
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

& SOSIT LA PRAGA PENTRO A LUA PARTE 
LA CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC 

CONSULTATIV Al STATELOR PARTICIPANTE
ZIAR AL

fftOLETAM PiN TOAT1 ȚJUtiU, UNIȚI-VA I

LA TRATATUL
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, luni după-amiază, la 
Fraga, pentru a lua parte Ia 
Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Con
stantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, general colonel 
Constantin Olteanu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost condus de to
varășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Iosif Banc, Emil Bo
bu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Ion Dinei, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea. 
Gheorghe Pană, Ion Pâțan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdeț, Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Ion Ur- 
su, Richard Winter, Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. a! 
P.C.R., Manea Mănescu. vice-

DE LA VARȘOVIA
președinte al Consiliului de 
Stat, Ion M. Nicolae, Gheor
ghe Petrescu și loan Totu, vi- 
ceprim-minlștrl, precum și de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat șl ai gu
vernului, conducători do insti
tuții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali.

Erau de fată Josef Simon, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace Ia București, 
membri ai ambasadei.

★
Secretarul genera! al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sosit, luni după- 
amiază, Ia Praga.

Pe aeroportul international 
Ruzyne, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și persoanele ofi
ciale care fl Însoțesc au fost 
salutați de tovarășii Gustav 
Husak, secretar general a! Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, Lubomir 
Strougal, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C, din Cehoslovacia, 
președintele guvernului federal. 
Vasil Bilak. membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Josef Koreak. 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, de alți 
conducători de partid și de stal 
cehoslovaci.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
1 s-au oferit buchete de flori.

A fost prezent ambasadorul 
tării noastre la Praga, Cornel 
Pinzaru.
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Dialog cu primul sportiv român al anului 1982

ȘTEFAN RUSII VIZEAZA IN CONTINUARE
PODIUMUL DE ONOARE

- Cetini de brad iți logodesc 
verdele crud cu sclipirile mul
ticolore ale globurilor de tot 
felul, cu lumini jucăușe de 
artificii. Au dispărut doar... 
cadourile, rinduite cu gingășie 
părintească, la cumpăna din
tre ani, lemn că pe-aici „au 
trecut' Cornel, Cristian ți 
Florin, cei trei băieți ai ma
relui nostru campion...

„La mulți ani. Ștefan Ru
sul*. Adresăm urarea celui 
mai bun sportiv român al a- 
nului 1982. Odată cu, se înțe
lege, inevitabila întrebare: 
„Cum este cind te afli pe lo
cul I?-

— Sini fericit ea niciodată! 
Acest titlu de mare cinste este 
pentru mine o premieri, îm
plinirea celei mai arzătoare 
dorințe, la care mi gindese, 
cu speranță și încredere, cam 
din 1970, pe vremea cind ciț- 
tigam primul titlu național de 
juniori ți citeam tn „Sportul'.„

— Bine, dar de-atund s-an 
mai adăugat alte titluri, 6 la 
juniori, 7 la seniori, centura 
europeană a juniorilor de la 
Haaparanda. colecția de titluri 
continentale ale seniorilor, la 
Oslo, București, Prievidza șt 
Goteborg. „aurul* mondialelor 
de la Ciudad de Mexico șl 

Katowice, laurii olimpici de la 
Moscova, locul I la „Univer
siada* de la București...

— Mat sint și alți sportivi 
români de mare valoare! E 
foarte bine că e așa— Am 
fost, totuși, de două ori... la 
un pas de locul I. In 1978, la 
„egalul' cu Draica, prietenul 
meu a ciștigat avind In plus 
și titlul de campion european 
de juniori. Meritul lui— A 
doua oară, in 1980 m-a depășit 
Ivan Patzaichin! Nimic de zis, 
pe bună dreptate. Da, e foar
te bine că nici eu un titlu 
olimpic nu poți fi sigur ci 
vei fi ales sportivul numărul 
1 al anului—

— Acum. după strălucita 
victorie de la campionatele 
mondiale de la Katowice ai 
ciștigat, tn fine, cursa. Ce va 
fl, in continuare?

— Practic luptele din 1965, 
cind aveam doar 9 ani. Multă 
vreme eu maestrul Virgil 
Gheratim, animatorul acestui 
sport pe meleagurile unde 
m-am născut, la Rădăuți. Apoi, 
mi-av îndrumat pașii spre ti
tlurile și medaliile de care

PROFILURI

aminteați antrenorii Ion Cor- 
neanu, Ion Cernea, Nicolae 
Pavel— Dar, de-atunci, din 
1965, la fiecare început de an 
mă gindese la primul concurs. 
Și apoi... la al doilea! Așa este 
și acum...

— Cum este anul 1983 pen
tru cel mal bun sportiv ro
mân al „top“-ului recent în
cheiat?

— Titlul mi obligă și moi 
mult! S un an greu, cu „eu
ropene* la Budapesta, cu

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In vag « <-a)
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Deși activitatea tn aer liber s-a Încheiat de 
mult, tenisul nu se află in vacanță. In aceste 
zile munca sportivilor ți tehnicienilor vizează tn 
special o comportare cit mai bună la medul din 
„Cupa 
petiții

Davis" România — Chile, dar ți alte com- 
oficiale sau amicale.

PC malcilcr, la „23 AugUST

Segărceanu, speranța 
tenisului nostru, a re- 
București după parti-

Florin 
nr. 1 a 
venit la 
ciparea la circuitul scandinav. 
Primul drum l-a făcut la sala 
de antrenament „23 August*. 
Chiar pe suprafața de „ma- 
teflex", pe care se antrenea
ză, am purtat o foarte scurtă 
discuție. „Mă așteaptă un an 
greu — ne spune Florin. Am 
în vedere în primul rînd me
ciul din turul întîi al „Cupei 
Davis":, cu echipa Chile, pe 
care îl 
acasă.
pentru 
potriva 
care 
de Chile șl pe 
Năstase. Apoi voi 
turnee în Ungaria, Elveția, la 
un circuit satelit în R.F, 
mania. Doresc să am o 
portare cit mai bună la 
aceste confruntări. In 
vreau ca și în 1983 să 
mențin printre primii o 
de jucători ai lumii".

La circuitul scandinav, 
rin Segărceanu a obținut 
va bune rezultate. La Copen
haga, împreună cu suedezul 
Windal, a cîștigat cu 6—1, 6—3 
finala de dublu împotriva pe
rechii Van Bockel (Olanda) — 
Timonen (Finlanda). In probe
le de simplu, ajunge ln fina
lă în turneul de la Helsinki, 
tnvingîndu-i cu 4—6, 6—1, 6—2 
pe Edberg (Suedia), cu 6—1, 
6—1 pe Fischer (R.F. Germa
nia) și cu 6—4, 6—4 pe Win
dal. Este întrecut în finală cu 
6—1, 4—8, 6—3 de suedezul 
Hjertqvist. Tot la Helsinki (de ■ 
astă-dată avîndu-1 ca partener 
pe americanul Vines) intră în 
finala de dublu, dar pierde la

vom juca, de astâ-datâ, 
Mă pregătesc 
a-mi lua 
lui Pedro 

ne-a învins

spedal 
revanșa îm- 

Rebolledo, 
la Santiago 
mine și pe 
participa la

Ger- 
com- 
toate 
plus, 

mă 
sută

Flo- 
cite-

Florin Segărceanu 
la un antrenament 
in "sala „23 Au

gust*,

Granatcuplul cehoslovac ____ _
Navratil cu 3—6, 5—7. Urmea
ză trei turnee In care nu trece 
dedt cite un tur (la Tampere 
dispune cu 6—4, 8—4 de Tl-

monen, fiind întrecut cu 6—4,
6—1 de suedezul Carlsson ; la 
Copenhaga îl învinge pe ame-

