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Marți, 28 decembrie, 
zența tovarășului 
Ccaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au continuat lucrările 
Plenarei lărgite a Consiliului 
Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
a fost întîmpinat, Ia sosirea în 

• Sala Palatului, cu multă căldu
ră și însuflețire, cei prezenți 
scandînd îndelung, cu dragoste 
și stimă, „Ceaușescu — P.C.R. !“

Și în această zi, dezbaterile 
au pus pregnant în lumină sen
timentele de profundă dragoste, 
stimă și recunoștință pe care 
țărănimea, toți oamenii muncii 
din agricultură, întreaga noas
tră națiune, le nutresc față de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru acti
vitatea consacrată cu abnegație 
și dăruire revoluționară înflo
ririi continue a patriei, pentru 
grija statornică manifestată față 
de dezvoltarea intensivă și mo
dernizarea agriculturii, care, 
alături de industrie, reprezintă 
un sector hotăritor pentru pro
gresul neîntrerupt al economiei 
naționale, al României socialiste, 
pentru ridicarea bunăstării ge
nerale a poporului.

Vorbitorii au dat o înaltă 
apreciere Raportului prezentai 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a parti
dului și cuvîntării pe care a 
rostit-o Ia încheierea lucrărilor 
forumului comuniștilor români, 
analizînd — în spiritul orientări
lor și tezelor de excepțională va
loare teoretică și practică cu
prinse în aceste documente — 
munca desfășurată pe ogoarele 
țării și stabilind, totodată, căile 
și modalitățile concrete de ac
țiune pentru îndeplinirea inte
grală a prevederilor planului pe 
1983 în agricultură și industria 
alimentară, in silvicultură și 
gospodărirea apelor.

Participanții la discuții au re
levat că lucrătorii ogoarelor, 
muncind cu pricepere și hărni
cie, au obținut în 1982 producții

mai mari decît în anul prece
dent. Bune rezultate au fost în
registrate, de asemenea, in in
dustria alimentară, în domeniul 
silviculturii și gospodăririi ape
lor. Totodată, s-a arătat că în 
unele unități agricole au exis
tat neajunsuri în organizarea 
producției, în folosirea forței de 
muncă, a mașinilor și utilajelor, 
a pămintului.

După dezbateri, participanții 
au aprobat în unanimitate Ho- 
tărîrea Plenarei Consiliului Na
țional al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor privind 
adoptarea documentelor supuse 
dezbaterii și angajamentul oa
menilor muncii din agricultură 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin din hotărîrilc Confe
rinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, din progra
mele prioritare de creștere a 
producției vegetale și animale.

întîmpinat cu multă căldură, 
intr-o atmosferă de vibrant en
tuziasm, in încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvintul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebită aten
ție, cu deplină satisfacție și 
aprobare, fiind ..........
repetate rinduri, cu îndelungi 
aplauze, urale și ovații.

Puternic însuflețiți de 
demnurile mobilizatoare 
secretarului general al partidu
lui, participanții reafirmă voința 
unanimă a cooperatorilor, me
canizatorilor, specialiștilor, a 
tuturor lucrătorilor de pe ogoa
re, de a contribui cu întreaga 
lor capacitate și putere de mun
că la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan din cel de-al 
treilea an al cincinalului și a 
programelor speciale ale agri
culturii, la realizarea progra
mului de autocondueere și au*o- 
aprovizionare teritorială, la în
făptuirea noii revoluții agrare, 
la transpunerea neabătută în 
viață a hotărîrilor istorice sta
bilite de Congresul al XII-lea 
al partidului.

conducătorului

subliniată, in

în- 
ale

In întimpinarea aniversării Republicii
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SPORTUL, 0 ACTIVITATE PREȚUITĂ IN „ORAȘUL" FIZICIENILOR

„Orașul" fizicienilor, Măgu
rele, platforma industrială cu 
„o concentrare de excepție 
de materie cenușie pe metru’ 
pătrat", cum remarca cineva, 
cu nu mai puțin de șapte in
stituite de cercetări înfrățite, 
un liceu și o facultate de fi
zică în care-și faic specializa
rea peste 1 900 de tineri. Pe 
alei domnește liniștea, e liniște 
și-in monumentalul parc de ală
turi, cu cele două foișoare în 
care — cine își mai amintește?

— Emiinescu a așternut pe hîr- 
tie multe din. nemuritoarele 
sale versuri. Oamenii de ști
ință de la Măgurele — în la
boratoare și săli de cercetare
— lucrează, depun impresionan
te eforturi Intelectuale pentru 
a da viață politicii partidului 
nostru într-unul din cele mai 
importante domenii. Specialiștii 
în lasere sau aparaturi nuclea
re, în fizica corpurilor solide 
ori cercetări spațiale (aici au 
fost puse la punct șase din cele 
nouă programe îndeplinite în 
Cosmos de Dumitru Prunariu), 
seismologii și atomiștii întîmpi- 
nă cea de-a 35-a aniversare a 
Republicii cu fapte de mare 
valoare. în biroul în care in
trăm (pe un perete remarcăm 
o mare tablă școlară plină de 
calcule), un om cu tîmple că
runte, înconjurat de 5—6 mai 
tineri, dezleagă din problemele 
așternute pe o planșă. Auzind 
ca-i vorba de un reporter de 
sport se bucură ca de o foarte 
plăcută surpriză. Este, de fapt, 
președintele asociației sportive 
de pe platformă, dr. docent ing. 
Viorel Visarion. „Avem foarte

multe lucruri să vă spunem. 
Știți ce valoare are sportul, 
mișcarea în aer liber, pentru 
oamenii noștri ? Imensă. Un 
prețios stimulent al creației. 
Spun asta din experiența mea. 
Eu, împreună cu soția, pe lin
gă exercițiile zilnice, alergăm, 
de două ori pe săptămînă, in 
parcul tineretului cite 8 km...* 
Urmărim cu admirație pledoa
ria penltiru sport a acestui om 
suplu, plin de vigoare și... ti
nerețe. Ne vorbește despre ac
tivitatea asociației sportive : 
locul 1 la finala pe țară a 
Cupei energeticianului, locul 1 
Pe municipiul București ltl 
campionatul asociațiilor sporti
ve la fotbal (antrenor, inimo
sul tehnician Nicolae Frunză, 
care visează succese mari pen
tru băieții săi), entuziaste în
treceri sub genericul „Dacian 
dei" la tenis de cîmp, tenis de 
masă, șah, atletism. Ne invită 
să notăm nume de oameni: 
Ion Ploscaru, Ștefan Cîmpcanu,

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Primele reflecții clnd ceasurile unei finale palpitante s-au oprit:

Avem un campion de șah cu 
alură de atlet : Ovidiu Foișor, 
1,84 m înălțime, 75 de kilo- 

picioare lungi, ca ale 
în lungime, umeri 
puternice, de hal- 
băiat înalt, fru- 
modest. poate —

grame, 
unui săritor 
lăți și brațe 
terofil. Un 
mos, foarte 
chiar — prea timid. S-a născut 
la data de 6 aprilie 1959, la

(o 
zi 

cu 
l-a 
de

coincidentă. în ace- 
cu Florin Gheorghiu, 

15 ani mai târziu). Șa- 
învățat acasă, de co
la tatăl său („nu-mi

M TREBUI SĂ NE PREGĂTIM TEMEINIC
PENTRU MECIUL CU CHILE"

la București,© Ilie Năstase,
Florin Segărceanu, pentru meciul din martie din „Cupa

se antrenează alături de
Davis“

arOricînd, oricît de obosit 
fi, Ilie Năstase devine un co
pil cînd vede o minge, una 
mică de tenis sau una mare

acasă nurevelion petrecut
are pereche, de aceea sint a- 
cum la București. Dar și alt
ceva m-a făcut să zbor din

de apogeu. De aceea

înainte de antrenamentul de luni după-amiază din sala „23 
August", Ilie Năstase se întreține cu Dumitru Hărădău, Florin 
Segărceanu și Andrei Dirzu. Foto : N. DRAGOȘ

aproape
am și zăbovit asupra acestei 
teme de discuție, propusă de 
Ilie, însuși, solicitîndu-i cîte- 
va detalii :

— Intîlnirea cu Chile, chiar 
dacă o vom disputa la noi a-

lon GAVRILESCU

(Continuare în nag 2-3)

Iași 
eași 
dar 
hui 
pil, ... .
aduc aminte exact la ce vîrs- 
tă“), dar la 15 ani era 
acum o mare speranță.

— Am avut privilegiul 
ne spune Foișor — că de 
gătirea mea s-a ocupat o 
trenoare do excepție, maestra 
internațională Margareta Pe- 
revoznic. Și acum, cînd sint 
și eu maestru internațional, 
ajutorul ei este de neprețuit.

Ovidiu Foișor s-a afirmat ca 
junior, cîștigînd titlul de cam
pion national trei ani conse
cutiv — în 1978, 1977 șl 1978. 
Iar în 1979 s-a calificat pen
tru prima oară 
niorlior.

— Nu 
mintcsc 
cred, pe 
următor 
doua jumătate a clasamentului 
Am lucrat mult cu maestra Pe- 
revoznic și în 1981 m-am situat 
pe locul 4, ceea ce a fost — 
cred — onorabil. Nu-i vorba că 
in tot acest răstimp activitatea 
mea șahistă s-a impletit cu 
aceea profesională. Sint student 
în anul IV Ia Facultatea de

de

pre- 
an-

în finala se

vreau 
de ea.
locul 13—14, iar anul 
m-am aflat tot în a

să-mi mai a- 
M-am clasat,

de fotbal. Ar juca ore în
tregi, deși — așa cum s-a în- 
tîmplat luni după-amiază în 
sala complexului „23 August" 
— spunea : „Am timp doar 
vreo 30—40 de minute". Deci 
Ilie Năstase se află la Bucu
rești.

— De Anul Nou îmi place 
totdeauna să mă găsesc prin
tre ai mei — ne spune. Un

Franfa in România : dorința 
de a fi, chiar și pentru un 
timp mai scurt, lîngă echipa 
țării mele, in vederea apropia
tului meci de „Cupa Davis" cu 
Chile.

