunțată criză psihică. El care 
odinioară in fruntea golgeterllor 
(șl al fotbalului nostru, nu nu
mai al celor de A.S.A.) a înscris 
doar un gol in 16 partide ! „Nu 
mal are încredere In forțele Iui. 
Ratează și cu poarta goală In 
față..." afirmau antrenorii, deciși 
să-și facă din recuperarea lui Fa- 
nici un principal obiectiv al pre
gătirii de primăvară. Noi credem 
în revenirea acestui vlrf de atac,

J
Ultimele două zile 

cursului de la Brașov, la 
a participat marea majoritate 
a antrenorilor și profesorilor 
de la centrele de copii și ju
niori și diin cluburile spor
tive școlare, au fost rezervate 
unora dintre problemele cele 
mai importante ale activității 
cu mlădițele fotbalului, verigi- 
cheie în procesul de depistare 
și de pregătire a viitorilor ju
cători divizionari : selecția și 
instruirea diferențiată pc cate
gorii de vîrstă. La prima din
tre aceste probleme, importan
te și extrem de utile au fost 
materialele prezentate de 
Marcel Pigulea și medicul Eu
gen Cristea. Selecția, s-a afir
mat, este temelia pe care an
trenorul trebuie să 
că personalitatea 
lui. Or, dacă de 
se pornește greșit 
nu va fi niciodată 
Au fost prezentați 
selecției și s-a accentuat, mai 
ales, asupra ROLULUI MEDI
CULUI în acest proces. „Nu 
avem medici", au protestat 
majoritatea celor prezenți la 
curs. „E adevărat, le-a repli
cat medicul de la Centrul Lu
ceafărul, dar o parte din da
tele atit de necesare pot fi 
obținute chiar de dumneavoas
tră, antrenorii. Talia, pulsul, 
un sumar control dentar pol 
fi... măsurate de oricine. Nu-i 
admisibil, oricîte motive s-ar 
invoca de unul sau altul, ca 
Ia Luceafărul să vină juniori 
cu 7—8 dinți cariați sau cu 
tensiune periculoasă la efort".

Necorespunzător stau lucru
rile și la celălalt capitol, la 
cel rezervat instruirii, al pre
gătirii ca atare. S-au spus

ale 
care

construiaș- 
jucăioru- 

la început 
rezultatul 
cel dorit, 
parametrii

multe lucruri deosebite și des
pre modul cum trebuie să se 
desfășoare instruirea la 6—10 
ani, la 10-*-12, 12—14. 14—16,
16—18 ani, fiecare per.oadă a- 
vînd caracteristicile ei. Dar 
s-a evidențiat, in ansamblu, 
că la Luceafărul (prin urmare 
la echipele naționale de ju
niori) au venit unii jucători 
bine pregătiți la cluburi, cum 
au fost D. Mateuț (Corvinul), 
P. Szel (C.F.R. Timișoara). Gh. 
Videscu („Poli" Timișoara), 
dar și destul dc mulți inadmi
sibil de nepregătiți. Reșițeanul 
E. Radu, de exemplu, s-a pre
zentat la selecție cu 51 la sută 
din 
tru 
de 
tea 
sută. La fel L.
Suceava), A. Dcspa 
Medgidia) etc. Iar vina, 
ceasta privință, nu mai este a 
medicilor, ci 
antrenorilor.
colaborarea 
este o condiție sine qua 
în reușita formării unor jucă
tori cu certe calități, capabili 
să facă față fotbalului de per
formanță, cerințelor lui din ce 
în ce mai .pretențioase.

Cursul-consfătuire de la 
Brașov s-a bucurat de adeziu
nea activă a marii majorități a 
antrenorilor și profesorilor de 
la centrele de copii' și de la 
cluburile școlare, tocmai pen
tru că tematica lui a coborit, 
deseori, din sfera teoreticului, 
a abstractului, pedalind ne 
exemple, pe date concrete, 
cele mai semnificat've și cele 
mai sugestive.

capacitatea de efort, pen- 
ca, după un scurt stagiu 
pregătire atentă, capacita- 
lui să ajungă la 96

Goian (C.S.M.
la

(I.M.U. 
in a-

in exclusivitate a 
In or.ee caz. 

medic-antrenor 
non

Laurențiu DUM’TRESCU

LA ‘ ORA FRIMELOR ANTRENAMENTE
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ENICE : Cursa 
>lae) 1:33,4, 2.