(Continuare in pag. 2—3)

MEHEDINTENE
Mari proteste din partea cro

nicarilor de box ai ziarului la 
citirea decatlonului din 
hedințL „Inadmisibil t* — 
strigat ei in cor, susțirdnd că 
Cipere nu poate sta înaintea lui 
Gruescu. Dar, protestele n-au 
putut influența votul mesei ro
tunde, așa că vorba „boxeri
lor* Învinși, s-a adoptat pini La 
urmă principiul potrivit căruia 
focul cars arde e mai bun de- 
cit cel care s-a stins. Cind să 
pornim la transcrierea decatlo
nului, sună telefonul de la Se
verin. Romulus Predescu, pre
ședintele CJEFS : „Vă rugăm 
să completați lista cu Florie» 
Oțel și cu Constantin Grecescu. 
Cerem scuze. Poate că ar putea 
să intre in locul Mărioarei Cib- 
banu.. Știți.— povestea aceea eu 
Botoșanii*. I-am răspune că e 
cam tirziu și că nu se poate 
face nici o excepție. Că Mări
oara Ciobanu rămine a 
hedinților, chiar dacă nu e 
lor_ (O să explicăm ce 
cu Mărioara). Pînă tma, 
să dăm topul, așa cum s-a vo
tat ;

Me-
au

Me- 
de-a 
e șl 
alta.

1. FOLKER Alexandru (handbal)
2.
X
4.
X
X
7.
X
9.

10.

CIPERE Dumitru (box) 
STINGU Ștefan (lupte) 
GRUESCU Constantin (box) 
TATARU Nicolae (fotbalț 
CIUCA Constantin (box) 
CAMATARU Rodion (fotbal) 
BULIGAN Alex. (handbal) 
CIOBANU Mărioara (canotaj) 
BOȚILA Mihai (lupte).

Un top frumos, care ar pu
tea candida la premiul pentru 
cel mai bun județ dunărean 
(mai e Carașul, să vedem...), 
dacă acceptăm că Tulcea e un 
fenomen, prin topul ei de canoe 
și caiac, în care pe locul 12 se 
află un... campion mondial

Părerile împărțite, sugerate 
bine de prologul cu boxul, au 
cuprins aproape toate locurile. 
A fost contestat pînă și Folker, 
de două ori 
(De Gruescu 
Destule voci

campion mondial 
am mai vorbit...) 

au deplina locul
loan CHIRILĂ

(Continuare in pag. 2-3)
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5000 DE ELEVI BUCURESTENI AU PLECAT 
IERI
• Cursuri
• ticursil

Un grup de elevi a coborît In Gara
Sinaia... Foto : N. DRAGOȘ

0 SĂPTĂMÎNĂ DE VISSPRE...
de Inrtyarc a schiului • Concursuri de

e/

schi $1 sânluțc
spre locuri pitorești • Program cultural distractiv

Luni, 3 Ianuarie, ora 6 
dimineața. Afară-i încă În
tuneric și ceață deasă. Stră
batem străzile orașului care 
parcă nu s-a trezit tncă 
la viațâ șl ajungem la 
punctul final al acestui 
drum matinali Gara de 
Nord din Capitală. In preaj
ma impunătoarei clădiri, 
înnegrită de fum și vreme, 
o forfotă șl o agitație , cu 
totul neobișnuite. Lume 
mulțumită, autoturisme care 
au invadat pur șl simplu 
împrejurimile și, mal ales, 
mulți, foarte mulți, copii. 
Emoții, ușoară agitație. 
„Dumneata știi, tată, unde-i 
frizeria? A spus tovarășul 
profesor să ne tntilnim In 
fața frizeriei*. Alții vor
besc de — tot ca puncte de

tntîlnire — farmacie, 
roul de informații...

Intrăm în incinta gării și, 
Ia lumina lămpilor de ne
on, distingem... pădure de 
schiuri, copii și tineri in 
frumoase costume de iarnă, 
multicolore. Căciulite pe 
virful capului, căciuli ce 
fac capul micuților... ca de 
urs, săniuțe, „Da ce-i azi 
aici?* întreabă cîte un na
vetist, obișnuit al gării, în 
drum spre peroane. „Cum 
nu știți? se minunează pă
rinții. Azi se pleacă in ta
bere de vacanță*. Intrăm 
cu carnețelul în mulțime și 
prindem a nota: 24 de 
elevi, de la Șc. generală 
133, pleacă la Poiana Iz
voare. Profesorul de limba 
română M. Diaconu are in

cumină documente: tabel 
numele copiilor, ora plecă
rii, ora sosirii peste 7 zile, 
bilete; ...două fetite, frun
tașe la învățătură — Ioa
na Stoian și Carmen Du
mitrescu — frumos echipa
te de iarnă, așteaptă dega
jate plecarea. La 11 ani, au 
mai fost in multe tabere, 
sint obișnuite. De astă 
tă, pleacă cu Încă 28 
lege de la Șc. generală 
însoțite de profesorul
fizică Gh. Zamfir, la Pre
deal; ...35 de elevi de la Șc. 
generală 51 merg la Cheile 
RîșnoaveL „O să putem

da- 
CO- 
118, 

de

Modesto FERRARINI

Continuare in pag. 2-3,



GlNDURI Șl RESPONSABILE ANGAJARI 3 AUTOMOB1LIȘTI ROMÂNI 
„PILOȚI PRIORITARI B“

IN PRIM-PIANUL
PENTRU SUCCESELE ANULUI 1983

ETAPĂ' IMPORTANTĂ IN PREGĂTIREA Cota 
oval, 
sfîr-

PENTRU JOCURILE OLIMPICE
Anul 1983 este, pentru tirul românesc, ca de

altfel pentru întreaga noastră mișcare sportivă, 
deosebit de important, în perspectiva Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles. Cum noi, trăgătorii, 
n-am avut un sezon prea bun (deși medalia de 
argint cîștigată de echipa de pistol viteză la 
campionatele mondiale de la Caracas este deș
tul de... strălucitoare), în acest an 1983 e nevoie 
să redevenim competitivi pe plan internațional 
la mai multe probe. Pentru atingerea acestui 
•cop, o etapă importantă a pregătirilor celor 
mai buni tintași români o va constitui campio
natul european de tir (arme cu glonț, talere, 
mistreț alergător), găzduit de poligonul bucu- 
reștean Tunari. E nevoie ca la aceste întreceri, 
care se vor desfășura între 28 august și 18 sep
tembrie, rezultatele reprezentanților noștri șl, 
In special, ale trăgătorilor de pistol viteză să 
se ridice la nivelul așteptărilor. Personal, aș 
Încerca o mare bucurie să repet performanța 
de a cuceri 
mantă reușii 
pierdut în 1981, la Titograd. Voi face totul pen
tru a reuși.

titlul de campion european, perfor- 
ifa în 1979, tot la București, dar

Corneliu ION
campion olimpic de tir

ECO ROMÂNIEI SĂ-ȘI CONTINUE
DRUMUL SPRE ÎNĂLȚIMI

Doresc, în primul rînd, ca echipa noastră 
națională să-și continue drumul spre înălțimi. 
Deci, victorii, cit mai multe victorii formației 
eu „frunza de stejar" în toate partidele oficiale 
din cadrul „Cupei FIRA" și mai ales la 8 mai, 
la Kiev, unde se va juca soarta titlului euro
pean în acest an. Aș dori, de asemenea, ca 
primul turneu al prestigioasei echipe a Țării 
Galilor in România să coincidă, firește în me
dul test din noiembrie, cu un succes al culo-

rilor noastre, ceea ce ne-ar ridica serios 
la „bursa" Internațională a balonului 
După cum cred, că a sosit timpul ca la 
șitul anului să învingem, în fine(i), Franța la ea 
acasă; ar fi o dovadă neîndoielnică a valorii 
noastre înalte. Acestor „pretenții" de... catego
ria întii le-aș mai adăuga-o pe aceea referitoare 
la echipa mea de club, Dinamo, 
reeditarea succesului din 1982, 
campioană.