Iată o afirmație care nu 
ne-a surprins, cunoscut fiind 
atașamentul marelui campion 
pentru tenisul românesc pe 
care, să nu uităm, l-a ridicat

electrotehnică din Iași, unde se 
muncește mult, se învață foar
te serios, iar profesorii ny te 
întreabă dacă ești șahist, bas
chetbalist sau fotbalist, 
mene trebuie neapărat 
mutări bune.

Aflăm cu satisfacție 
diu Foișor a făcut și la facul
tate numai ..mutări bune", a- 
vînd în primii trei ani o me
die generală peste 9.

Să spicuim din palmaresul 
său că a fost campion balcanic

Valerîu CHIOSE

La exa- 
să faci...

că Ovi-

(Continuare in pag 2-3)

24 de ore la clubul Olimpia

MARKKA PUICĂ Șl CEI DIN JURUL El
„BREVIAR 1982 MARICICA 

PUICĂ", pe panoul realizări
lor clubului bucureștean O- 
limpia : medalie de argint la 
europenele de sală de la Mi
lano, în proba de 3 000 m (6 
martie), „aur" la Crosul bal
canic (4 000 m), de la Alena 
(15 martie), „aur" la ..mon
dialele" de cros (5 000 m), de 
la Roma (22 martie) ; au ur
mat apoi alte medalii de aur 
și argint la mari competiții 
internaționale, care au culmi
nat cu titlul de vicecampioană 
europeană1 în proba de 3 000 
m, la 9 septembrie, la Atena, 
precum și noi titluri republi
cane și recorduri (ca de pildă 
recordul național la 1 500 m șl 
cel mondial în proba de 1

milă). FIREASCĂ. DECI. SĂR
BĂTORIREA acestei atlete de 
excepție, ieri după-amiază, la 
sediul clubului, în prezența 
celor mai buni sportivi șl an
trenori ai acestei unități spor
tive, cunoscuta atletă (antre
nată de soțul ei. prof. Ion 
Puică) împlinind în acest an 
încununat cu excelente rezul
tate. un deceniu de activitate 
sub culorile Olimpiei. „Sper 
Ca 1983 să nu fie mai slab 
decît anul care se încheie, și 
im! doresc din toată inima să 
încununez actualul ciclu olim
pic cu o medalie la Dos An
geles 1984“ ne-a spus Maricica 
Puică. Da mulți ani, Maricica 
șl la mal mare în performan
ța atletică, spre gloria sportu

lui românesc ! „TUNURILE" 
NOASTRE CU BĂTAIE DUN
GA : canotoarea Elisabela
Oleniuc, halterofilul Constan
tin Urdaș, atleta Denuta Rată, 
trăgătorul de talere Titi Vlădo- 
ianu, toți încă la virsta junio
ratului și candidați olimpici de 
mare talent" — ne spune pre
ședintele Clubului prof. Aurel 
Dobincă. MINA ADEVĂRATU
LUI GOSPODAR se vădește 
peste tot la bazele clubului, 
fie că este vorba de stadionul 
din Vitan, de complexul de 
lîngă sala Olimpia din șos. Ian- 
cului, de complexul Mărășeștl,

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag î-3)



in cinstea aniversării Republicii

AMPLE ÎNTRECERI Șl ACȚIUNI OMAGIALE
E
0

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ
Activitatea sportivă de masă cunoaște în aceste zile, în întreaga 

țară, o deosebită efervescență, cu un larg evantai de acțiuni și 
întreceri prin care sportivii omagiază cea de a 35-a aniversare a 
Republicii. Dintre numeroasele relatări primite de la corespon
denții noștri, prezentăm un succint grupaj în ziarul de astăzi.

sportive sătești s-au eviden
țiat cele din localitățile Joița, 
Băneasa, Comana, Călugăreni, 
Stăneșii, Brotești și Izvoarele. 
(Traian BARBÂLATÂ).

BUCUREȘTI. Sute și sute 
de copii și tineri au luat par
te la un atractiv turneu de 
înot organizat de comisia de 
specialitate a C.M.B.E;F.S. la 
bazinul Floreasca. întreceri 
entuziaste, în care sportivi 
din asociații și cluburi bucu- 
reștene au luptat pentru un 
loc pe podium. întrecerile au fost 
urmărite de numeroși spectatori, 
îndeosebi părinți veniți să-și 
încurajeze copiii. S-au evi
dențiat, pe categorii de 
vîrstă : Bogdan Fișor (Progre
sul), Mihai Nămoloiu (Rapid), 
Viorel Ruse (Progresul), Vir
gil Goian (Progresul), Gabriel 
Miu (Triumf). Vicențiu Geor
gescu (Rapid).

Ample întreceri de șah 
s-au desfășurat în aceste zile 
în sectorul 3 al Capitalei, pe 
platforma industrială „23 Au
gust", cu participarea iubitori
lor acestui sport de la între
prinderile Republica, Progre
sul, Timpuri Noi, Mașini Unel
te, Granitul. (Octavian GUȚU).

DEVA. în municipiul de pe 
malul Mureșului a avut loc un 
amplu concurs de box orga
nizat sub genericul „Daciadci" 
de C.J.E.F.S. Hunedoara, in 
colaborare cu comisia de sport 
din Consiliul județean al sin
dicatelor. Au luat parte un 
mare număr de tineri din aso
ciațiile sportive Metalul Hu-

nedoara, Jiul Petrila, Minerul 
Lupeni, Aurul Brad, Voința 
Deva, Vidromin Petroșani. în
trecerile s-au bucurat de o 
frumoasă reușită. Tot în cin
stea aniversării Republicii a 
fost, organizat și un atractiv 
concurs de tenis de masă, cu 
numeroși participant!, băieți 
și fete. La fete, pe locul I s-a 
situat Ileana Iordănescu, ur
mată de Emilia Lazăr și Irina 
Bălțatu, iar la băieți Dionisie 
Kiș, urmat de Sorin Betea și 
Virgil Moraru (Ion JURA).

,,ORAȘUL * FIZICIENILOR
(Urmare din pag. 1)

Gheorghe Dorohoi, Marina O- 
chea, Ion Popescu — șeful ra- 
dioclubului, marii sufletiști ai 
sportului. „De cînd a venit la 
noi profesorul Radu Itu facem 
treabă bună..."

Radu Itu este secretarul a- 
sociației, un fel de „argint 
viu", cum se spune, un orga
nizator de acțiuni cum mai rar 
am întîlnit. El a inițiat și tea
trul de amatori de pe platfor
mă — locul al doilea pe țară 
la ediția a III-a a „Cîntării 
României". Ține neapărat să 
călcăm cu piciorul pe toate 
amenajările sportive făcute cu 
ajutorul fizicienilor. Se află în 
reamenajare un stadion care 
Va avea în final tribună cu o 
mie de locuri, pistă de zgură 
cu șase culoare, sectoare de 
sărituri și aruncări. Vizităm 
terenurile din parc, bazinul de 
înot. Și prof. Radu Itu ne vor
bește despre zecile de acțiuni 
turistice organizate.

Ne primește directorul gene
ral al Centrului național de 
fizică, președintele de onoare 
al asociației, fizicianul dr. 
Marin Ivașcu. Ne vorbește 
despre eforturile depuse pen
tru a îndeplini la un nivel 
înalt calitativ indicațiile date 
de partid. Repetă de cîteva ori 
cuvintele : „învățămînt, cerce
tare, producție". „Ne preocupăm 
să facem din sport un ele
ment care să ne înlesnească a- 
cest deziderat. Da, sportul și-a 
eîștigat Ia noi o valoare de în
semnătate națională. Ne ajută 
să muncim mai bine, să gîndim 
mai bine...".

„Orașul" fizicienilor este, a- 
șadar, și o mare arenă a spor
tului.

SIBIU. în cadrul Casei de 
cultură a sindicatelor din lo
calitate s-au desfășurat zilele 
trecute întreceri de tenis de 
masă și popice, organizate sub 
genericul „Daciadci", în cin
stea celei de a 35-a aniver
sări a Republicii. Competițiile 
au fost urmărite de un mare 
număr de iubitori ai sportului 
și s-ău bucurat de un frumos 
succes. în sala Armatei a a- 
vut loc, de asemenea, o com
petiție omagială de handbal 
masculin, cu participarea di
vizionarelor „A“ Constructorul 
C.S.U. Oradea, Universitatea 
Craiova, Independența Carpați 
M'îrșa. Pe locul I s-a clasat 
formația din Mirșa, urmată 
de Universitatea Craiova (Hie 
IONESCU).

GIURGIU. în cele 219 aso
ciații sportive din județ au a- 
vut loc numeroase competiții 
dedicate aniversării Republicii. 
La Giurgiu, de pildă, în aso
ciațiile Cetatea, Olimpia, Du
nărea, Automecanica, Chimia, 
Voința și ICMUC s-au des
fășurat întreceri la șah, box, 
tenis de masă, popice și volei, 
cu participarea a peste 3000 
de tineri. Dintre asociațiile

SADU. O reușită competiție 
omagială de box s-a desfă
șurat în localitate, sub generi
cul „Daciadei", cu participarea 
a 52 de sportivi reprezentînd 
asociațiile Unirea Ocna Sibiu
lui, C.A. Tg. Jiu, Minerul Mo- 
tru, ITUC Ro vinari și Meta
lurgistul Sadu. După dispute 
deosebit de interesante, urmă
rite de numeroși iubitori de 
sport din Sadu, au eîștigat 
sportivii din asociația gazdă, 
Metalurgistul, pregătiți de tî- 
nărul instructor Ion Gcică. (S. 
ANATOLIE).