13, ord. 38. 
ălenl (Tănase) 
Klrallna. Cota: 
76, ord. triplă 
1. Julieta (Tă
ia. Cota : dșt.

2,40, ord. 8, ev. 8, triplu 1—2—3 
416. Cursa a IV-a : 1. Somon
(Grigore) 1:31,5, 2. Sadău, 3. Ho
roscop. Cota : dșt. 16, ord. 36. 
ev. 49, ord. triplă 477. Cursa a 
V-a : 1. Krauss (Tănase) 1:30,7, 
2. Nuvellsta. Cota : dșt. 2,20, ord. 
7, ev. 52, triplu 3—4—5 168. Cursa 
a Vl-a : 1. Hera de (Popescu) 
1:31,7, 2. Faleza, 3. Herlea. Cota: 
dșt. 5, ord. 70, ev. 7, ord. triplă 
1859. Cursa a Vil-a
(Costică), 2. Romlța. Cota : dșt. 
2,40, ord. 20, ev. 15, triplu 5—6—7 
““ Cursa a VIH-a : 1. Verdict

Frenetica, 3. 
3, ord. 24, ev.

Cursa a lX-a: 
1:34,2, 2. Fa- 
Cota : dșt. 13, 

ord. triplă 411,

1. Haos

72. Cursa a VIIl-a : 1. 
(Mardu) 1:33,9, 2 
Negruț. Cota : dșt.
31, ord. triplă 545.
1. Odeon (Pașcă) 
randola, 3. Crater, 
ev. 58, ord. 24, 
triplu 7—8—9 1105.

A. MOSCU

C. Ilie fi BolSni (In tricouri albe), oameni 
mafiei din Tg- Mureș, intr-un 
de la București

prim-plan
de prim-plan. ai for

ai jocului cu Steaua, 
Foto : D. NEAGU

I
I
I
I
I
I

fere de încredere și chiar și cris
talizarea Ideilor directoare au a- 
vut de suferit" — completează 
președintele clubului, Cornel Ca- 
covean, imaginea echipei din Tg. 
Mureș la începutul sezonului. 
„Asemenea și altor echipe, nici 
a noastră nu reușește să reali
zeze, la fel de bine, ambele mo
mente ale jocului. Și cifrele cla
samentului turului arată clar că 
mal cu seamă pe cel defensiv ti 
rezolvăm mai slab. Fără să spun 
prin asta că pe cel ofensiv II 
realizăm mulțumitor. Dimpotrivă, 
tn această privință avem Încă 
mult de lucrat". Sînt spusele an
trenorului principal de la A.S.A.

Vedem, deci, că formația tirg- 
mureșeană acuză deficiențe care 
provin șl din situații obiective. 
Pentru asta să încercăm o intro
specție In Jocul el,* prilej de a 
vorbi șl despre transformările o- 
bllgatorli pe care trecerea anilor, 
plecarea unor jucători la care a 
fost supusă le-a impus. Nu spu
nem nici un secret atunci cdnd 

Iși bazează 
BSIBnl. 
Mureș,

să fie Insă primul care

A.S.A. 
rlnd pe 
din Tg.

și o spectacu- 
remarcată reve-

afirmăm că 
jocul în primul 
Internaționalul 
care a cunoscut 
loasă și unanim 
nire la echipa națională, rămîne 
sufletul formației și joacă acolo 
unde este nevoie : și „libero* și 
mijlocaș șl apare șl ca unicul e- 
xecutant de corn ere ! Linia 
fundași a suferit remanieri 
portante prin dispariția (din 
tlve diferite) a doi titulari, 
cheaș și Fodor. Principalele 
țări le-au reprezentat tocmai În
locuirile celor doi : Jenei a cîș- 
tigat teren sigur de titularizare, 
fiind dealtfel prezent în 16 me
ciuri (record menul prezențelor,