Dragostea și înțelegerea pe 
viața familială, alături de soția 
și fetița Patricia, nu pot fi decît factori ajută
tori în încheierea cu succes a unui an impor
tant care pentru rugby 
bune auspicii; depinde 
culegem roadele.

căreia i-aș dori 
cînd a devenit

căpitanul echipei

care 
mea.

le aflu in 
Smaranda,

se anunță sub cele mai 
de noi sportivii ca să-i

Mircea PARASCHIV 
de rugby a României

AVEM MARI Șl ONORANTE OBLIGAȚII
Un club de performanță care reprezintă, In 

planul sportului, una dintre marile citadele ale 
industriei socialiste românești, uzinele „23 Au
gust" din Capitală, are mari și onorante obli
gații de a contribui cu sportivi exemplar pre
gătiți la loturile naționale ale României. Clubul 
Metalul are sportivi nominalizați la mai multe 
discipline pentru J.O. din 1984 de la Los An
geles. Mă voi referi, însă, la canotaj și la lupte 
greco-romane. Dorim ca membrele secției noas
tre de canotaj. Titie Țăran — medaliată la C.M. 
din 1982 — Mariana Trașcă, Ttinde Milik și 
Elena Nedelcu să onoreze sportul românesc și 
clubul Metalul, dacă, prin pregătirile asidue pe 
care le fac, vor urca treapta de la lotul olim
pic Ia echipa olimpică. Ne punem speranțe și 
în luptătorii de greco-romane. Pregătim cîtiva 
sportivi și pentru atletism, dar ne vom pronun
ța asupra numelor lor atunci cind vor confir
ma o certă valoare internațională. Dorim
anul 1983 să însemne pentru clubul nostru ob
ținerea de rezultate bune și foarte bune la toa
te disciplinele la care vom fi prezenți, fie prin 
sportivii și echipele noastre, fie prin interme
diul echipelor naționale.

ca

Ion SAVA 
președintele clubului sportiv Metalul

NOI MAESTRI INTERNAȚIONALI 
SI MAEȘTRI Al SPORTULUI

Ne-a parvenit o veste care 
confirmă valoarea unor auto- 
mobillștl români. In Buletinul 
pe luna decembrie 1982 al Fe
derației Internaționale Auto
mobilistice sînt consemnate nu
mele „plloților prioritari B“ 
(titlu care echivalează cu o 
recunoaștere oficială a talen
tului sportivilor, soldată intre 
altele cu unele drepturi ale a- 
cestora, de pildă, ocuparea pri
melor locuri la startul marilor 
curse internaționale) între care 
•e află si trei sportivi români, 
toti echipieri ai „Daciei* : Lu
dovic Balint, Ștefan Vasile ti 
Gheorghe Urdea.

HANDBALULUI: DIVIZIA
„Capul de afiș" al activității 

in handbalul nostru îl deține, 
actualmente, campionatul femi
nin. Divizia „A". Celor două 
etape disputate la finele anului 
trecut 1 se va adăuga miercuri 
incă una, Întrecerea cunoscînd, 
In continuare, un ritm 
rat.

Prezentăm în această 
că două clasamente, cel 
cienței și cel al diviziei „A*.

în cea de a 23-a ediție a Di
viziei feminine „A" de hand
bal, clasamentul „Trofeului 
eficacității" oferit de ziarul 
„Sportul" — arată astfel : 1. 
MARIA TOROK-VERIGEANU 
(Chimistul Rm. Vîlcea) 22 de 
goluri înscrise : 2. Marla Man-

accele-
rubri- 

al efl-

te (Pr 
3—4 N 
Iași) { 
Sibiu) 
reș (M 
șan (C 
7-8 R 
ția Bui 
ru (Al 
9—11 
Gheorg 
reșul) 
(AEM) 
botaru 
gur mi 
Nuțu 
Angela 
Nadire 
Marian 
cite 8.

La Reșița:

TURNEU INTERNATIONAL DE ȘAH
La Casa de cultură a sindi

catelor din Reșița, intr-o salâ 
special amenajată, care a ofe
rit condiții impecabile de con
curs, In organizarea asociației 
sportive „Reductorul* din lo
calitate, s-a desfășurat, un 
turneu de șah la care, pe lin
gă sportivi români, au partici
pat și oaspeți din Iugoslavia, 
întrecerea s-a disputat la trei 
categorii 
maeștri, cat. 1 și cat. a 
Iată primii clasați la catego
ria maeștri (12 participanți) : 
1. Dorin Dragoș (A.E.M. Ti
mișoara) 9 p, după o luptă 
deosebit de strînsă cu princi
palul favorit al concursului, 
Cornel Regman (Clubul de 
șah Hercule), care a realizat 
8,5 p. La cat 1 (12 concurenți) 
— 3 Învingători, toți cu 8,5 p ; 
Vasile Izmănescu (Voința 
Deva), Gheorghe Păhican șl 
Liviu Lung (A.E.M. Timișoa-

ra). La cat. a 2-a s-a Impus, 
dintre cel 16 participanți, Ra
fael Velciov (Știința — învă- 
țămînt Reșița) cu 10 p.
Doru D. GLAVAN — coresp.

5000 DE ELEVI BU’
de clasificare :

2-a.
(Urmare din pag. 1)

vedea „pe viu", ceea ce învă
țăm" ne precizează profesorul 
de geografie care-i însoțește: 
Ion Enache; ...Silviu Țiței, fiu 
de cooperator din Dobroiești 
(Sectorul agricol Ilfov), ne 
conduce la profesoara lui, Ma
ria Șandru, de biologie, 
ne răspunde: „Da, 
20 de elevi, fii ai 
din comună, intr-o 
Călimănești"...

Rapidul 33,

care 
plecăm cu 
oamenilor 
tabără la

de Episcopia

PROFILURI MEHEDINȚENE
(Urmare din pag. 1)

La sfîrșitul anului competi- 
tional 1982, unor sportivi de 
frunte, performeri ai întrece
rilor Internationale, care au 
Îndeplinit normele regulamen
tului de clasificare, li s-au 
conferit titlurile de MAESTRU 
INTERNAȚIONAL AL SPOR
TULUI și MAESTRU AL SPOR
TULUI.

Au fost distinși cu titlul de 
MAESTRU INTERNAȚIONAL 
AL SPORTULUI : Maricica 
Puică, Anișoara Cusmir, Doina 
Melinte — atletism ; Ivan Pat- 
zaichin, Toma Simionov, Ion 
Bîrlădeanu, Agafia Buhaev, 
Nicușor Eșeanu, Maria Stefan, 
Ion Geantă, Vasile Diba, Pe
tre Capusta — caiac-canoe; 
Maria Macovicîuc, Elena Hor- 
vat, Ecaterina Dancia. Elena 
Bondar — canotaj ; Aurel Mo
rar, Aurel Popa, Nicu Bezman
— modelism : Stelian Boariu, 
Silvia Berinde, Maria Zsizsik — 
popice ; Silviu Mara, Radu 
Bratu — radioamatorism; Mar
gareta Mureșan, Daniela Nuțu- 
Terescenco, Marina Pogorevicl, 
Mihai Șubă, Paul Diaconescu
— șah ; Virgil Doclu — hal
tere.