TULCEA. Recent, în munici
piul Tulcea s-a desfășurat un 
amplu cros în cinstea celei de 
a 35-a aniversări a proclamării 
Republicii, la care au luat par
te peste 2 500 de tineri elevi 
și pionieri din toate școlile ge
nerale și liceele din municipiu 
și județ. Competiția, pe catego
rii de vîrstă la băieți și fete, a 
prilejuit dispute deosebit de 
flîrze, urmărite de numeroși 
spectatori. Iată câștigătorii, în 
ordinea probelor: fete — 10 — 12 
ani . Paula Vavilov (Lie. ind. 4 
Tulcea), 13—14 ani : Doina Ca
fenie (Șc. gen. 11 Tulcea), 15

— 16 ani : Mariana Novic (Lie. 
alimentar Tulcea), 17—19 ani : 
Doina Novic (Lie. Spiru C. Ha- 
ret), peste 19 ani : Ana Samoilă 
(Lie. ind. nr. 1) ; băieți — 10
— 12 ani : Marius Bibo (Șc. 

.gen. 2 Tulcea), 13—14 ani :
Cristian Apostol (Șc. gen. 4 
Tulcea) și 15—16 ani : Nicolae 
loniță (Lie. ind. 3 Tulcea), 17
— 19 ani : Tudor Cernega (Lie. 
metalurg. Tulcea), peste 19 ani: 
Mihai Mititelu (Comb. Alumină 
Tulcea).

Dumitru MORARU-SLIVNA

ROMAN. Timp de două 
zile, în localitate, în fața
unei numeroase asistențe a
avut loc o atrăgătoare re
uniune pugilistică inițiată de 
clubul sportiv Laminorul Ro
man, la care au luat par
te sportivi de la Șantierele 
navale si Voința Oltenița, Me
talurgistul Tulcea si Metalul 
Suceava. Reuniunea s-a soldat 
cu un succes meritat al pugi- 
liștilor de la Laminorul Roman 
(antrenor, D. Barda). Printre 
învingători : V. Toma (Lami
norul), Gh. Dumitru (Voința 
Oltenița) si N. Cioltan (Metalul 
Suceava), (Mihai CIIIRI AC).

PATINATORI ROMÂNI LA BUDAPESTA
Patinatori de viteză aparți- 

nînd cluburilor Tractorul Bra
șov (Mihaela Dascălu, Gabrie
la Voina, Daniel Ceata, antre
nor — Ernest Ulrich-Retric), 
S.C. Miercurea Ciuc (Judith 
Bogozi, Tibor Becze, antrenoare
— Maria Tașnadi-Lăzăreșcu), 
Viitorul Cluj-Napoca (Rodica 
Suciu, Carol Lang. Daniel Bo
ta, antrenor — Iloria Timiș), 
Petrolul Ploiești (Liliana Co- 
man, Sandu Nicolae, Eugen Po
pa, antrenor — Adrian Cioba
ni;), Mureșul Tg. Mureș (Ăttila 
Bakoș, Szilârd Varga, Eduard 
Csieh, Ladislau Szasz, antrenor
— Carol Gall jr.) au participat 
la Budapesta la o serie de 
concurs-iri în compania sporti
vilor fruntași din țara gazdă , 
S-au remarcat junioara Liliana 
Coman (Petrolul) care a eîștigat

probele de 500 m (49,22) și 
1 000 m (1:41,41), Rodica Suciu 
(Viitorul) sosită pe locul 2 la 
1 000 m cu 1:43,67, Daniel Bota 
(Viitorul) învingător la 1 000 m 
cu 1:30,53 și Sandu Nicolae 
(Petrolul) clasat al 2-lea, • la 
aceeași probă, cu 1:31,54, a- 
mîndoi ocupind primele două 
locuri în clasamentul general, 
înaintea unor alergători din 
Budapesta.

Peste cîteva zile vor începe 
concursurile republicane ale 
actualului sezon. Să sperăhi că 
între dorințe și realități nu va 
mai exista neconcordantă și 
ca atare sportivi cu stagii de 
antrenamente pe gheață artifi
cială peste hotare nu vor mai 
fi depășiți ca altă dată de co
legii lor care au rămas acașă...

AUTORITATEA EX-CAMPIONULUI
„Am constatat și eu, ca atiția alții, trecuți din teren pe 

banca antrenorilor, cit de grea pare noua carieră, fiindcă 
este o carieră nouă. Dar m-a încurajat și mă încurajează 
atitudinea tuturor celor din jur, solicitudinea și respectul 
elevilor mei, majoritatea foști coechipieri... „Sînt ginduri 
ale unuia dintre cei mai proaspeți antrenori, maestrul eme
rit al sportului Radu Voinea. Respectul elevilor, subliniază 
cunoscutul nostru fost internațional. Și nu este oare, nor
mal ca un jucător care a -cucerit aprecierile întregii lumi 
handbalistice să fie total respectat cînd trece la catedră ? 
Fiindcă ce este altceva antrenoratul decît o adevărată ca
tedră ?

Ne gîndeam la asemenea adevăruri cercetînd listele de 
antrenori ale unor ramuri de sport cu multe galoane cu
cerite în marile competiții internaționale. Ca să nu ple
căm din handbal, in grupul atît de numeros și de valoros 
al tehnicienilor săi găsim tot atîția ex-jucători cunoscuți : 
C. Oțelea, O. Vlase, N. Nedef, C. Nica, C. Lache, I. Doilea, 
C. Jude, D. Lupescu, Irina Naghi-Climovschi, Gh. Licu, A. 
Samungi, și atîția alții. Dar profesorii luptătorilor-colecțio- 
nari de medalii olimpice, mondiale și europene, cine sînt ? 
Printre alții, I. Corn can u, I. Cernea sau S. Popescu care 
urcau odinioară pe aceleași podiumuri pe care urcă astăzi 
învățăceii lor. Rugbyul, acest sport al celor mai frumoase 
tradiții și predări de ștafetă de la generație la generație, 
ne oferă o adevărată galerie de apreciați internaționali tre- 
cuți la cirma echipelor de performanță : V. Moraru, V. 
Irimescu, AI. Paloșanu, I. Țuțuianu, R. Demian, A. Ma- 
tecscu, M. Bucos, G. Dobrotă etc. (Dealtfel, cite un „etc" 
vă rugăm să treceți, din oficiu, la enumerările noastre, 
care nu se doresc de fel, exhaustive). Scrima s-a bazat și 
se bazează pe autorități în materie numite Șt. Ilaukier, 
I. Zllaiil, V. Chelaru, A. Vîlcca, Maria Vicol, Olga Szabo : 
caiacul și canoea pe un N. Navasart sau R. Iluțanu, pe un 
G. Simionov sau S. Todorov. Ex-recordmanul săritorilor in 
lungime, M. Zaharia, a creat-o pe recordmana lumii la 
aceeași probă, Văii Ionesco. Pe băncile de la marginea te
renurilor de volei sau baschet îi descoperim pe unii dintre 
cei mai valoroși foști internaționali, precum Doina Ivănescu, 
N. Sotir, A. Drăgan, W. Schreiber, M. Chezan, O. Crețu, 
M. Nedef, II. Tursugian, Gh. Novac, A. Molnar și atiția 
alții.

Ce vrem, prezentîndu-vă, ca argumente faptice, aceste 
registre de nume ? Să pledăm încă o dată pentru antre
norul competent, instruit, la curent cu tot ce este nou în 
meseria lui, dublat de AUTORITATEA EX-CAMPIONU
LUI, de avantajul acestuia de a ști să ajungă mai repede 
și mai direct la inima elevului, de posibilitatea acestuia de 
a vorbi prin puterea nelimitată a exemplificării. Pledăm 
pentru traseul teren-baneă tehnică, pentru MENȚINEREA 
ÎN SPORT A FORȚELOR PROPRII, pentru trecerea mari
lor campioni prin școala înaltă a I.E.F.S. și utilizarea ex
perienței și prestigiului lor în formarea noilor promoții de 
performeri. Pledăm pentru neabandonarca unei pasiuni dc 
tinerețe, pentru prelungirea ei ia timp.

Eftimie IONESCU
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de baza nautică de la Herăs
trău, sau de cele 4 hectare 
din preajma poligonului Tu
nari, de unde s-au recoltat 
zarzavaturi și finețe. LA STA
DIONUL DIN VITAN, unde în 
vara 83 se va disputa Cupa 
Europei la pentatlon modern 
pe micro-hipodromul din in
cintă. 16 pentatloniști și 5 cai 
sub supravegherea antrenoru
lui C. Călina, și 9 cai și călă
reți sub supravegherea antreno
rului A. Cosîea. Printre aceș
tia din urmă, Silvana Todea, 
din lotul național feminin de 
călărie și Ana Ștefan (12 ani), 
un real talent care practică e- 
chitația de doi ani. Trei graj
duri, potcovărie. ovăzărie și un 
atelaj tras de „Artist", calul de 
povară „pe post de microbuz", 
după cum ne spune, mai în glu
mă. mai serios, șeful bazei Ga
briel Văicescu. CEI 30 DE CAI, 
bine îngrijiți și dichisiți, supra- 
vegheați la orele vizitei noastre 
de dr. Dan Login. PE „OLIM
PIA". RUGBYȘTII DE LA DI
NAMO !. pentru că în cadrul 
bunelor relații existente între 
cele două cluburi, după cum 
ne-a spus președintele Olimpiei, 
terenurile de rugby de pe „Vi- 
tan" sînt folosite de divizionara 
„A" Dinamo, în timp ce cicliștii 
și trăgătorii de la Olimpia fo
losesc velodromul și poligonul 
de tir din șos. Ștefan cel Mare. 
„DUPĂ CE ÎN ANUL 1980. 27