de 
im- 
mo- 
Un- 
că ti-

d trebuie
se lupte pentru proprla-1 regăsire! 
Al doilea om de -vlrf, Ciorceri, 
alt „caz" la A.S.A. : el revine 
după ce, In urmă cu doi ani, 
nu-și găsise loo in lot ! Ciorceri 
poate dovedi (ca atîtea alte ca
zuri de la noi și din alte țări) că 
o carieră de performanță poate 
Începe și la 27 de ani. Cu condi
ția să marcheze și... goluri. Pen
tru că, iată, ne tntîlnlm cu alt 
subiect-problemă pentru antreno
rii mureșeni : vlrfurile lor de 
atac au Înscris, Împreună, două 
goluri 1 Șl cu Ciorceri am atacat 
un alt asped al perspectivelor 
formației din Tg. Mureș : reîn
noirea lotului de jucători. în ul
timii ani, lingă vechil titulari au 
apărut un Szabo sau Gali, un 
C. Iile, Jenei, Dulău. Lista celor 
mai... grăbiți aspiranți la un loc 
in prima formație n cuprinde, 
pentru sezonul care a trecut, in 
afara lui Ciorceri, șl pe Monokl. 
Se pun multe speranțe in Varga, 
jucător ridicat de propria secție 
de juniori. Oricum, A.S.A. trebuie 
să se gtndească cu toată grija la 
refacerea efectivului de Jucători. 
Anii care Arin vor aduce, impla
cabil, alte plecări din activitate 
ale unor oameni de bază. Poate 
tocmai de aceea asociația tlrgmu- 
reșeană a și anunțat cooptarea a 
doi jucători din formații Inferi
oare. Dumitrescu (Metalul Sighi
șoara) și Horvat (Gloria Beluș), 
In grupul care va începe pregă
tirea sezonului de primăvară. Un 
sezon care stă, totuși, sub ame
nințarea acestui minus trei In 
clasamentul justificat numit (fap
tele vorbesc...) al adevărului.

Eftimie «ONESCU

(Urmare din pag. 1)

sește. De vreo trei ani înce
pem Ia fel de devreme și 
ne-a prins bine de’ fiecare 
dată. Una este să începem 
pregătirea propriu-zisă de Ia 
«zero» și altceva este să-i ai 
pe băieți cu 20 de antrena
mente la activ. Pentru că 
pînă la 3 ianuarie, cînd vom 
demara din plin, organismul 
va fi apt pentru efort, pentru 
muncă în plin. Iar 30 de zile 
de vacanță socotim că sint su
ficiente", ne-a spus antreno
rul Ion Voica.

Intr-adevăr, în ultimii trei 
ani, de fiecare dată la 23 de
cembrie, Sportul studențesc 
și-a convocat jucătorii Ia an
trenamente. De data asta nu 
au răspuns cu toții la apel și 
asta pentru motive întemeiate : 
Iorgulescu șl Muitteanu II au 
răspuns la convocarea lotului 
national șl vor începe antre
namentele cu echipa la 3 ia
nuarie, dată de la care se vor 
alătura și jucătorii care au 
participat la ultima competiție 
a anului fotbalistic 1982, „Cupa 
a 35-a aniversare a Republi
cii". Printre aceștia — Mun- 
teanu I, Lică, Glrjoabă, Pană 
etc.

Ora de pregătire de la sală 
(care a fost continuată ieri cu 
încă 60 de minute efectuate 
pe teren, după-amiază) a de
butat cu exerciții de gimnas
tică, de dezmorțire. cu sărituri 
peste ladă, a continuat cu a- 
lergări ușoare și s-a terminat 
cu un îndrăcit joc de minifot- 
bal, încheiat cu scorul de 6—6, 
în care goluri valabile erau 
considerate numai cele înscri
se cu capul. în acea repriză 
de fotbal, așteptată cu multă 
plăcere, am asistat la citnva 
faze de mare spectacol. așa 
cum am dori să vedem Si pe 
gazon. Ghlcindu-ne parcă gin- 
dul, pe cînd se îndrepta spre 
vestiar, Octavian Ionescu 
ne-a spus : „Mi-a trecut acci
dentul de la picior, mă simt 
bine și voi lupta cu toată ar
doarea pentru titlu. De zece 
ani, împreună _cu Mircea San
du, Chihaia si Cazan, cei mai 
vechi din echipă, alergăm după 
această performantă. Iar acum, 
cînd sîntem pe calc să ne ve
dem visul cu ochii, n-o vom 
lăsa să ne scape". Iar Paul 
Cazan, căpitanul echipei, a 
ținut să-l completeze : „Ne 
pregătim de pe acum cu gin- 
dul să ne păstrăm locul I".