Au primit titlul de MAES
TRU AL SPORTULUI : Adria
na Tomiue. Nastasia Ionescu, 
Elisabeta Băbeanu, Culina Po- 
pov, Nastasia Buri, Gheorghe 
Titu, Fiodor Gurei, Dumitru 
Bețiu, Petrică Dimofte, Ionel 
Jigarov, Nlcolae Ticu, Marian 
Ciobanu, Alexandru Glura, Pe
trică Morcov, Florin Marinescu, 
Ionel Letcae, Anghel Coman — 
caiac-canoe; Mibaela Armă

șescu, Aurora Darko, Cristina 
Dinn, Titie Țăran, Elisabeta 
Oleniuc, Luciana Druțu, Chira 
Apostol, Paraschiva Lazăr, Ja
na Mieilă, Florica Lavrie, Ma
ria Simion, Constantin Alo- 
roaie — canotaj ; Inlin Toth, 
Atilla Totb — motodclism ; 
Georgeta Anton, Constanța 
Constantin. Aurelia Serdean, 
Iosif Fodor, Georgeta Ivănescu, 
Vasia Donos, Maria Gaspar — 
popice ; Valentin Grecu, Ale
xandru Nlstor, Mirela Iordoc, 
Magdalena Ranca, Cristina Ze- 
lenca, Camelia Renciu. Simona 
Renciu, 
driana 
Dorel 1 
Neagu 
Urdaș,
Almășanu. Daniel Suteu, Nicu 
Vlad, Andrei Socaci, Nelu Ciu- 
ciuc, Costieă Gheorghe. Adrian 
Bran, Doru Agache — haltere ; 
Stelică Limona, Gheorghe Pa- 
tas, loan Billi —■ radioamato
rism ; Costin Negrea. Gabriela 
Baka, Noemi Lung, Șerban Po
pescu, Mihai Simion, George 
Gaiță, Adrian Munteanu, Cornel 
Gordan, Cornel Pop, Cristina Ti
mar — natație; Mihaî Dumitres
cu, Maria Macovei — tir; Vasile 
David, Ion Glodeanu, Francisc 
Lengyel, Daniel Olaru, Gabriel 
Sălăgeanu, Gheorghe Muntea
nu, Rodica Reicher, Gheorghe 
Telbis — șah ; loan Calargiu, 
Radu Boca, Gabriel Constantl- 
nescu, Mircea Popescu, Marian 
Popescu, Ane Mari Kokoși, La- 
dislau Hanga, Sabin Mitrica, 
Eduard Szigety, Viorel Ursa — 
modelism.

, Mirela Bar băl a tă, A- 
Rednic — gimnastică ; 

Matees, Sorin Anghel, 
Năvodaru, Constantin 

Pavel Nedelea, Mircea

(doar) 7 rezervat lui Cămătaru, 
unii fiind de părere că ar fi 
putut „schimba" cu Tătaru. 
S-au ridicat, însă, bătrînii, care 
au invocat intre altele și si
tuația specială care face ca un 
tlnăr fotbalist din anul de gra
ție 1982 poate aduna 13 tricouri 
intr-un singur an — cazul re
cent al lui Iorgulescu — In timp 
ce Tătaru trebuia să aștepte 
vreo trei-patru ani ca să ajun
gă la această cifră. Și nu din 
vina lui...

Interesant a fost subiectul 
Mărioara Ciobanu. Ea a fost 
votată în unanimitate. „E ade
vărat — spunea Romulus Pre- 
descu — Mărioara s-a născut la 
Botoșani, dar a venit de foarte 
mică la Severin. Și cum cei de 
la Botoșani an uitat-o in topul 
lor, dați-ne voie să o punem pe 
numele nostru, adică să o 
doptăm. Am fi avut încă destu
le nume. Ar fi destul să-l a- 
mintim pe regretatul fost cam
pion european de tineret Nl
colae Băbescu, pe campionul 
național de decatlon Ion Bull- 
gă, pe campionul național de 
box Petre Zaharia, pe atleta 
și baschetbalista 
descu, pe Tătaru 
plus incă mulți 
să vedeți că nu 
Dar Mărioara e
noastră din pruncie și, bineîn
țeles, a noastră, pentru eă a 
fost uitată..."

Dacă așa stau lucrurile, 
procedat în consecință...

Violeta Zăvă- 
cel mic, Gigi, 
alții. Asta ca 
căutăm nume, 
a noastră, a

am

Ați procurat bilete cu numerele preferate ?

IA t MHUARlE IM3 
TRAGEREA EXTRAORDINARA

PRONOEXPRES
Numai cine joacă poate ciștiga :

o noua FORMULA 
TEHNICA |

• autoturisme „Dacia 1300"

• mari sume

Ce spune topul I Că mehe- 
dințenii nu te încurcă cu prea 
multe sparturi Că dacă ar fi 
■ă o punem deoparte pe Mări* 
oara, te poate vorbi numai de 
box, lupte, handbal șl fotbal. 
„Nimic mai firesc — cum spu
ne doctorul Mihaî Negoescu — 
pentru nn județ și un oraș In 
care, de cele mal multe ori, 
sportivii tineri tint la școlile 
profesionale. Iar eei trecuțl de 
juniorat devin muncitori, așa 
cum e Cipere ăl mare, 
astăzi, timplar de vase, șl cum 
va fi fratele său Petrică, azi de 
numai 13 ani, dar care te anun
ță și mal șl*.

Orice s-ar spune, Mehedinții 
sînt deasupra a cel puțin jumă
tate din județele țării. De ce 7

„Sportul e iubit Ia noi, In 
Mehedinți — încearcă o expli
cație Teodor Gaiță, un cunoscut 
antrenor de lupte. Am 
avut și profesori animatori, ca 
de pildă Ionescu-Crnm pentru 
fotbal și box, Sever Bivolaru, 
pentru atletism și handbal. La 
liceul „Traian" există o fru
moasă tradiție sportivă, care a 
cuprins și celelalte școli. Fiind 
așezați intre Timișoara și Cra
iova, am luat cite ceva din 
ambele orașe, chiar dacă in a- 
semenea situații mai pierzi ju
cători, eum a fost cazul orșo- 
veanului Folker, ajuns Ia Ti
mișoara, sau al Ini Rodion, a- 
juns la Craiova. Eu cred, Insă, 
că aceste pierderi sini compen
sate de acest dn-te-vino eare 
li face bine sportului ; pentru 
că sportul e mișcare.-*

Ce faoem, totuși, cu fotba
lul ?

„D aplaudăm pe Cămătaru, 
pe eare l-am și sărbătorit la 
Livezile, Imediat după Bor-

III, 
timp »-a 
campioana 
și CFR-ul 
Cupei. Re-

deaux, cînd a venit întreaga e- 
ehlpă, de a adunat tot satul, 
dar asta nu ne face să uităm 
— spune același doctor Nego- 
escu — de o întimplare de de
mult, cînd craiovenii ne-au În
fundat In C. Ce s-a-ntîmplat de 
fapt ? Țin minte, tocmai câști
gasem Cupa României la fotbal. 
In ’43, cu echipa Pavlovici — 
Oprean, Pîrjol, Luca (Felecan 
II), Mureșan, Marcu — Vidan, 
Cosma, Ludwig, Felecan 
Reuter. Peste cîtva 
jucat un meci între 
națională Craiova 
nostru, cîștigător al
zultatul ? 9—1 pentru noî. Si
gur că nu e prea frumos cînd 
dai 9 goluri intr-un amical, dar 
n-am fost chiar de vină. Beke 
I! cedase locul lui Vidan, spu- 
nînd că ar fi bine „să mai 
joace și minzu’", iar mînzul nu 
a avut ce face și a pus cinci 
goluri in poarta Craiovei. Au 
trecut anii... Vreo douăzeci. Și 
iată-ne amîndouă echipele în 
Divizia B. Ultimele etape. Noi, 
in mare pericol. Craiova — nu. 
Se apropie meciul. Fac calcule
le. îmi dau seama că am putea 
scăpa dacă am pierde cu cel 
mult... 0—6, la Craiova. Era o 
problemă de golaveraj. încerc 
să le inmoi inimile. Craiovenii 
par să ne înțeleagă. Ce, mare 
lucru era să nu pierzi decît cu 
6—6 ? începe meciul. începe eu 
o anume blindețe. Dar minutele 
curg și craiovenii se incing. Ne 
pierdem cu firea și, in cele din 
urmă, incasăm un 8—1. Așa 
ne-an retrogradat prietenii de 
la Craiova. Astăzi, după atîția 
ani, îmi dau seama că în ascen
siunea Craiovei se află un pic 
și din cerbicia acelei zile de 
vară, eare a făcut ca Severinul 
meu să cadă in „C“.