SPORTIVI AI CLUBUL 
NOSTRU, campioni naționali, au 
plecat prin transfer la alte clu
buri mari, la Steaua și Dinamo, 
ne spune vicepreședintele clu
bului Olimpia. Romulus Pavcn, 
nc-am orientat mai ales spre 
ramurile sportive unde putem 
pune accentul pc clementul fe
minin, în 7 din cele 15 disci
pline practicate în clubul nos
tru, ponderea principală aparți- 
nînd fetelor". 30 DE CICLIȘTI 
JUNIORI, SUB SUPRAVEGHE
REA FOSTULUI MARE RU
TIER MARIN NICULESCU. tre
ceau normele de control înain
tea plecării în tabăra de iarnă 
de la Slănic Moldova. Alături, 
în atelierul mecanic al secției, 
tînărul si harnicul mecanic Mir
cea Brebene pregătea cu mi
gală și pricepere bicicletele, a- 
liniate in ordine ca într-o na- 
nonlie de preț. ÎN COM
PLEXUL DIN SOS IANCU- 
LUI, lingă moderna sală de jo
curi și popicăria cu 6 piste, cu in
stalații automate, o spălătorie, 
un atelier mecanic, o croitorie și 
un mini-hotel, toate la dispozi
ția sportivilor clubului, pentru ca 
activitatea cotidiană, pregăti
rea performantei, să aibă cele 
mai bune condiții. CEL MAI 
BUN HALTEROFIL ROMÂN, 
DRAGOMIR CIOROSLAN. are 
un demn urmaș în marea per
formanță chiar în cadrul clu
bului. Constantin Urdaș, și 
acesta tot la categoria 75 kg, 
ambii pregătindu-se sub con

ducerea rer. 
ilie Dociu 
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CITIȚI NR. 12 (dcccmDric)
AL REVISTEI ILUSTRATE

Din cuprins :

® O amplă trecere în re
vistă a succeselor sportului 
românesc tn 1982
• Universitatea Craiova, 

printre echipele de club frun
tașe în fotbalul european
• însemnări de la meciul 

Italia — România de la Flo
rența.
• Situația la zi în grupele 

preliminare ale Campionatu
lui european
• Prezentarea primilor cla

sați în ancheta Asociației pre-
i «el sportive pentru desemnarea celor mal buni sportivi 

români «1 anului

O Marginalii la „Topul ’82“ 
al fotbaliștilor
• Ce mari competiții ne o- 

feră 1983 ?
• Impresii de la turneul 

final al Campionatului mon
dial de fotbal din Spania
• Portrete ale unor mari 

vedete ale sportului interna
țional In 1982
• Fotografii originale de 

peste hotare. In paginile de 
„Magazin extern".
• Rubricile : Viață sportivă, 

Cutia cu scrisori. Agenda lu
nii ianuarie

UN NUMĂR BOGAT ILUS
TRAT. O SINTEZA A AMU* 
LVI SPORTIV 1»9L

SPORT OVIDIU FOIȘOR - 0 MARE PROMISIUNE A SÂNULUI ROMÂNESC C
(Urmare din pag. 1)

cu echipa de juniori a Româ
niei, la Atena. în 19.Î9. că a 
mai participat — ca junior — 
la 4 balcaniade, și la două ca 
senior, că în 1980 a primit titlul 
de maestru F.I.D.E., iar re
cent. la Olimpiada de la Lu
cerna (prima sa Olimpiadă), pe 
acela de maestru international, 
pentru rezultatele obținute la 
turneele de la Kikinda (locul I) 
și A.E.M. Timișoara (locul III).

— Ovidiu Foișor, credeai îna
inte de start că vei cîștiga a- 
țest campionat,?

— Sincer să spun, nu 1 Apoi, 
cînd am văzut că sint lider 

după 8 runde, mi-am zis : ce-ar 
fi 7 M-am concentrat și mobili
zat Ia maximum, rezistînd for
midabilei reveniri a Iui Gheor
ghiu și Stoica din a doua parte 
a campionatului. Nervii au ce
dat in penultima rundă, cînd 
am pierdut la Ștefanov, care, 
dealtfel, a jucat admirabil, dar 
în ultima rundă, contra maes
trului internațional Stoica, 
m-am regăsit. S-a jucat totul 
pe o carte și eu am ciștigat.

— Care sînt planurile de vi
itor ?

— Mă așteaptă, la sfirșitul 
lunii ianuarie, o sesiune de exa
mene probabil la fel de grea 
ea ți această finală. Apoi, vreau 
să-ml onorez titlul de campion 

în turnee. Firește, obiectivul 
următor pe care mi l-am pro
pus este obținerea clasificării 
de mare maestru. N-o fie 
ușor, pentru că astăzi apar pre
tutindeni foarte multi jucători 
tineri, talentați, bine pregătiți, 
care aspiră la glorie. O să mă 
străduiesc să lupt cu ei și să-i 
înving...

Ne-am luat rămas bun și a- 
cest tînăr șahist, care a jucat 
fotbal și baschet, a plecat gră
bit spjze sala I.T.B. spre a-șl 
primi prima medalie dg carn- 
pion național.

★
Ieri dimineața s-au reluat 

cele două partide întrerupte din 
ultima rundă. Ionescu a ciști

gat la Arde, 
cedat fără j

Clasament, 
torul : 1. O 
C. Ionescu . 
ghiu 9,5 p, 
și V. Stoica 
Iov și S. G 
P. Ștefanov, 
Ciolac 7 p, 
p, 12—13. V. 
deleanu 6 p 
tovici, A. K 
5,5 p. (La p 
a fost stabil 
coeficientiloi 
ger. în felul 
ocupă1 locul 
dreptul de i 
„A“ de anul
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U FEMININ I PETROLUL LA ORA ÎNVĂȚĂRII UNEI NOI PARTITURI
STAREA DE EMULAȚIE..

tu] de tîrziu, din 
aiului mondial, 
i Diviziei „A" de 
in se... grăbește! 
este programată 

de distanță după 
iu incompletă — 
i cele șase me- 
>ioana țării, Ști- 
iind prezentă în
1 un turneu în

>ă o primă etapă 
multe aprecieri 
campionatului, 

sînt totuși po- 
exceptînd

i 
că
i Timișoara — 
îcheiată cu daci 
mță în favoarea 
!i — patru dispu- 
a rezultate sep
arată o angajare 
rească dealtfel, 
ipe de a se pune 
că de la începu- 
î eventuale sur
ie. De asemenea. 
( rt faptul că — 
u transmis cores- 
tri — arbitrajele 
ațteptînd în con- 
e să se mențină 
d ridicat. în sfîr- 
ă pregătirile — 

viitoare — vor 
e eșecul echipei 
C.M., antrenorii 
velor lor să prac- 
M1 cît mai apro- 
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etapei a Il-a.
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Spre satisfacția înflăcăraților 
suporteri ploieșteni, în vara a- 
cestui an Petrolul a revenit pe 
prima scenă fotbalistică, propu- 
nîndu-și ca obiectiv menținerea 
în Divizia „A". Acum, la jumă
tatea competiției, se poate spune 
că formația ploieșteană este pe 
cale să-și atingă scopul. Aceas
ta însă cu condiția ca pînă la 
sfirșitul campionatului nivelul 
de jcc să se îmbunătățească, să 
nu coboare sub cota unor evo
luții considerate ca medii, așa 
cum este apreciată, pe ansam
blul turului, comportarea echi
pei antrenate de Viorel Mateia- 
nu. Să recunoaștem, Petrolul a 
rulat un lot de jucători fără in
dividualități de marcă, cu care 
în cele 17 etape a oscilat mai 
mult între pozițiile a 9-a și a 
13-a ale clasamentului.

Prețuind conducerea tehnică 
cu numai 22 de zile înaintea 
începerii campionatului, la 15 
iulie, Viorel Mateianu nu a avut 
practic timpul necesar să pună 
ia punct problemele de fond 
legate de concepția și organiza
rea unui sistem de joc. „Pre
singul, posesia mingii, faza de 
atac și de apărare erau noțiuni 
prea puțin cunoscute do noii 
mei jucători. îmbucurător a fost 
faptul că, treptat, ei au ințeles 
că numai printr-o muncă sus-

Apărarea ploieșteană nu poate să se opună șutului lui Mulțescu. 
Fază din meciul Dinamo — Petrolul. Foto : Dragoș NEAGU
gore, Marica, Simaciu, Călin) la 
cerințele noi ale jocului, ei ade- 
rînd la efort pe fondul unei ri
dicate coeziuni sufletești. Sem
nificativ este faptul că, spre fi
nalul turului, la trei „capitole" 
s-a atins un procentaj mulțumi
tor, după spusele lui V. Ma
teianu : FAZA DE JOC (50—60 
la sută), FAZA DE ATAC (50-

13. PETROLUL PLOIEȘTI 17 7 1 9 21-32 15
O Puncte realizate acasă: 12 (a pierdut cîte două puncte cu Spor

tul studențesc șl F.C. Argeș) ; puncte obținute In deplasare : 
3 (două cu F.C. Constanța, unul cu C.S. Tîrgoviște).
• Golgeteril echipei : Slmaciu 9 goluri ; Butufei șl Lazăr — 

cîte 2, Libiu, Marica, Pancu și Ștefănescu — cîte 1, Cățoi (F.C. 
Olt) și Iovan (Steaua) — autogoluri.
• Jucători folosiți : 19 ; Stanciu, Butufei șl Slmaciu — cîte 17 

meciuri, Cozarec și Cojocaru — cite 16, Lazăr 15, Toma, Pancu 
șl O. Grlgore — cîte 14, Marica și Ștefănescu — cîte 13, Libiu 
12, Bratosin și Mîrzea — cîte 10, Haralambie 7, Gălățeanu 5, 
Călin 4, Toporan și Crlstea — cîte 3.
• Cartonașe galbene : 19 — 9 jucători ; cele mai multe : Co

jocaru 5.
O Cartonașe roșii : nici unul.
C A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m : una transformată 

(Marica), 2 ratate (Toma) ; a fost sancționată cu 2 penalty-url: 
unui transformat, unul ratat.
• A expediat 199 de șuturi (126 acasă

dintre care 102 pe spațiul porții C- ---
_ 1 — 73 în deplasare),

(70 acasă — 32 în deplasare).

ținută, prin învățarea unor par
tituri proprii ne putem menține 
în Divizia „A". S-au angajat 
fără menajamente la efort și, 
îneet-încet, jocul echipei a în
ceput să se contureze, să se a- 
propie de intențiile mele. Cu 
alte cuvinte, s-a trecut de Ia o 
concepție demodată, defensivă, 
la un joc echilibrat, laborios și 
eficace".