1DNINISIRATM M STAT L0I0 PPOMOSPOPI IVOîHtUA
• MARI SUCCESE DE SEZON, 

PENTRU DV. ȘI PENTRU CEI 
DRAGI ! • In preajma noului 
an 1983, agențiile Loto-Pronosport 
șl vlnzătorli volanțl din întreaga 
țară vă oferă LOZUL ANULUI 
NOU — tradiționala emisiune li
mitată, cu oiști guri su oilmen tare 
acordate de Administrația de Stat 
Loto-Pronosport din fond special. 
Participanțli au șanse mul
tiple de a obține autotu
risme „Dacia 1300“ șl „Tra
bant 601*, precum și o gamă 
variată de mari cîștiguri tn bani. 
Fiecare loz cumpărat — o posi
bilitate de a vă număra printre 
primii beneficiari ai Lozului A- 
nulul Nou ! • Au mai rămas cî- 
teva zile pînă la TRAGEREA 
EXTRAORDINARA LOTO A RE
VELIONULUI — prilej de noi și 
mari succese, care^u răsplătit de 
flecare dată din plin perseve
rența și inspirația unui foarte 
mare număr de partîcipanți. (Se 
reamintește, în acest sens, că la 
tragerea similară din 1 Ianuarie 
1982 au fost atribuite peste 111.000 
de premii, între care și 35 auto
turisme !). Consultați prospectul

tragerii extraordinare Loto din 
1 ianuarie 1983 și jucați din timp 
nuimerele preferate I în cadrul a 
12 extrageri cu un total de 120 de 
numere, oricine participă poate 
obține autoturisme „Dacia 1300% 
importante sume de bani varia
bile și fixe și excursii peste ho
tare. CU PRILEJUL REVELIONU
LUI, OFERIȚI ȘI CELOR DRAGI 
LOZUL ANULUI NOU ȘI BILETE 
LA TRADIȚIONALA TRAGERE 
EXTRAORDINARA LOTO !

• CÎȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 22 DECEM
BRIE 1982. Categoria 1 : 1 va
riantă 25% Autoturism Dacia 1300; 
categoria 2 : 1 variantă 100% a 
17.231 lei și 8 variante 25% a 
4.308 lei ; categoria 3 : 26,50 va
riante a 1.951 lei : categoria 4 : 
129,50 a 399 lei ; categoria 5 : 
240 a 215 lei • categoria 6 : 8.150,50 
a 40 lei ; categoria 7 : 245,25 a 200 
lei ; categoria 8 : 4.109,75 a 40 
lei. Report categoria 1 : 83.719 lei. 
Autoturismul Dacia 1300 de la 
categoria 1, jucat pe variantă 25% 
a fost obținut de VINESAR 
FLORE din Timișoara.

B31S.nl


DOAR 0 SINGURA REPRIZĂ BUNĂ 
IN PARTIDA CU ECHIPA IUGOSLAVIEI

SOFIA, 27 (prin telefon). 
In sala „Emil Markov" din 
capitala Bulgariei au conti
nuat întrecerile din cadrul 
Campionatului balcanic de 
baschet rezervat echipelor 
feminine.

în ziua a doua a compe
tiției, reprezentativa Româ
niei a întîlnit formația Iu
goslaviei, deținătoarea titlu
lui. Sportivele noastre au fă
cut o primă repriză exce
lentă, dar în următoarea au 
pierdut tot ce acumulaseră 
și încă mult în plus, astfel 
că partenerele de întrecere 
au cîștigat cu 77—59 (36—42). 
In primele 20 de minute ale 
jocului, baschetbalistele noas
tre au făcut o apărare în 
zonă vioaie, agresivă chiar, 
datorită căreia au realizat 
dese intercepții și contra
atacuri, finalizate de cele 
mai multe ori. Dar, adver
sarele au insistat tot mai 
mult, folosind în acțiuni ju
cătoarele cu talie înaltă 
(multe și bune), cărora echi
pa noastră le-a făcut din ce 
In ce mai greu față și pînă

Suedezii Ingemar Sten- 
mark și Stig Ștrand sini, 
indiscutabil, doi dintre 
cei mai valoroși slalo- 
miști ai lumii. Intă-i sa- 
vurind un recent succes. 
Telefoto : AP—Agerpres

PE GHEAȚĂ
Șl PE ZĂPADĂ

LENINGRAD. In palatu) 
sporturilor din localitate au 
început duminică întrecerile 
din cadrul grupei „A" a cam
pionatului mondial de hochei 
pentru juniori (sub 20 de ani). 
Deținătoarea titlului. echipa 
Canadei, a întrecut clar repre
zentativa R. F. Germania cu 
4—0 (0—0, 3—0, 1—0). In cele
lalte partide au fost înregis
trate rezultatele : Cehoslovaci^ 
— S.U.A. 6—4 (3—0, 3—1, 0—3). 
U.K S.S. — Norvegia 10—1 șl 
Finlanda — Suedia 6—4.