Bihor, 
vagoani 
tru ele 
Rîului i 
invadat 
pii, de

mai ma 
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director 
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Olcriți $1 celor

de bani

• excursii peste hotare PE MICUL ECRAN
BILETELE DE 25 LEI VARIANTA PARTICIPA LA TOATE CELE 10 

EXTRAGERI A CITE 6 NUMERE
Agențiile Loto-Pronosport vâ stau la dispoziție pînâ sîmbătă 

8 ianuarie, inclusiv.

NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A VA NUMĂRA PRINTRE 
PRIMII MARI CIȘTIGATORI Al NOULUI AN 1983 1

dragi bilete la aceasta marc tragere I

VINERI 7 IANUARIE, ora 
17 (programul n), ta cuprin
sul emisiunii „Stadion* t se- 
lecțiuni din prima zi a com
petiției de natațle „Cupa Eu
ropei*, de La GOteberg (co
mentator — Adrian Vasillu).

SÎMBATA 8 IANUARIE, ora 
K, ta cuprinsul emisiuni „L> 
sftrșlt de «ăptâmtaâ* i partea 
• m-e a retrospectivei Cam

pionatului mondial de fotbal. 
Spania ’82 (comentator — 
Cristian Țopescu).

DUMINICA 9 IANUARIE, in 
cuprinsul emisiunii 
duminical* : partea a TV-a a 
retrospectivei Anul 
1982 (comentator 
Satmari) ; ora 19,30 (pr. II) t 
„Telerama*. emisiune de Du
mitru Tânâsescu.

„Album

Iată 
condiții 
sului ir 
tru a 
4—6 m: 
tur al 
premie: 
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sportiv 
Sorin

Pentr 
interna 
gat un 
compet



I Divizionarele „A<<

| la jumătatea întrecerii

i DUPĂ 0 DRAMATICĂ CURSĂ PENTRU PRIMA VICTORIE
în trecuta ediție de campio

nat, la revenirea pe prima 
scenă. C. S. Tirgoviște lși 
propusese, ca orice nou pro
movată, un obiectiv modest : 
rămînerea în eșalonul de elită. 
Odată obiectivul atins, iată-i 
pe tirgovișteni la startul ac
tualei ediții în situația de a 
îmbrățișa alte aspirații, ei vi- 
zînd poziții mai liniștite pe 
scara clasamentului. Se avea în 
vedere faptul că lotu] de ju
cători, în linii mari același ca 
si in anul revenirii, a depășit 
cu bine impactul cu rigorile 
primei divizii, iar la conduce
rea tehnică venise un antrenor 
tenace, experimentat si ambi
țios, în persoana lui Constan
tin Răduleseu. Anticipații Întă
rite in mare măsură si de 
desfășurarea In condiții opti
me a perioadei pregătitoare a 
actualului campionat. A fost 
insă doar un frumos vis de 
vară, totul nărulndu-se odată 
cu startul în actuala ediție, a- 
devăratul examen, care dădea 
o măsură exactă a potenția
lului de joc al echipei. La ju
mătatea Întrecerii. C. S. Tir
goviște a coborît brusc — șl 
realist... — ștacheta aspirațiilor, 
fiind ancorată — acum — de 
realizarea unui obiectiv minim, 
dar vital pentru ea. menține
rea în prima divizie. Pentru 
că zestrea^ săracă de puncte, 
argumentată elocvent de un —3 
la „adevăr", a născut obsedan
ta întrebare „A rămine sau nu 
în Divizia „A" ?“

Să vedem cum a ajuns C. S, 
Tirgoviște să aibă o iarnă atit 
de plină de griji. La o deru
lare rapidă, ..filmul C. S. Tîr- 
goviște" are două părți distinc
te. Primo tempo, etapele 1—8, 
o cursă dramatică pentru ob
ținerea primei victorii, eveni
ment consemnat abia în par
tida cu F. C. Constanța. Se
cundo tempo, etapele 9—16, un 
prim mare punct în deplasare, 
la Bacău, urmat insă de o 
contraperformanță, meci egal

patru etape susținînd doar un 
singur meci pe teren propriu, 
pe care l-a si pierdut (0—1 cu 
F. C. Olt) I Scapă, apoi, prin
tre degete un nou punct acasă 
(1—1 cu Steaua), neavînd forța 
să mențină un fragil avantaj. 
Situația este extrem de apă-

mofturi 
Marin a 
la echi-
„cereau 

înlocui ti,

acte de indisciplină : 
la antrenamente. Ion 
lipsit citeva etape de 
pă, Aelenei si Kallo 
socoteală" cind erau
Aelenei, cu de la sine putere, 
a executat un penalty, pe care 
l-a ratat, contribuind la semi-

Tentativa lui M. Sandu de a pătrunde spre, 
fundașul Ene. Fază din meciul Sportul studențesc 
Tirgoviște. Fete:

gol va fi stopată de
' ; — C. S.

Foto: D. NEAGU

C.S. TIRGOVIȘTE

NOI EFORTURI PENTRU
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I
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I
I

lureș- 
latriei 
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I
I

«ătoare, poziția de „lanternă* 
dezvăluind mari carențe 
toate compartimentele, de 
fragilitatea defensivei la 
consistența ofensivei, toate 
fondul unui psihic labil, 
povărat si de enorma dorință 
a primului succes. Tirgoviștenii 
au o tresărire, la Hunedoara, 
deschid scorul, avind in prea
labil alte două-trei mari oca
zii, dar se sperie de această 
perspectivă favorabilă de a 
profita de „ziua slabă* a Cor- 
vinului și cedează finalmente 
cu 2—1. Era un dram de ne
șansă. dar se ocolea birna. care 
va apare la dimensiunile ei reale

partida cu F. C.eșecul din
In Argeș.
la Măsurile luate (s-a renunțat

in- la serviciile lui Gheor
oe ghe și Economu, Voinea

Im- a fost scos temporar din lot-ol

16 4 57 18-21 13
• Puncte realizate acasă : 11 (a pierdut două puncte eu T. C. 