Ce s-a desprins pregnant din 
evoluția echipei ploieștene ? La 
pozitiv se poate aminti de sub
ordonarea marii majorități a ju
cătorilor (Cojocaru, Stanciu, Bu
tufei, Pancu, N. Lazăr, O. Gri-

60 la sută), PRESINGUL (40—50 
la sută). în schimb, POSESIA 
MINGII, punctul die referință de 
„tip Mateianu", s-a realizat 
doar în scăzută proporție 
(10—20 la sută), Amintind de me
ciurile care l-au mulțumit pe 
ahrrenor, acestea au fost cu 
F. C. Olt (3—1), F. C. Bihor 
(4—2), ambele pe teren propriu, 
și cu F. C. Constanța (2—0), în 
deplasare.

în privința aspectelor nega
tive (spre care -r- pentru a le 
elimina — conducerea tehni
că își va îndrepta atenția), a- 
cestca au fost destul de nume-

IEBUI SĂ NE PREGĂTIM TEMEINIC PENTRU MECIUL CU CHILE 14
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oarte grea. L-am 
lim: vreme la cî- 
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lecundul său, Re- 
și el forță de joc. 
se află Alexandru 
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pe „supreem", o 
dintr-o combinație 
și pinză — 1 se
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leanu. iar Ghindă a 
oc la Stefanov.
al final este urmă-

Foișor 10,5 p, 2. 
tO p, 3. FI. Gheor- 
4—5. Th. Ghițescu 
9 p, 6—7. M. Pav- 

riinberg 8 p, 8—10.
M. Ghindă și Gh. 

11. V. Ciocâltea 6,5 
. Nicolaide și A. Ar- 

, 14—16. M. Trata- 
ertcsz și D. Oltean 
unctaj egal ordinea 
ită după calcularea 
• Sonneborn — Ber- 
acesta. P. Stefanov
8. ceea ce îi dă 

iarticipare în finala 
viitor).

viteză nu prea mare, dar ori
cum va trebui să ne antrenăm 
mult — li se adresează antre
norului Alexe Bardan. lui 
Florin Segărceanu și Andrei 
Dîrzu.

Apoi dialogul se întrerupe. 
Ilie Năstase a venit la „23 
August", în primul rînd să se 
antreneze. Urmărim fiecare 
lovitură, admirăm puternicele 
și plasatele servicii, loburile 
care în lumea tenisului se și 
cheamă, de multă vreme, 
„lob Năstase", ca și ușurința 
cu care se mișcă. în sală sint 
vreo zece-doisprezece tineri, 
unii dintre cei mai buni ju
cători ai noștri. îi admiră ți 
ei măiestria, dar ne întrebăm 
dacă vor învăța ceva de la 
Ilie, măcar pasiunea pe care o 
pune în fiecare lovitură, plă
cerea de a juca tenis. Uitînd 
de timp, după aproximativ o 
oră și 
crezut 
pune 
fileu,
Adrian Marcu cu care a făcut, 
pe rînd. pereche la dublu, pre
cum și „adversarilor", Florin 
Segărceanu și Andrei Dîrzu — 
să joace o... miuță. O miuță 
care 
ceas 
reia

jumătate, cînd s-ar fi 
că Ilie a obosit, le pro- 
partenerilor săi de la 
Dumitru Hărădău, apoi

a tinut mai mult de 
! De cum s-a 
firul discuției :
Cit mai rămîn
2—3 ianuarie,

oprit,

acasă, 
vreauprin

mă antrenez in fiecare zi 
gă Segărceanu. Probabil 
juca dublu in martie, la 
ciul cu Chile.

Apoi ne vorbește despre 
bal :

— Am văzut la Florența

un 
Ilie

pină 
să 

lin- 
vom 
me-

fot-
<i£-

771C- 
ciul dintre Italia și România.

Cred că avem, în sfîrșit, o e- 
chipă națională competitivă. 
După meci am și stat de vor
bă cu băieții și le-am transmis 
admirația mea. Am văzut la 
televizor și meciul de la Cra
iova, dintre Universitatea și 
Girondins Bordeaux. A doua 
zi, majoritatea ziarelor fran
ceze scriau că mingea în dis
cuție la șutul lui Cămătaru a 
fost... gol I

Și iar trece Ia tenis :
— Am mai multe invitații, 

in luna ianuarie, la turnee in 
America de Sud. în mod sigur 
mă voi duce în Chile pentru 
că vreau să mă conving asu
pra potențialului de ultimă oră 
al lui Gildemeister ' ~ •
ledo. Apoi 
zuela, în 
voi reveni 
tot înainte 
la Milano, 
Nisa...

în timp ce Ilie se afla în 
vestiar, am răsfoit un număr 
al revistei „Tennis de France". 
Aflăm că Năstase este singu
rul jucător din generația sa 
(numărîndu-i pe Ashe, Smith, 
Kodes, Franulovici, Okker, 
Newcombe) care continuă să 
fie invitat la marile turnee 
ale lumii. încă un elogiu adus 
inegalabilului nostru jucător. 
Dumitru Hărădău îi amintește 
de Mihnea, iar Ilie, 
cînd că 
mult, că 
remarcă 
tept să 
Atunci voi juca meciul... 
ții mele I Costică, fratele

$ a făcut prinsoare cd, Mihpea 
mă va bate. Sper căi voi 
face față

și Rebo- 
voi pleca in Vene- 
Brazilia, după care 
in Europa jucînd, 

de ,,Cupa Davis“, 
Monte Carlo și

recunos- 
nepotul său muncește 
începe să se afirme, 

malițios : ,.Abia 
împlinesc 40 de ani

05-

vie- 
meu.

roase. Cîțiva dintre jucători 
(Ștefănescu, Libiu, Toma, Coza- 
rek, Gălățeanu) n-au progresat 
în ritmul celorlalți din cauza 
deficiențelor de ordin moral- 
volitiv, a superficialității în 
pregătire. Așa se explică osci
lațiile de formă sportivă de la 
un meci la altul, cum s-au pe
trecut lucrurile în partidele cu 
Dinamo (0—6), F.C.M. Brașov 
și Steaua, ambele încheiate cu 
același scor : 1—5. în sfîrșit, 
cei doi portari, Mîrzca și Hara- 
Iambie, se fac vinovați de pri
mirea a destule goluri din cele 
32 aflate în pasivul Petrolului. 
Aceste deficiențe din defen
sivă s-au conjugat, din neferi
cire, cu o scăzuită forță de șoc 
a jucătorilor din atac, care nu 
au găsit rezolvări fericite nici 
chiar în situații de superioritate 
numerică.

în sezonul de primăvară, Pe
trolul va pleca doar cu —1 în 
„clasamentul adevărului", dar 
obligația jucătorilor lui Viorel 
Mateianu este aceea de a în
registra o creștere pe planul 
jocului eficace, în așa fel îneît 
să răsplătească mai mult decît 
au făcut-o în toamnă atașa
mentul înflăcăraților lor supor
teri.

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI...
• CONDUCEREA TEHNICA A 

REPREZENTATIVEI OLIMPICE 
i-a fost Încredințată, ieri, in ca
drul ședinței blrouitua federal, an
trenorului Gheorghe Staicu. El 
11 va avea ca secund pe Con
stantin Frățliă.
• „CUPA A 35-A ANIVERSA

RE A REPUBLICII", oompetiția 
de minlfotbal organizată la Bra-

fost ciștigată de F.C.M. 
care a învins în finală, 
pe C.S.Ș. Brașovia II. 
locurile 3—4
C.S.Ș. Steagul 

Brașov II, 
în meciul

șov, a 
Brașov, 
cu 4—1, 
Pentru 
Intîlnit 
și F.C.M.
2— 0, iar ______ ____
locurile 5—6. T.c.T.M. a învins cu .
3— 1 pe C.S.Ș. Brașovia I. Cel
mai. eficace jucător al turneului 
a fost Mircea Duimitriu (eu opt 
goluri;), de la ~
Partidele s-au disputat în Sala 
sporturilor din Brașov și au fost 
urmărite de o numeroasă asis
tență formată îndeosebi, din elevi 
aflați în vacanță. (C. GRUIA, 
cores p.).

s-au 
roșu 
scor 

pentru

F.C.M. Brașov.

Este vremea topurilor. Mai 
fiecare publicație, de la noi 
și de peste hotare, mai fie
care amator de sport încear
că să aleagă „cei mai buni" 
cinci, zece jucători, arbitri, 
antrenori, echipe ș.a.m.d. 
Dincolo de ierarhii. încer
căm să privim PROBLEMA 
ANTRENORILOR sub un 
aspect comun, al emulației 
existente la această oră în 
fotbalul nostru. Afirmație 
argumentată de antrenori din 
ambele generații, de rezulta
tele lor în acest 
Să ne oprim 
tre antrenori 
în rezultatele 
tru viitor.

Mircea Lucescu, cel mai tî- 
năr antrenor din istoria echi
pei noastre naționale, a adus 
în arenă un suflu nou care 
a șocat, adică a plăcut, dar 
a și iritat. Cu inteligenta 
șa, hotărît să privească și 
să trateze fotbalul printr-o 
viziune nouă, modernă. Mir
cea Lucescu ne-a oferit o 
frumoasă toamnă, aureolată 
de egalul de răsunet de la 
Florența. Lucescu nu s-a 
dovedit însă un fixist. el 
reușind să învingă 
prin rațiune, exact 
cînd trebuia, la Flo
rența, „sentimenta
lismul său hunedo- 
rean" exagerat, 
ceea ce reprezintă 
o dovadă a maturizării. Bun 
psiholog. Mircea Lucescu 
încearcă să creeze noii e- 
chipe naționale dimensiunea 
morală necesară marilor 
performante. Sigur că unii 
îi reproșează „structura" 
jocului cu Italia, uitînd însă 
că fotbalul nu mai este de
mult o estetică pură (eroa- 
rp fundamentală care a pri
vat superba echipă . a Bra
ziliei de un loc pe podiu
mul spaniol), iar în clasa
mentul grupei și în anuare 
rămîne el. REZULTATUL. 
Felicitările adresate tocmai 
de „magul" camoionilor 
mondiali, de Enzo Bearzot, 
după remiza de la Florența, 
lui Lucescu, îl angajează 
foarte mult pe tînărul „ti
monier" al echipei noastre 
naționale, aflat, acum, în 
larg. împreună cu secundul 
său Mircea Rădulescu, la 
jumătatea unei prime curse 
care se anunță foarte difi
cilă.