ALMA ATA. — Proba femi
nină de 500 m din cadrul con
cursului de patinaj viteză 
(sprintere) a fost cîștigată de 
sportiva sovietică Tatiana Ta
rasova, cu timpul de 41,04. Pe 
locul secund s-a situat compa
trioata Sa Galina Pankova — 
41.33.

ST. MORITZ. Pe trambulina 
din stațiunea olimpică elve
țiană a avut loc un concura de 
sărituri contind pentru „Cupa 
Europei". Competiția a pri
lejuit o victorie surprinzătoare 
pentru tînărul schior elvețian 
Hans-Jorg Sumi (24 de ani). 
El a totalizat 251,1 p (sărituri 
de 91 m și 93,5 m — cea mai 
lungă din concurs). Pe locurile 
următoare . s-au clasat : 2.
Ole Christian Eidhammer 
(Norvegia) 243,6 p (90,5 m + 
91,5 m), 3. Jiri Parma (Ceho
slovacia) 237,5 p (90,5 m + 88 
m), 4. Oy Stein (Nor
vegia) 235,9 p (92 m + 85 
£»), 5. Hubert Neuper (Aus
tria) 233,7 p (87,5 m + 88 m), 
6. Gerard Collin (Franța) 
229,7 p (88 m + 87,5 m) șl 
Vasja Bajici (Iugoslavia) 229,7 
p (87 m + 88,5 m).

TOKIO. Primele concursuri 
de patinaj viteză ale sezonului 
au evidențiat forma remar
cabilă a sportivului japonez 
Aklra Kurojawa, care i-a im
presionat pe specialiști prin 
tehnica lui de' alergare : „Am 
învățat foarte mult din filmele 
despre colegii mei europeni. 
Mi-ar face plăcere să-mi mă
sor forțele cit mai des cu ei. 
Aceasta m-ar ajuta în pregă
tirea pentru .T.O. de la Sara
jevo, unde sper să mă număr 
printre medaliați", a spus Ku
rojawa. 

la urmă a cedat. Singurele 
Ștefania Borș și Magdalena 
Pali (eliminată în min. 33 
pentru 5 greșeli personale) 
au făcut față luptei sub pa
nou, dar aceasta nu a fost 
suficient. Scorul a fost echi
librat pînă la jumătatea re
prizei secunde, după care 
selecționată Iugoslaviei s-a 
desprins decisiv. Au mar
cat : Borș 27, Pali 12, Grecu 
6, Hîndea 4, Hosszu 4, Stoi- 
chiță 2, Popa 2, Cinbăncan 
2 pentru România, respectiv 
Uzelak 22, Ojegovici 21, Kom- 
nenovici 8, Jcremicl 6, Dor- 
nik 8, Suka 8, Bocekovici 4. 
Au arbitrat foarte bine G. 
Gunalp (Turcia) șl S. Bisslo- 
tis (Grecia).

In altă partidă : Bulgaria 
A — Bulgaria B 88—50 
(42—28).
In ultima zi, meciul Iu

goslavia — Bulgaria A va 
decide pe cîștigătoarea actua
lei ediții, reprezentativa Ro
mâniei aflîndu-se pe locul 3.

Dumitru STANCULESCU

BORG POATE AJUNGE DIN NOU
PRIMUL ÎN LUME

STOCKHOLM, 27 (Ager
pres). — într-un recent inter
viu, cunoscutul antrenor de 
tenis Lennart • Bergelin, refe- 
rindu-se la activitatea vii
toare a lui Bjorn Borg, a de
clarat printre altele : „Bjorn 
are numai 26 de ani și jumă
tate, așa că, după părerea mea, 
el poate ajunge din nou in 
fruntea ierarhiei mondiale, 
unde se va mai menține, pro
babil, încă patru ani. In pre
zent Borg se pregătește peniru 
sezonul viitor, avînd ca prin
cipale obiective tradiționalele 
turnee de ia Wimbledon și 
Flushing Meadows. Desigur
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lineaux, □ suburbie a Parisului, 
a avut loo un cros internațional 
pe 10,6 km. învingătorul, maroca
nul Seld Aouita, a parcurs dis
tanța în 30:34,5. L-au urmat : 2. 
Dominique Cauvelier (Franța) 
30:35,3, 3. Pierre Levlsse (Franța) 
31:14,5 9 Intr-o altă suburbie pa
riziană, la Houilles, un cros pe 
9,5 km a fost dștlgat de fran
cezul Jacky Boxberger în 26:43, 
înaintea Iul Radhouane Bouster 
(Franța) 27:00 șl a lui Leon Schots 
(Belgia) 27:07.