Olt, cite unul eu Steaua, Petrolul și F. C. Argeș) ; puncte 
obținute In deplasare : 1 (cite unul cu S. C. Bacău și Politeh
nica Iași).
• GolgeterU echipei : V. Radu >, Petre, Greaca, Agiu. Con

stantin șl Ene — dte 2, Pitaru, Sava, Dumitreacu, Kallo șl Lu
cian — dte 1.
• Jucători folosiți : 11 — Dumitrescu, Ene d Pltaru — dte 

K, Greaca șl Kallo — dte M, Nieulescu M, Constantin u, O. 
Popescu 12, Agiu și Aelenei dte ÎS, Valnea I, L Marin. Cojo
carii și Petre — dte 8, V. Radu, Ludan șl Mia — dte T. Izala 
8, Sava 5, Economu 4, Gheorghe 2.
• 

taru

(Greaca), una ratată (Aelenei) 
tyuri, ambele transformate.
• A expediat 189 de șuturi 

dintre care 78 pe spațiul porții

Cartonașe galbene : 11 — I jucători ; cele mai multe : Pl- 
«.
Cartonașe roșii : nici unuL
A beneficiat de 1 lovituri de la 11 na : una transformată 

; a fost șancțlocată cu 1 penal-

(12S acasă — 
(SI acasă — 27

S3 in deplasare) ; 
In deplasare).

echipe, iar Aelenei a 
un ultim avertisment)

primei 
primit _
au limpezit in bună parte at
mosfera din rindul echipei, tn- 
registrîndu-se o altă optică ia 
pregătiri la majoritatea jucăto
rilor, toate conducînd spre o 
primă redresare a echipei- Fi
nalul, dar mai ales evoluția din 
meciul cu Chimia au arătat că 
C, S. Tirgoviște se află pe un 
drum bun, dar a si născut o 
întrebare Crească : care este 
adevăratul potențial al lui C. S. 
Tirgoviște, cel din start sau 
cel din final 7 Depinde numai 
de jucătorii tirgovișteni ca acel 
8—1 să nu rămînă, in amintire, 
un simplu .Joc de paie*, d să 
fie începutul unui foc durabil, 
pe eare să-l întrețină tot re
turul...

Adrion VASILESCU

„RIDICAREA
Conform unei frumoase sl. 

cum se arată, folositoare tra
diții, astăzi începe la Bucu
rești, în organizarea F.R.F., 
consfătuirea antrenorilor din 
eșalonul de performantă al fot
balului românesc. Prilej de a- 
naliză a activității desfășurate 
In prima jumătate a campio
natului intern, de schimb de 
experiență si idei, acumulate 
în ultimii ani, prin contactul 
cu fotbalul internațional si ca
re. concretizate în planul jo
cului. au înlesnit reducerea de
calajului valoric între echipele 
noastre si partenerele lor.

intr-adevăr, aceste cîștiguri 
înregistrate de reprezentantele 
noastre in cupele europene au 
fost acuzate din plin de ad
versari dintre cei mai presti
gioși. precum Leeds United. 
Celtic Glasgow, Internazionale 
Milano. Dukla Fraga, Florenti
na si Girondins de Bordeaux.

Și. ca un corolar la remar
cabilele rezultate obținute de 
unele echipe de club, prima re
prezentativă a tării a reușit si 
ea citeva succese notabile în 
competiții oficiale. In compania 
unor puternice selecționate na
ționale, ca Iugoslavia, Anglia, 
Suedia și Italia.

Cum se vede, asemenea U- 
niversitătii Craiova (in Cupa 
U.EF.A.) si echipei naționale 
(in grupa a V-a a prelimina
riilor campionatului european), 
ea să ne oprim doar la perfor
merele sfârșitului de sezon fot
balistic 1962. fotbalul românesc 
nu si-a „Încheiat cursa*. EI iși 
reia. din prima săotămină a 
lui 1963. eforturile de reducere 
pină la anularea totală a de
calajului existent prin organi
zarea. în zilele consfătuirii, ți
nui curs de perfecționare la 
eare au fost invitați să-s: adu
că contribuția antrenori 
rițt cadre de specia B tata 
Centrului de perfecționa: 
C.NEF5, ale ILFS si 
FotbaL

Aflindu-ne la începutul 
perioade de bază pentru 
gătirea echipelor pe întreg a- 
nul eompetitionaL referatele, 
discuțiile, vor cuprinde. între 
altele, importante probleme ca :

— metodele ti mil'.oacele ma- 
derne de antrenament (alese 
dintr-o îndelungată exoerteati 
fi exemplificate cu filme) ;

F. B.

ȘTACHETEI"
— evidența efortului (în baza 

colaborării obligatorii antrenor- 
medic) ;

— importanța documentării 
(planurile de pregătire, fișele 
individuale, caracterizarea 
cătorilor) tinută la zi ;

— relația dintre concepția 
antrenament și concepția 
joc.

Punctate cu exemple 
campionatul intern si. firește, 
de la ultimul Mundial, refera
tele, discuțiile care vor urma, 
vor permite concluzia că LA 
PERFORMANTA ÎNALTĂ SE 
POATE AJUNGE CU CONDI
ȚIA DE A SE ACORDA O A- 
TENTIE MAXIMA TUTUROR 
FACTORILOR JOCULUI: TEH
NIC, TACTIC. FIZIC. PSIHIC 
SI TEORETIC.

Ridicarea ștachetei la dimen
siunea Aston Villa — campioa
na Europei en-titre. pricepută 
în a obține VITEZA DE JOC 
prin viteza de deplasare (fizic), 
de execuție (tehnic) si de gin- 
dire (tactic) — reclamă o pre
gătire temeinică la toti facțo-t 
rii mai sus amintiți. Neglija
rea unuia dintre ei. oricare ar 
fl eL face de prisos tot ceea 
ce s-a clădit în procesul de 
antrenament la toți ceilalți 
factori, impietează. In ultimă 
analiză asupra ECHILIBRU
LUI ATAC-APĂRARE. o con
diție a obținerii de rezultate 
CONSTANT VALOROASE.

Există. în sfirșit. o strînsă 
legătură si intre INSTRUIRE 
Si EDUCAȚIE- Chiar procesu
lui de pregătire, luat la modul 
general. i se spune așa.

Pentru ca acest curs de per
fecționare să-și atingă integral 
scopul se impun. In cadrul 
consfătuirii, măsuri mai efi
ciente ca pină acum și la a- 
cest important ca oi toi : EDU
CAȚIA FOTBALIȘTILOR. Nu
meroasele cartonașe primite de 
jucători (aparținind marii ma
jorități a divizionarelor „A") în 
turul actualului campionat de
notă o slabă preocupare a clu
burilor fată de pregătirea etică 
M morală. De aceea apreciem 
— pentru a cita oară ? — că 
principalii vinovati pentru de- 
Mte acte de indisciplină pe
trecute pe terenul de fotbal

iu-
de 
de

din

i

1
1
4 

tint conducătorii si antrenorii 
Jucătorilor recalcitranți.

Gheorghe NICOLAESCU j
1

— ■ ——1

START ÎN PREGĂTIREA TRICOLORILOR f
Start în pregătirea fotbaliști

lor tricolori in vederea abor
dării cu succes a sezonului 
competițianal de primăvară I

Antrenorii Mircea Lueeseu si 
Mircea Răduleseu au convocat

ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI

pe teren propriu eu F. C. Ar
geș, apoi un nou punct — ma
re ! — afară, la Iași, si echi
pa intră pe „traseul lui 50 la 
sută", totul acasă, nimic în de
plasare, încheind turul cu a- 
cel 6—1 spectaculos din par
tida cu Chimia Rm. Vîlcea, 
după o evoluție apreciată ca 
foarte bună.