Ar mai fi și „cazul Cons
tantin Oțet". Eternul secund 
a debutat la cîrma unei 
mari echipe cum este Uni
versitatea Craiova într-un 
moment foarte greu. Acum, 
cînd Craiova a ajuns „cum 
laudae" în „primăvara euro
peană". după 
traseu Fiorentina 
rock 
consideră pe C. 
antrenor capabil, alții 
beneficiar al unei formații 
de excepție. Cei din urmă 
uită însă că. în cazul unei 
valoroase echipe, cum este 
cea craioveană, o problemă 
fundamentală rămîne să o 
poți ține în mină, conecta
tă la marea performanță. 
Ceea ce Constantin Oțet a 
reușit, dovedind un simț

an 1982. 
la cîtiva din
ți să vedem 

lor... idei pen-

(tact) pedagogic nebănuit. 
Reușită notabilă și pentru 
faptul că și-a ales ca se
cund un „boboc", pe fostul 
mijlocaș craiovean N. Ivan 
care cu două săptămîni îna
intea partidei cu Fiorenti
na, antrena o echipă bucu- 
reșteană (T.M.B.) din Divi
zia „C“. Și lui C. Oțet i 
s-au adus reproșuri, fie în 
privința gindirii jocului, fie 
în cea a nefolosirii lui Geol- 
gău din startul returului cu 
Bordeaux. Rămin insă re
zultatele. fără replică, și în 
cazul antrenorului craiovean, 
care nu uită de acel 4—0 cu 
„tineretul" Angliei obținut de 
Cornel Drăgușin într-o re
priză. a doua, cînd l-a arun
cat în teren pe Geolgău. în 
aceeași generație îi găsim și 
pe Ion Voica, ajuns in pre
mieră cu Sportul studențesc 
în postura de lider de toam
nă, și pe cei trei antrenori 
care au promovat Politehni
ca Iași, Petrolul Ploiești și 
F.C. Bihor pe prima scenă — 
Gh. Constantin. M. Dridea 
și Gh. Staicu.

Aceste performanțe sînt 
completate de reușitele unui--------- cuplu din „vechea

Valentin 
..------- j — Dumi
tru Nicolac-Nicu- 
șor, cane au cîști- 
gat titlul de cam
pioni cu Dinamo, 

iar dună ce s-au des
părțit în ■ vară, ambii 
și-au văzut conștiincios de 
drum, fiecare reușind per
formante notabile : campio
nii — neînvinși în sezonul de 
toamnă. rapidiștii — în 
„marș forțat" spre „A".

Sigur, tabloul antrenorilor 
’82 nu și-a epuizat detaliile 
prin exemplele de mai sus. 
Mai este și Florin 
gian, care. în pofida 
„eclipse, de toamnă", 
mine același profesionist re
dutabil. Mai este și Viorel 
Mateianu, care luptă cu a- 
celcași „nebunii" ale atacu
lui cu orice preț. Mai este 
și tînărul antrenor Nicolac 
Dobrin, care. în anul său de 
ucenicie, a salvat ..Argeșul" 
de Ia „revărsarea" în......B“.
pentru ca, acum, in toamnă, 
să sțȚrinteze pînă sub po
dium. Mai intră în discuții 
tînărul și capabilul Leonid 
Antohi, care conduce în se
ria I cu Dunărea C.S.U. Ga
lați. mai e si Puiu loncscu, 
în umbra liderului, la Su
ceava. mizînd pe licența sa 
de la Koln și pe faptul că 
a promovat Buzăul. tot in
tr-un duel cu Galațiul. Mai 
sînt și veșnic tinerii Nicolae 
Dumitrescu, la U.T.A., si 
Angelo Niculescu, la „U“ 
Cluj-Naooca. ambii angajați 
în disputa pentru promovare 
din dificila serie transilvană. 
Si nume ar mai fi. Impor
tantă este însă ideea oferi
tă de exemplele expuse : 
există un moment bun al 
antrenorilor noștri, o STARE 
DE EMULAȚIE care nu se
pară generațiile, ci le uneș
te, Ie prinde, parcă, într-o 
ambiție capabilă să ridice 
ștacheta calității.

Mircea M. IONESCU

Puncte Stănescude

Ilala- 
unei 

ră-

un frumos
— Sham-

BordeauX, unii îl 
Oțet un 

un
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MARI SUCCESE LA 

INDEMÎNA TUTUROR !
• Tot mai numeroși partici- 

panți își procură în aceste 
zile bilete pentru tragerea ex
traordinară Loto a Revelionu
lui din 1 ianuarie 1983. După 
cum s-a mai anunțat, vor fi e- 
fectuate 12 extrageri cu un to
tal de 120 de numere, care o- 
feră posibilități sporite de ciș- 
tiguri în autoturisme „Dacia 
1300", mari sume de bani va-

IMOR'ITAZl
si excursii în 
R. P. Ungară, 
lei varianta au

riabile și fixe 
U.R.S.S. sau 
Biletele de 25 
drept de participare la toate 
extragerile. _ '
pe variante combinate 
combinații „cap de pod“, 
chitate 100% sau în cotă 
25%. care dau posibilitatea 
a obține suite de cîștiguri 
Alai multe categorii. Indiferent 
însă de forma de joc aleasă, 
„secretul" marilor succese ră- 
mîne participarea la această

Se poate juca și 
sau 

a- 
de 
de 
la

tragere tradițională și deose
bit de avantajoasă ! • Agen
țiile Loto-Pronosport continuă 
să primească buletinele 
tru concursul Pronosport 
duminică 2 ianuarie 1933, 
cărui program cuprinde 
ciuri foarte atractive 
campionatele divizionare A și 
B ale Italiei. Fiecare va
riantă jucată — o posibilitate 
de a vă număra printre primii 
mari cîștigători ai noului an ! 
Rețineți că vineri 31 decem
brie 1982 este ultima zi de 
participare !

pen- 
de 

, al 
me- 
dm

SUCCESE DE SEZON LA INDEMÎNA TUTUROR !

Cu suma de numai 10 lei, oricine joacă poate 
obține :

® AUTOTURISME „Dacia 
601” @ MARI SUME DE BANI.

Agențiile Loto-Pronosport 
vă oferă zilnic posibilitatea 
dv. printre marii cîștigători I

Șl 
de

1300", „ Trabant

vinzătorii volanți 
a vă număra și

SATISFACȚII PEN-UN PRILEJ DE FRUMOASE
TRU DV., UN CADOU PLĂCUT PENTRU CEI 

, DRAGI!
.-'3 f'.-’S'- '• S '■ '?■ >“ ■ ■
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Balcaniada de baschet feminin

O Magdalena Pall, coșgelera competiției
SOFIA, 28 (prin telefon). In 

sala „Emil Markov" au luat 
sfîrșit întrecerile Balcaniadei 
de baschet feminin, victoria re
venind reprezentativei Bul
gariei, urmată de Iugoslavia și 
România.

Deși ultimul meci al echi
pei noastre în compania 
lecționatei de tineret a 
gariei, nu conta în

se-
Bul- 

gariei, nu conta în competiția 
oficială, el a fost aprig dispu
tat, iar victoria a fost decisă 
în ultimele 10 minute în fa
voarea sportivelor noastre, cu 
71—57 (26—26). înalte, atlete, 
baschetbalistele bulgare au ju
cat cu multă ambiție și au de
ținut deseori inițiativa, pe 
fondul unei prestații modeste 
(mai_ cu seamă în prima 
priză) a formației 
Fetele noastre au 
Pase, manifestînd — in 
ral — o formă care nu putea 
să le permită o comportare și

o clasare mai bune la ac'ualui 
campionat balcanic.

Au marcat : Pali 27, Borș 17, 
Stoichiță 12, Froiler 
Hosszu 2, Popa 4, 
Ciubăncan 2 pentru 
respectiv Vasilieva 
Iova 12, Mihova 6, 
10, Vasilova 3, Stoiceva 4.

în finală : Bulgaria — Iu
goslavia 88 —69 (40—39).

Coșgetera campionatului 
fost jucătoarea noastră 
dalena Pall, care a înscris 73 p.

Dumitru STÂNCULESCU

3. IIînda 2, 
Badea 2, 
România.

22, Kapsa- 
Poriaznova

a
Mag-

re- 
noastre. 

greșit 
gene-

BRUXELLES, 28 (Ager preș). 
Echipa masculină de baschet 
Rapid București s-a clasat pe 
locul doi în turneul 
nai de la Bruxelles, 
în ultimul meci cu 
77—76 (43—38) formația belgia
nă B.C. Brabo.

Competiția a fost cîștigată de 
echipa Slavia Praga.

intcmațiQ- 
învingînd 
scorul de

DAVOS. în primul mec: al 
competiției dotată cu „Cupa 
Spengler", Spartak M«-cova a 
dispus de EU Koln cu 6—3 
(3—1, 3—0, 0—2).

LENINGRAD. în ziua a doua 
a C.M. de juniori (sub 20 de 
ani) grupa „A" 
gistrate rezultatele : 
— Norvegia 10—2 (3—0, 
4—2), Suedia — R.F. 
nia 4—2 (0—0, 2—1, 
nada 
1—0), 
4—3 
două 
următorul : 1. U.R.S.S. 4 p
(14—4) și Finlanda 4 p (16—6), 
3. Canada 4 p (8—2). 4. Ce
hoslovacia 2 p, 5. Suedia 2 p, 
6. S.U.A., Norvegia și R.F. 
Germania 0 p.

MONTREAL. O selecționată 
sovietică va susține în aceste 
zile o serie de șase jocuri în 
compania ceJor mai bune for
mații canadiene, cu „Les Nor- 
diques" la Quebec, „Canadiens" 
la Montreal etc.

PLSEN. în localitate a avut 
loc meciull dintre Skoda Plsen 
și Avtomobilist Sverdlovsk. 
Oaspeții au cîstigat cu 7—3. 
(2—2, 3—0, 2—1).’

au fost inre- 
Finlanda 

3—0, 
Gcrma- 

2—1), Ca- 
— S.U.A. 4—2 (2—2, 1—0, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 

Duipă 
este

(1—0, 2—2, 1—1). 
etape clasamentul 

1.