CICLISM 9 „Marele premiu" 
al orașului Differdange (Luxem
burg) la dclocros a fost cîștigat 
de elvețianul Peter HSgi, care 
a parcurs 23,100 km în timpul de 
1.02:00. A fost urmat la 45 s de 
Claude Michely (Luxemburg) și

SPORTUL STUDENȚESC,
3 MECIURI,

3 VICTORII IN ITALIA
Divizionara „A" de rugby 

R. C. Sportul studențesc a în
treprins un turneu de trei 
jocuri în Italia, obținind tot 
atîtea victorii categorice : 48— 
18 (32—12) cu R. C. Messina, 
37—4 (21—0) cu R. C. Ra-gusa 
— ambele echipe din eșalonul 
secund, 45—6 (23—0) cu Selec
ționata siciliană, formată în 
majoritate din jucători ai 
cunoscutei formații .Amatori 
Catania, fruntașă a rugbyului 
italian. Această din urmă par
tidă a fost prezentată pe mi
cul ecran, cronica sa fiind ti
trată de ziarul „La Sicilia" 
astfel : „O nouă lecție de 
rugby de la români", sportivii 
noștri impresionînd Îndeo
sebi prin „imprevizibilitatea 
atacului".

Din aprecierile antrenorului 
emerit Nicolae Pădurcanu și 
ale ex-internaționalului An
drei Harilon, vicepreședinte al 
R. C. Sportul studențesc, am 
reținut că cei mai buni jucă
tori au fost Gurămare, Covaci, 
Curea, Stanciu, Preda, Cojoca- 
ru, FI. Atanasiu, Gheorghiosu- 
S-au înscris în total nu mai 
puțin de 26 de eseuri.

că el dorește cel mai mult 
să-l ciștige pe ultimul, singu
rul care-i lipsește din presti
giosul său palmares. încă nu 
este sigur dacă Borg va par
ticipa Ia turneul de la Roland 
Garros și la meciurile din ca
drul „Cupei Davis".

In altă ordine de idei, 
Bergelin a dezmințit știrea 
potrivit căreia asul suedez ar 
urma să-și schimbe racheta în 
sezonul viitor, afirmind că 
practic i-ar fi foarte greu să 
obțină cu o rachetă nouă ra
piditatea în lovituri Pe care o 
are cu cea veche.

la 1:20 de Frank Ommer (R.F. 
Germania).

HANDBAL 9 In finala turneu
lui masculin, desfășurată la Bil
bao, echipa Poloniei a întrecut-o 
pe cea a Iugoslaviei cu 26—21 
(13—12).

ȘAH 9 In cadrul C.E. pentru 
luniori de la Groningen, sovieti
cul Jan Ehîvest l-a întrecut pe 
olandezul Friso Nijboer și, pro- 
fitînd de remiza liderului Curt 
Hansen (Danemarca) cu britanicul 
Marc Condle, a ajuns șl d pe 
prima linie a clasamentului ge
neral : 1. Hansen șl Ehlvest 5 p, 
3. Igor Stohl (U.R.S.S.), Condle 
șl Alon Greenfeld (Israel) 4,5 p, 
6. Nijboer 4 p etc.

TENIS 9 Turneul „Orange 
Bowl", de la Miami Beach, a 
programat meciurile semifinale
lor : juniori 18 ani : Guy Forget

Clasamentele pe bază de op
țiuni au totdeauna în ele ceva 
arbitrar, care nu le risipește 
însă farmecul. La această con
vingere ajungem îndeobște la 
sfîrșit de an, cînd presa spor
tivă mondială ne inundă cu 
ierarhii întocmite prin votul 
ziarelor și revistelor.