Ce a împiedicat-o pe C. S. Tîr- 
goviște să amîne pînă aproape de 
linia de sosire această evolu
ție ? Totul a început cu... în
ceputul, cînd echipa a rămas 
pironită in bloc-starturi, după 
un program dificil, în primele

cu Petrolul, pe te-In partida
ren propriu. Un 0—0 barome
tru, o oglindă fidelă a jocului 
fără consistentă, cu o dominare 
oarbă, la Intîmplare, care re
levă încă o dată lipsa omului 
de gol, cu rare ocazii la fina
lizare, care accentuează si ele 
acuta neinspiratie In asemenea 
situații. E drept, prima victorie 
(cu F. C. Constanța 1—0, gol 
marcat abia în min. 82 !!!) a 
fost un mare balon de oxigen, 
care însă nu a anulat marile 
carențe din jocul formației. Din 
nefericire, și-au făcut loc si

• INTRE
urmează să 
na • nouă _  _
lui balcanic, rezervat 
naționale. După cum sîr.tem _
formați, forul de specialitate din 
Grecia n-a primit încă acordul 
tuturor federațiilor de fotbal balcanice.
• ORAȘUL IUGOSLAV SPLIT va 

găzdui intre 10 și 14 ianuarie Cursul 
U.E.F.A., deschis antrenorilor e- 
cnlpelor naționale și responsabi
lilor cu formarea cadrelor tehni
ce. La acest curs, la care vor 
prezenta referate E. Bearzot, T. Santana. J. Derwall, M. Hidalgo 
și A. Piechniczek, vor parVcioa 
Mircea Lucescu și Victor Stăn- culescu.

• KUN n — NOUL ANTRE
NOR AL LUI F.C. BIHOR. în 
urma numirii lui Gh Staicu ca

1 ȘI 4 FEBRUARIE 
se desfășoare la Ate- 
ediție a Campioeato- 

echlpeîoc 
m-

Lung. Moraca. Ducadam — 
portari; Rednic, lorguleseu, 
Stefinescu, L'nrureanu. Ando- 
ne, Staneu. Munteanu II — 
fundași ; Boloni, Klein. Balaei, 
Augustin, Irimescu. Balinț — 
mijlocași ; Geolgău. Gabor, 
Cămătar □. Coraș. Pompiliu Ior- 
daehe — înaintași.

Din lot mai fac parte Tî- 
eleanu (aflat in concediu me
dical. după operația efectuată 
la och.ul sting, pină la 1 fe
bruarie) si Donose (accidentat).’ 

După vizita medicală, com
ponența lotului reprezentativ 
vor rămine patru zile la Bucu
rești. urmind ca duminică 9 ia- j 
nuarie să se deplaseze la Po
iana Brasov pentru efectuarea 
unei pregătiri in comun. ..

MARI SUCCESE îj
LA INDEMÎNA TUTUROR I i

r.

I) iar la Helsingor, în Danemar-
|----- ca, își ia revanșa la Carlsson,
l 6—1, pe care îl întrece cu 6—4, 6—3,
I 4—6, și este învins cu 3—6, 6—3,
i?imek; 6—4 de francezul Bernet).

■ Chile, la Timișoara
l pe Bega — ca urmare a excelentelor 
ele locale — a devenit un centru al teni- 
la României preferind să joace aici, pen- 
leci din cadrul „Cupei Davis*. Deci, la 
Inpia", se va disputa întilnirea din primul 
I dintre formațiile României si Chile. în 
Iva apărea și Die Năstase, prezența sa fi
ltre de iubitorii tenisului.
I anvergură: Alexandra Lăzăres-
I eu, secretarul responsabil al
Ldnra*ia ^.R. Tenis, a fost desemnat
f Hol»- arbitru principal la intilnirea
r din cadrul „Cupei Davis" din-
la o țre Austria și Maroc, progra-

lă de mată în luna mai la Viena.

Alice Dânilă In finală Ia Ciudad dc Mcilco
S-a încheiat turneul de tenis rezervat junioarelor, care 

a avut loc la Ciudad de Mexico. Tînăra jucătoare româncă 
Alice Dănilă, s-a calificat în finala de simplu, intîlnind-o 
pe tenismana argentiniană Analia Falcon (situată in cla
samentul junioarelor pe locul 15 în lume). Partida a fost 
câștigată de jucătoarea argentiniană, învingătoare cu 6—4, 
6—0. în finala de simplu băieți: Fernando Perez (Mexic) 
— Amiiio Sanchez (Spania) 6—1, 6—3.

Surorile Romanov ia
„Tirania slims"

Lucia Romanov (pe locul 48 
în lume. în clasamentul com
puterizat) și sora sa Maria vor 
fi prezente, chiar din primele 
zile ale acestui an, la circu
itul de turnee de tenis din 
S.U.A. disputat sub genericul 
„Virginia Slims". Și alte se
nioare — nenominalizate încă 
— vor participa la concursuri

în S.U.A. și în Europa (Monte 
Carlo, Brescia, Hamburg și 
Paris).

Rezultate flic tenismanilor 

români la solia
La tradiționalul concurs de 

tenis organizat de clubul Aka- 
demik din Sofia, Laurențiu 
Bucur a trecut două tururi, 
învingîndu-i cu 7—5, 6—0 pe 
Kurda (U.R.S.S.) și cu 7—5,

3— 6. 6—4 pe Lâzăr (Ungaria), 
în sferturi, bulgarul Stamatov 
l-a învins cu 6—4. 3—6, 6—2. 
în schimb, Andrei Dirzu a 
pierdut în primul tur cu 2—6,
4— 6 în fața bulgarului Matei 
Pampulov.

Viitori performeri - 

in tabere
Un capitol din planul de 

măsuri al federației de tenis 
vizează pregătiri în vederea 
participării la J.O. din 1988. 
în acest scop, mai multi co
pii de 11—14 ani iau parte, în 
perioada vacanței de iarnă, la 
tabere de instruire la Bacău 
(condusă de antrenorul Teodor 
Frunză), Pitești (Adriana Că
lina și Constantin Cozmescu), 
Rm. Vîlcea (Costel Curcă) și 
Focșani (Eleonora Dumitrescu 
și Gheorghe Chitan),

Rubrică redactată de 
Ion GAVR1LESCU

• în aceste zile de început 
al noului an, agențiile Loto- 
Pronosport si vînzătorii volanți 
din întreaga țară vă oferă, în
tre altele, posibilitatea de a 
realiza mari succese la LOZUL 
ANULUI NOU 1983 — emisiu
ne specială limitată, cu cîștî- 
guri suplimentare acordate de 
Administrația de Stat Loto- 
Pronosport Cu suma de nu
mai 10 lei, participanta la a- 
ceastă emisiune au șanse spo
rite de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Trabant 601", 
sau importante cîștiguri în nu
merar. încercați să vă numă
rați si dv. printre marii be
neficiari ai emisiunii speciale 
LOZUL ANULUI NOU 1 • A 
început vinzarea biletelor pen
tru prima tragere obișnuită 
LOTO din acest an, care va 
avea loc vineri 7 ianuarie 1983. 
Autoturismele „Dacia 1300“ și 
marile cîștiguri în bani, atri
buite cu regularitate la acest 
tradițional și avantajos sistem 
de joc, constituie desigur cea 
mai convingătoare invitație da 
a încerca să obțineți si dv ast
fel de succese.



/

ECHIPE ROMANEȘTI LA TURNEE 
FEMININE DE HANDBAL

Două formații divizionare „A“ 
de handbal feminin, Știința Ba
cău și Rulmentul Brașov, au 
participat, în ultimele zile ale 
anului trecut, la turnee tn 
R. D. Germană. Ambele forma
ții s-au clasat pe locul II in ie
rarhiile iinale. Băcăuancele au 
evoluluat în circuit (punctele 
realizate au fost adiționate) la 
Leipzig, Halle și Berlin. Iată re
zultatele formației Știința: 26—26 
(13—15) cu S. C. Leipzig, 27—15 
(14—7) cu B.S.G. Halloren Halle, 
22—8 (9—4) cu A.S.Z. Katowice 
(Polonia), 17—14 (7—5) cu S. C. 
Magdeburg, 15—19 (9—10) cu 
A.S.K. Frankfurt pe Oder și 
16—14 (8—7) cu Iskra Parti-

zanske (Cehoslovacia). La tur
neul de la Berlin s-au remar
cat portarii Ioana Vasilca și 
Aliz Pfefferkorn, Laura Lupșor- 
Lunca, Elena Leonte și George- 
ta Voinea. Primul loc în clasa
ment (cu 8 p. ca și Știința 
Bacău) a fost ocupat de S. C. 
Magdeburg.