ANCHETE DE SFÎRSIT DE AN

• Cîteva noutăți legate de programul Jocurilor Olimpice din 
1984. în programul de la Los Angeles vor figura proba feminină 
de caiac 4 și categoria supergrea la box. In privința probei de 
yachting „planșă cu velă“ introducerea el se va statua definitiv abia 
la Începutul anului 1983. In numărul de înscriși la probele de 

nici 
cla-

Tradiționala an- 
,France Foot- 

cel mai 
al anu- 

Paolo 
115 p. 

: Alain 
63 p,

PARIS, 
chetă a revistei 
bal", a desemnat drept 
bun fotbalist european 
lui 1982, pe italianul 
Rossi, care a întrunit 
Au urmat în clasament 
Giresse (Franța) — 
Zbigniew Boniek (Polonia) — 
53 p, Bruno Conti (Italia) — 
48 p, Karl Heinz Rummenigge 
(R.F.G.) — 47 p, Renat Da- 
sacv (U.R.S.S.) — 17 p, Pierre 
Liltbarski (R.F.G.) — 10 p, 
Dino Zoff (Italia) — 9 p, Mi
chel Platini (Franța) — 5 P, 
și Bernd Schuster (R.F.G.) 
— 4 p.

La anchetă au participat 26 
de ziariști sportivi din 26 de 
țări europene.

BULGARIA. Ancheta pentru 
desemnarea celor mai buni 
sportivi ai țării in 1982 a sta
bilit următorul clasament: 1. 
Blagoi lllagoev — haltere, 2. 
Nikola Dinev — lupte libere, 
3. Ismail Mustafov — box, 4. 
Țvetanka Ilristiva — atletism.

POLONIA. Agenția de presă 
poloneză PAP a inițiat o an
chetă printre celelalte agenții 
de presă de pe continent și a 
stabilit următorul clasament: 
1. Daley Thompson 166 p, 2. 
Marita Koch 148 p, 3. Paolo 
Rossi 111 p, 4. Vladimir Sal-

mkov (URSS) — înot 85 p, 5. 
Ulrike Meyfarth 82 p, 6. Ber
nard Hinault (Franța) — ci
clism 62 p, 7. Erika Hess (El
veția) — schi 60 p, 8. Berii 
Aunli (Norvegia) — schi 49 p, 
9. Michael Gross (RFG) — Înot 
39 p, 10. Petra Schneider (RDG) 
— înot 28 p.

biatlon și de patinaj viteză, de la Sarajevo, nu Intervine 
o modificare. Vor fi deoernate diplome olimpice primilor 8 
sați în flecare sport sau disciplină (probă).
• Iată cîteva hotăriri legate șl de Jocurile din 1988 și 

In programul pentru 1988 nu va fl admis nici un sport 
Orice cerere de acest fel va fl studiată exclusiv în perspectiva 
Jocurilor din 1992. Pentru 1988 nu a fost reținut sportul sambo, 
această formă de lupte nesatlsfăctad criteriile în vigoare și 
prezentînd similitudini cu alte sporturi aflate în programul o- 
limpic. Orice decizie privitoare la Introducerea probelor femini
ne de judo a fost amînată pînă la obținerea unor informații 
mai detaliate despre acest sport.
• In privința turneului olimpic de fotbal (care se va disputa 

în 1984 în 4 locuri deosebite din jurul metropolei Los Angeles),
'F.I.F.A. a precizat că rămîn în vigoare toate 
și cu ocazia turneului de la Moscova, în 1980.

9 Șapte orașe studiază posibilitatea de a-și 
tura pentru Jocurile Olimpice de vară din 1992 
na, Budapesta, New Delhi, Nisa, Stockholm 
cinci localități întrevăd posibilitatea de a cere _  ____
rllor de iarnă din 1992 : Cortina d’Ampezzo, Falun, Garmisch Par- 
tenklrchen, Nisa și Alma Ata. (Să menționăm că, dintre acestea, 
Paris, Stockholm, Cortina și Garmisch au mai organizat, în tre
cut, Jocurile).
• Sesiunea a 23-a a Academiei Internaționale Olimpice, care 

se ține la Olympia in Grecia, a ales, pentru anul 1983, ca temă 
generală : violența în sport. In acest scop s-a cerut Comitetului 
Internațional pentru falr-play să pregătească un proiect.

S O dată cu recunoașterea comitetelor naționale olimpice din 
Oman șl Insulele Virgine, Comitetul Internațional Olimpic nu
mără acum ca membre nu mal puțin de 151 CNO.
• De la Congresul olimpic de la Baden-Baden funcțio

nează în staul C.I.O. o așanumită Comisie a sportivilor, formată 
din Thomas Bach (R.F.G. — scrimă), Sebastian Coe (Anglia — 
atletism), Ivar Formo (Norvegia — schi), Kipchoge Kelno (Ke
nya — atletism), Svetla Oțetova (Bulgaria — canotaj) și Vla
dislav Tretiak (URSS — hochei pe gheață). S-a hotărît ca aces
tora să li se alăture în Comisie cîte un sportiv reprezentant din 
S.U.A. șl Iugoslavia, pentru a se asigura legătura cu orașele- 
gazdă ale Jocurilor din 1984.
• Pregătirea viitorului Congres olimpic, din 1990, nu va înce

pe înainte de 1985. Orașe dincolo de perimetrul continentului 
european sînt Invitate să-șl depună candidatura.

1992. 
nou.

regulile aplicate

depune candida- 
: Paris, Barcelo- 
și Sydney. Alte 
găzduirea Jocu-

"Ui T'

ETERNA DISCUȚIE, CANDIDATURILE PENTRU A GĂZDUI CUPA MONDIALA

TURNEE DE TENIS
Finale

Miami
Bowl * :

în turnee de tenis :
Beach — „Orange 

juniori 18 ani : Guy 
Forget (Franța) — Jorge Bar- 
dou (Spania) 7—5, 2—6, 6—1 ; 
junioare 18 ani: Carline Bassett 
(Canada) — Manuela Maleeva

(Bulgaria) 6—3, 4—3 
laide ; Mike Bauer 
Chris
4—6,

ab ; Ade- 
(SUA) — 

(Australia) 
Johnstone,

Johnstone
- 7—6, 6—2,
Cash — Dyke, Hampson (ambe
le Australia) 6—3, 6—7, 7—6.

într-o declarație recentă, 
Joao Havelange, președintele 
F.I.F.A., a spus că țara care 
va găzdui ediția din 1990 a 
Cupei Mondiale va fi stabilită 
cu șase ani înainte, adică 
1984. Pentru organizarea 
cesteia există, de acum, i 
candidaturi, depuse 
Italia și Iugoslavia, 
alte țări și-au anunțat, 
tr-un fel, dorința de a fi 
da întrecerilor : Franța,

in 
a- 

două 
oficial, 
dar și 

în- 
gaz- 
An-

riLLTE S Aii SCHIMBAT SUD CEPUL ATICII!

U.R.S.S., Austria 
Ungaria, Canada, 

în principiu, fi- 
Co-

glia, Olanda, 
Împreună cu 
Pentru 1994, 
gurează între candidate : 
reea de Sud, Brazilia șl Peru.

Dar, apropo, de ediția din 
1986 a Cupei mondiale...

...Fostul atacant al
drei azzurra",

„squa-
Giorgio China

glia, de mai mulți ani jucător 
la Cosmos din New York, a 
declarat unui redactor al zia
rului milanez „La Gazetta

dello Sport", apropo de dor n- 
ța forurilor
S.U.A. de a organiza 
Mondială din 1986 : „Din pă
cate, structuri și echipamente 
necesare pentru organizarea 
Cupei Mondiale nu există de
cît la New York și nu va ti 
posibil ca toate meciurile 
aibă loc intr-un singur 
mai ales cînd participă 24 
echipe. Dar dacă «soccerul» 
mcrican va continua să 
dezvolte în ritmul aciuai, 
poate spune, fără a risca, 
S.U.A. vor putea,

fotbalistice din 
Cupa

La anticele Jocuri de la O- 
Iimpia, femeilor nu le era în
găduită, în nici un fel, parti
ciparea, ca sportive sau chiar 
ca spectatoare. Exista totuși 
o anume excepție, cea a preo
tesei zeiței Demetra, care-șl 
avea chiar un loc al ei pe 
stadion, un loc rezervat ta 
așa numita tribună a helano- 
dlcilor (adică a oficialilor !). 
O excepție și atît ! Orice ten- 

incălcare a a- 
pedepsea 

femeie 
surprinsă

țle a competiției, de nici o 
medalie de aur, ci doar de 
una de argint șl de două de 
bronz. Atlt I Din 1934 șl pînă 
acum, în 1982. In joia aceea, 
însă, iubitorii.
Grecia 
foarte 
imensă 
dorită.

sportului din 
(și numărul lor este 
mare !) au trăit o 
bucurie prin victoria 
dar puțin probabilă,

Ziariștii 
mani nu 
un secret 
țiile 
pe care li le-au 
creat fotbaliștii re
prezentativei R.F.G. 
în acest an, domi
nat de întrecerile 
Mundialulul spaniol. 
Dacă ar fi să amin-

vest-ger- 
au făcut 
din emo- 

insuportablle 
li

tativă de 
cestei reguli 
cu moartea ! 
care ar fi 
la Olimpia, în timpul Jocuri
lor, era pur și simplu asvîr
lită de pe muntele Tipaiu în 
valea adîncă a rîului Alfeu, 
in care șl-ar fl zdrobit corpul!