Una din anchetele cele mai 
cunoscute si apreciate este a- 
ceea întreprinsă, în mod tra
dițional, de agenția de presă 
vest-germană „Internationale 
Sport-Korespondez" (ISK) din 
Stuttgart. Ajunsă acum la cea 
de a 36-a ediție, ancheta ISK 
a desemnat drept cei mai buni 
sportivi ai anului 1982 pe atle
ta Marita Koch din R. D. Ger
mană și pe decatlonistul bri
tanic Daley Thompson. Cu plă
cere am consemnat prezența 
printre primele 10 sportive ale 
lumii a campioanei României 
șl a Europei, a recordmanei 
mondiale la săritura în lun
gime Văii Ioncscu, care • a în
trunit 25 de puncte prin votul 
mai multor redacții din diferite 
colțuri ale lumii. Subliniem a- 
ceastă împrejurare pentru a 
alătura preferințelor noastre 
— justificate pentru ț> compa
trioată — pe cele venite din 
partea unor colegi din diferite 
țări ale lumii.

La ancheta ISK au răspuns 
redacții din 34 de țări de pe

1982 -ANUL LUI ANATOLI KARPOV
NEW YORK (Agerpres). 

Ziarul „New York Post" apre
ciază, într-un articol publicat 
recent, că în domeniul șahului 
1982 poate fi considerat : „Anul 
Anatoli Karpov", ținînd seama 
de succesele obținute de marele 
maestru sovietic, deținătorul ti
tlului de campion mondial. 
Astfel, se arată în articol, Ana
toli Karpov a cîștigat in 1982

NOILE GĂRI ENGLEZE
Pe hărțile căilor ferate engleze au apărut, în ultima vreme, 

noi stații. Nimic deosebit în această știre transmisă de agen
țiile internaționale de presă. Nu este oare normal ca pe o ma
gistrală feroviară să apară, în funcție de necesități, noi stații T...

Pentru a înțelege însă mai bine despre ce este vorba, trebuie 
să precizăm că aceste noi stații au fost construite lu apropie
rea unor terenuri de fotbal, mal precis lingă tribunele acestora, 
dar nu doar pentru a facilita accesul spectatorilor la meciuri, 
așa cum ar fi poate normal, ci pentru... a-1 despărți pe aceș
tia I

Ei bine, deși pare hilară situația, aceste gări au fost amena
jate cu scopul declarat al „reducerii confruntărilor dintre su
porteri, înainte și după meciuri 1". Vagoane speciale sau poate 
chiar garnituri speciale de tren aduc la stadionul X, la o anu
mită oră, pe suporterii uneia dintre echipe, șl alte vagoane, 
eventual alte trenuri, 11 descarcă, la o altă oră, pe suporterii 
adverși. Cele două grupuri ocupă apoi părți diferite din tribună, 
ori chiar tribune diferite, evltîndu-se — pe cit posibil — ciocni
rile de forțe !

Cea mal nou construită este gara de la Watford, la clubul 
prezidat de celebrul etntăreț Elton John, la care instalațiile au 
costat... 200 000 de lire sterline,- adică aproape o jumătate de 
milion de dolari I întrebarea, firească, care se pune : oare o 
sumă atlt de mare n-ar fi putut fi folosită, cu mal multă efi
ciență, în scopuri, oricum, mai umanitare 7

Romeo VILARA

MECI DE BINEFACERE 
LA BARCELONA

Duminică seara, la Barcelona, 
a avut loo un med de binefacere 
în favoarea slnistraților în urma 
recentelor inundații.

Federația spaniolă a hotărlt ca 
tnULnirea să albă loc intre două 
selecționate : una spaniolă și 
una alcătuită din jucători străini
care activează în Spania.

Medul s-a încheiat la egalitate: 
3—3, după ce la pauză condu
ceau „străinii" cu 3—0, prin golu
rile marcate de argentinienii Val- 
dano șl Kempes și vest-germa- 
nul Bernd Schuster. Pentru spa
nioli au înscris Juanito șl Mar
tin (2). Iată cele două formații.

SPANIA : Buyo — Urquiaga, 
Munoz Perez, Maceda, Gorriz — 
Felix, Juanito, Solsona — Sara
bia, Cardenosa, Martin.

(Franța) — Martin Jaite (Spania) 
6—4, 6—3, Jorge Bardou (Spania) 
— Ronald Agenor (Haiti) 6—4, 
6—3 ; junioare 18 ani : Carline 
Bessett (Canada) — Beth Herr 
(S.U.A.) 7—5, 0—6, 6—4, Manuela 
Maleeva (Bulgaria) — Gretchen 
Rush (S.U.A.) 6—2, 6—3. 9 Finala 
turneului masculin de la Adelaide 
(Australia), dintre americanul 
Mark Bauer șl australianul Chris 
Johnstone, a fost întreruptă la 
scorul de 1—1, In primul set, din 
cauza unei ploi torențiale șl va 
fi reprogramatâ marți.

VOLEI 9 Duminică a avut loc 
ultimul act al „Cupei Iugoslaviei". 
In finala feminină, la Marlbor, 
Steaua roșie Belgrad a Întrecut 

■pe Rijeka cu 3—1. iar la Sarajevo, 
In competiția masculină, Bosna 
din Sarajevo a dispus cu 3—1 de 
Mladost Monter din Zagreb.

glob. Iată că una dintre ele 
o vede chiar pe Vali Ionescu 
pe locul 1 în lume ! E vorba 
de cotidianul neo-zeelandez 
„Evening Post" din Welling
ton, care o clasează pe atleta 
româncă pe primul post. Alta 
două publicații o așează pa 
săritoarea bucureșteancă pe lo
cul 2 în lume : cotidianul
sportiv italian „Corriere deilo 
Sport-Stadio" din Roma si zia
rul egiptean „Aiahram" din 
Cairo. Iată opțiuni care ono
rează din plin pe sportiva ro
mâncă. (vib.).

Tradiționala anchetă organi
zată de agenția TASS l-a de
semnat drept cel mal bun spor
tiv din lume în anul 1982 pa 
fotbalistul italian Paolo Rossi, 
golgeterul campionatului mon
dial din Spania. Locul doi a 
fost ocupat de înotătorul so
vietic Vladimir Salnikov, iar 
pe locurile 3—4 au fost clasați, 
la egalitate, atleții Marita Koch 
(R. D. ' Germana) și Daley 
Thompson (Anglia).

Ziarul „Sport" din Belgrad 
a stabilit. în baza unei anche
te printre cititori, lista celor 
mal buni sportivi iugoslavi al 
anului 1982. Iată-i : 1. Dragan 
Kicanovici (baschet), 2. Milan 
Janjici (caiac-canoe), 3. Bojan 
Krizaj (schi-alpin), Biserka 
Perman (popice) si Dragutin 
Surbek (tenis de masă) etc.

patru dintre principalele turnee 
ale anului, semnificativă fiind 
victoria sa detașată la Tilburg 
(Olanda), unde s-a desfășurat 
cei mai puternic turneu din 
ultimii șase ani. De menționat 
faptul că pe ultimul loc la Til
burg s-a situat un șahist de 
talia marelui maestru danei 
Bent Larsen.

•'ea

SEL. STRĂINĂ : N’Kono — 
Barbas, Regenhardt, Metgod, Ca- 
mano — Lauridsen, Valdauo, 
Schuster — Hugo Sanchez, Kem
pes, WelzI.

PRIMELE PARTIDE OFICIALE 
IN 1983

Cele mal importante Întreceri 
fotbalistice In 1983, preliminariile 
Campionatului european, se vor 
Încheia pînă la sfirșitul anului. 
Primul meci al anului viitor este 
unul care ne interesează" direct. 
Cel din grupa a V-a, dintre Ci
pru și Italia, de la 12 februarie, 
probabil la Nicosia, care nu va 
fi chiar atlt de ușor pentru cam
pionii mondiali. Principalul mo
tiv : terenul negazonat șl foarte 
tare pe care Joacă clprioțil (able 
au fost intrecuțl ou 1—0 de sue
dezi). In C.E. de tineret, Italie 
a dispus la fel de greu de Ci
pru (1—0).

La 16 februarie, Spania tntll- 
nește, pe teren propriu, Olanda, 
iar la sfirșitul lunii martie (după 
desfășurarea sferturilor de finală 
ale cupelor europene) prelimina
riile C.E. programează mal multe 
înttlnirl, printre care o altă con
fruntare din grupa a V-a : Cipru 
— Cehoslovacia (27 martie).

CAMPIONATE
In campionatul Marocului a a- 

vut loo duminică etapa a 15-a. In 
fruntea clasamentului se află 
Mas Fas cu 36 p (din 14 j), ur
mată de Meknes 35 p (15 j), Ber- 
kane 33 p (15 j), WAC Casa
blanca 32 p (14 j), Kenltra 32 p 
(15 j). Rezultate mal Importante: 
WAC ’Casablanca — Ben Salah 
2—0, Kenitra — Oujda 1—2, Ber- 
kane — KAC Kenltra 0—0, Mae 
Fas — Far Rabat 1—0.

Clasamentul se alcătuiește In 
campionatul marocan ca și In Al
geria și Anglia : 3 puncte pentru 
victorie, 1 punct pentru joc egal.
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