De atunci au trecut multe 
secole șl de multe ori s-au 
perindaț anotimpurile pe va
lea dintre apele Alfeulul șl 
ale Cladeosului, socotită cînd- 
va drept cea mai frumoasă 
vale a Peloponezului, a Între
gii Elade Și multe, multe 
s-au schimbat de atunci ta 
viața oamenilor acestor locuri, 
în sufletul șl ta mintea lor. 
Ca să înțelegi cel mai bine 
această realitate trebuia să fl 
participat la 9 septembrie, p.e 
noul „templu" al atletismului 

Atena, 
s-au desfășurat 
anului 1982. Ei 

(despre care se 
„Inventat" atle- 

tradițlo- 
nali la campionatele conti
nentului, n-avuseseră parte 
pînă la această a XIII-a edl-

se
Orice 
fost

a

noul „templu 
de la Kalogreza, la 
acolo unde 
„europenele" 
bine, grecii 
spune că au 
tismul). participant!

la campionatele 
n-avuseseră

unei... atlete : Ana Veroull 
cîștigătoare la aruncarea suli
ței cu 70,02 m și prin locul 3 
pe care s-a clasat Sofia Sa- 
korafa. Și pentru ca bucuria 
să fie într-adevăr completă, 
cîteva zile mal tîrziu, Sakorafa 
a devenit recordmană a lumii 
cu un rezultat aproape incre
dibil : 74,20 m.

Altădată, femela din acest 
colț al lumii, care ar fi pă
truns la Olimpia era asvîrlită 
de pe Tlpaiu în hăul văii Al- 
feulul ; acum, nu una, ci două 
femei, care au adu3 glorie at
letismului elen șl prin el în
tregii Grecii, au fost asvîrllte 
spre tăriile cerului de sineală 
al Aticii, act spontan de mare 
bucurie.

tlm doar 
calificării din 
Pă 
cu
Și.
ță,

SE

episodul 
' - gru- 

(înfrîngere clară, 
2—1, la Algeria 
în ultimă instan- 
o victorie dis-

ÎNCEARCĂ UMANIZAREA

cutabilă și foarte 
mult discutată la 
Austria, cu 1—0) a- 
flăm suficiente mo
tive de supărare 
pentru mtauitorii 
condeiului, 
cum acestea 
fost totul (nu 
mult, reprezentativa 
vest-germană a 
pierdut șl startul 
în preliminariile 
C.E., al cărui trofeu 
îl deține, fiind în
vinsă cu 1—0 de 
Irlanda de Nord, în 
cadrul grupei a 
6-a), a venit, lată, 
momentul... plății 1

Recent a avut loc, 
printre ziariști, o 
anchetă pentru de
semnarea celor mai 
bune formații spor
tive vest-germane 
ale anului 1982. Ei 
bine, reprezentativa

BOXULUI PROFESIONIST

re- 
cu 
a-i

PARTICIPAREA EA J.O. CERE ANUMITE... SACRIFICII!

Consiliul mondial al boxului 
(NN. al boxului profesionist, 
se înțelege), faimosul W.B.C. 
discută de mai multă vreme 
modificarea unora dintre 
gulile de luptă in ring, 
Intenția mărturisită de
proteja pe pugillștl. Una din
tre aceste măsuri de „umani
zare" a boxului profesionist 
este reducerea duratei de 
luptă de la 15 la maximum 12 
reprize, în meciurile pentru 
titlu, organizate sub egida 
W.B.C. (NN. pînă una, alta 
W.B.A., cealaltă organizație 
mondială a pugillsmulul, nici 
nu vrea să audă

Dar 
n-au 

de

de fotbal a fost cla
sată abia pe locul... 
ZECE, primul fiind 
acordat echipei 
ștafetă de 4 X 
m, campioană 
„europenele" de 
letls-m de la Atena. 
Pe pista stadionului 
de la Kalogreza e- 
chipa compusă din 
Erwin 
Harold 
Thomas 
Hartmut 
fost 
în 3:00,51, la n-umal 
5 sutimi de secundă 
de recordul conti
nentului.

„E bun și locul 
10, pentru cite ne
cazuri ne-au făcut 
fotbaliștii noștri în 
1982“ - 
năduf, 
cronicar sportiv din 
R.F.G.

de 
400 
la 

at-

Skamrahl, 
Schmid, 

Gicssing și 
Weber a 

cronometrată

spunea, cu 
un vechi

si 
oraș, 

de 
a- 
se 
se 
că 

in 10—12 ani, 
să găzduiască campionatul lu
mii". Aceasta înseamnă că 
ediția din 1994 a C.M. de fot
bal ar putea avea loc, în con
diții bune, în S.U.A., țara — 
poate — cea mai recent con
taminată de „microbul" aces
tui sport.

în ceea ce privește Canada, 
o altă candidată la organizarea 
C.M. 1986, iată că Walter Sie
ber, unul 
C.O.J.O. 
1976, a 
studieze 
de joc. 
simplă :
dată, prețul de cost al înlo
cuirii gazonului sintetic, cu 
care sînt acoperite majoritatea 
terenurilor din Canada, cu ga
zon natural. Apoi vom vedea 
celelalte chestiuni"...

dintre oficialii 
de la Montreal din 
fost împuternicit să 
problema terenurilor 

Explicația este foarte 
„Studiem, deocani-

CAMPIONATE

După ce au cules 
aplauze și aprecieri 
dintre cele mai fru
moase în urma vic
toriilor cucerite pe 
pîrtllle "' ' " '
Placid, 
dițle a „Olimpiade! 
Albe" așii schiului 
alpin Ingemar Sten- 
mark (Suedia) șl 
Hanni Wenzel (Lie
chtenstein) au anun
țat că nu mai in
tenționează să 
parte și Ia J.O. din 
1984, de la Sara
jevo. De aceea au

de la Lake 
la ultima e-

ia

fost făcute publice 
diferitele contracte 
cu anumite fabrici 
de materiale și 
chlpamente
V“, permise în ca
drul unei așa nu
mite 
dar care contravin 
clar regulilor de 
admlsiune la Jocu
rile Olimpice.

Iată însă că 
doi reputați schiori 
au revenit asupra 
hotărîril șl au 
nunțat, recent, că 
ar dori — totuși —

e-
s'porti-

,.licențe B“,

cei

a-

să evolueze la Sa
rajevo ! Pentru a- 
ceasta va trebui 
însă ca ei să renun
țe — formal, desi
gur — la „licența 
B“ șl să-și rezilieze 
contractele publici
tare personale, 
bla în acest 
Federația 
țlonală 
(F.I.S.) 
cere C.I.O. 
rea lor Ia 
plada Albă", 
tă cu ață 
toată povestea...

CEL MAI
de așa

STURT

ceva !). Decizia va intra în 
vigoare chiar de la 1 ianua
rie 1383 !

O altă modificare importan
tă este acea a introducerii 
„regulii celor 8 secunde**, ca 
la meciurile boxerilor amatori; 
adică numărarea pînă la 8 a 
pugilistului aflat în dificultate, 
chiar dacă acesta nu a căzut 
la podea ! In sfîrșit, se dis
cută, dar încă nu s-a luat o 
decizie, pentru mărirea la un 
minut și jumătate, de la un 
minut, a pauzei dintre reprize. 
De asemenea, s-a stabilit o- 
bligativitatea vizitelor medi
cale înaintea unor partide.

RECORD MONDIAL

I

A- 
caz, 

interna- 
de 

va
schi 

putea 
admite* 
„Olim- 

. Cusu- 
albă,

In fantastica lume 
lor sportului, există, 
zicem, recordul de longevitate, 
efemeră.

Un record pur și simplu prăfuit de scurgerea anilor a 
cel al Iul Jesse Owens (8,13 m la săritura in lungime) 
a avut un trai de un sfert de secol, adică de la 25 mal 1935 
la 12 august 1960 (Ralph Boston — 8,21 m)... La polul opus 
a fl tot un record de U săritura în lungime, dar la ‘ 
vorba de săritura de 7,15 m a Anișoarei Cușmlr, de 
1932. de pe Stadionul „23 August", înregistrată la 
Acest record care îl întrecea pe cel de 7,09 m al 
Bardauskiene (Praga, 29 august 1978) n-a durat însă 
nute, pînă ce a fost măsurat zborul de 7,20 m al Iul Vali lo- 
nescu I...

a recordurilor, un fel de lume a minund- 
de asemenea,... recorduri ! Unul ar fi, să 

altul, dimpotrivă, de existență

ANGLIA (et. 20) : recordul do 
spectatori la o etapă a campio
natului englez a fost realizat luni, 
cu 687 628 de spectatori plătitori, 
dintre care 351 868 la meciurile 
diviziei ,,A“, 168 365 la „B“, 105 175 
la „C“ șl 62 220 la ,,D“. Iată re
zultatele din primul eșalon : Ar
senal — Tottenham 2—0, ~ ‘
mingham — Aston Villa 
Brighton — Southampton . 
Ipswich — Norwich 2—3, Liver
pool — Manchester City 5—2, Lu
ton — Watford 1—0, Manchester 
United — Sunderland 0—0, Notts 
Forest — Conventry 4—2, Stoke — 
Everton 1—0, West Bromwich — 
Notts County 2—2, West Ham — 
Swansea 3—2. Clasamentul : 1. Li
verpool 43 p. 2. Notts Forest 38 p, 
3. Manchester United 34 p. 4. 
West Ilam 34 p. 5. Watford 33 p 
etc.

Bir-
3—0, 
0—1,

fost 
care 
pînă 
pare 
Estefemei.

la 1 august 
ora 20,05.

Wilhel minei 
decît 5 ml-

Rubrică realizată de Romeo VILARA

GRECIA (et. 11) : Panionios — 
Olympiakos 0—2, Panathinaikos 
— Serres 2—1. Iannina — Heraklis 
3—3, A.E.K. — Aris 2—1, Pana- 
haiki — Ofi 2—1, Ethnikos — 
PAOK 1—2, Apollon — Doxa 2—0, 
Larissa — Kastoria 3—0. Makedo- 
nikos — Rhodos 4—0. Clasamen
tul : 1. Olympiakos și A.E.K. 17 p, 
3. Panathinaikos 14 p, 4. Arts șl 
PAOK 13 p. 6. Iannina 12 p, 7. 
Larissa 11 p etc.
• Internaționalul sovietic Vitali - 

Daraselia. jucător de bază al e- 
chlpei Dinamo Tbilisi, a fost vic
tima unui accident rutier șl a 
decedat (la virata de 25 de ani).