Evoluind la Halle, Rulmen
tul Brașov a obținut două vic
torii (14—13 cu reprezentativa 
orașului gazdă șl 20—11 cu To- 
polniki din Cehoslovacia) și a 
suferit o înfrîngere (16—18 cu 
S. C. Magdeburg) Clasament fi
nal : 1. Magdeburg, 2. Rulmen
tul Brașov, 3. Reprezentativa o- 
rașului Halle, 4. TopolnikL

CE SE AȘTEAPTA DE LA ANUL SPORTIV 1983
1983... Ce ne va aduce noul 

an pe plan sportiv î Dar ce se 
așteaptă de la el ?... în rîndu- 

opinii 
lumii

rile următoare, cîteva 
ale unbr personalități ale 
sportului:

FRANCO CARRARO, 
ședințele Comitetului Olimpie 
Național Italian (CONI), orga
nism de care depind toate fe
derațiile sportive naționale ita
liene, a declarat : „Principalele 
obiective ale sportului italian 
în 1983 — o bună comportare 
a atleților la prima ediție a 
campionatelor mondiale de la 
Helsinki și... calificarea echipei 
de fotbal pentru turneul final 
al campionatului european

DAVE MOORCROFT " 
Britanie), recordman 
in proba de 5000 m 
in 1982): „Experiența

pre-

(Marea 
mondial 
(13:00,13 

anului

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
Conform planului de pre

gătire a lotului olimpic ro
mân de patinaj viteză, aler
gătorii Simona Todoruț, Mi- 
hacla Timiș, Tibor Kopacz, 
Ion Opincariu, Andrei Er- 
dely, Dezideriu Jenei, Mir
cea Vrinceanu, Zsolt Zaka- 
rias. Marian Țigău și Eme- 
ric Mikloș se află într-un 
stagiu de pregătire în Ita
lia și R.F. Germania. După 
cîteva trialuri, Simona To
doruț, Tibor Kopacz și De
zideriu Jenei vor rămîne, în 
continuare, la Inzell, sub 
îndrumarea antrenorului Dan 
Lăzărescu, pentru a se pre
zenta la „Concursul celor 
trei piste" — Inzell (5—6 
ianuarie), Innsbruck (8—9) 
și Madonna d: Campigllo 
(12—13 ianuarie). Restul se- 
lectionabililor s-au depla
sat, insoțiți de antrenorul 
Mihai Timiș, în localitatea 
Collalbo, de lingă Bolzano, 
pentru a participa la o se
rie de concursuri de verifi
care.

■

Aspect de la meciul Canada — 
tul mondial de juniori

’-/Vânt

trecut mi-a arătat că pentru a 
reuși la 5000 m 
pregătesc foarte 
tanțe inferioare, 
doborit recordul 
iulie, la Oslo,

trebuie să mă 
i bine pe dis- 

După ce am 
mondial, in 

n-am procedat 
insă așa și de aceea am pier
dut la Atena, in septembrie, la 
„europene". Ținind seamă de 
aceasta voi cere selecționerilor 
echipei britanice ca pentru 
campionatele mondiale să mă 
scutească de curse de 5000 m 
Înainte de Helsinki, pentru a 
putea concura cu randament 
maxim, pe această distanță, in 
Finlanda. Dacă mi se va accep
ta cererea cred că voi realiza 
o pregătire optimă ; dacă nu, 
voi avea probleme, pe care 
încă nu știu cum am să le 
rezolv !".

VLADIMIR 
(U.R.S.S.), triplu 
limpic in 19S0 
campion mondial 
1982: „îmi doresc ca în noul 
an să obțin aceleași bune re
zultate ca in 1932, astfel ca să 
fiu selecționat in ecnipa olim
pică pentru Jocurile de la Los 
Angeles. Principalele eveni
mente sportive ale acestui se
zon vor fi meciul tradițional

Uniunea Sovietică — R.D, Ger
mană, participarea la Sparta- 
chiada popoarelor U.R.S.S. șl 
la campionatele europene da 
la Roma. In plus, 1983 este 
pentru mine... primul an da 
căsnicie și tot primul ca pro
fesor de educație fizică. De la 
el aștept succese și în aceste 
direcții"...

6ALNIKOV 
campion o- 
și cvadruplu 
de înot in

GENE EDWARDS, președin
tele Federației americane de 
fotbal (soccer): „La concuren
ță cu Brazilia, Canada și Me
xic cred, totuși, că Federația 
Internațională de Fotbal Aso
ciație va avea bunăvoință față 
de cererea Federației noastre 
de a organiza Cupa Mondială 
în 1986. Nu vreau să mă lan
sez intr-un optimism exage
rat, dar cred cu tărie că șan
sele noastre de a găzdui cel 
mai mare spectacol fotbalistio 
în 1986 sînt mai mult decît bu
ne. Mă aștept la o luptă strin- 
să cu celelalte țări candidate 
la organizarea „Mondialului", 
dar foarte cinstit cred că orga
nizarea lui trebuie să ne fia 
încredințată, căci dispunem de 
cele mai bune mijloace mate
riale, financiare și sportive".-

BAILIE SPORTIVE DE IA SARAJEVO SINT GATA!
BELGRAD, 1 (Agerpres). — In

tr-un recent interviu Ahmed Ka- 
rabegovici, secretarul Comitetului 
de organizare a Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Sarajevo — 
1SM. a declarat, printre altele : 
„Tot ce te construiește pentru 
viitoarea Olimpiada Albă este 
necesar nu numai olimpicilor ci Si orașului, construcția obiective
lor olimpice fiind înscrisă In pla
no! de " - “
Bosnia 
apărui 
de! de

i dezvoltare a Republicii 
— Hertegovina. Clnd a 
ldeea organizării ollmpia- 
larnă la Sarajevo noi glndlt șl la faptul că lo- 
vor avea pozlbilltatea să

șl la dezvoltarea turismului da 
iarnă*.Referindu-se la bazele sportiva 
ale Olimpiadei de iarnă, A. Ka- 
rabegovici a spus : „Construcția 
arenelor ce vor găzdui întrecerile 
este practic terminată, se mai 
lucrează la satul olimpic ce va 
fi inaugurat in preajma Olimpia
dei. Noi nu vom organiza o săp- 
tămlnă preolimpică, așa cum s-a 
procedat la edițiile trecute. In schimb, vom organiza mari con
cursuri, printre care șl campio
nate mondiale tl europene, vor permite verificarea 
sportive și a celorlalte 
olimpice*.

ca bazelor 
servicii

Leningrad, 
sînt .virtuali 
la I 
In 
se 
pe 
un 
te !

Juniorii sovietici 
campioni mondiali 
gheață, grupa „A"hochei pe

competiția care urmează să 
încheie astăzi în orașul de 
Neva. La această oră ei au 
avans, hotărîtor, de 3 punc-

I Foștii campioni ai lumii, 
hocheiștii canadieni, au pierdut 
duminică un joc important cu 
Suedia.
U.R.S.S. — Finlanda 7—2, Ceho
slovacia —
— Norvegia 
nada 5—2.
U.R.S.S. 12

Iată rezultatele:
R.F.G. 6, S.U-A 
8—3, Suedia — Ca- 

Clasamentul: L
p, 2. Cehoslovacia

9 p, 3. Suedia 8 p, i. Canada 
7 p, 5. Finlanda 6 p, 6. S.U.A.
4 p. 7. R. F. Germania 2 p, 8. 
Norvegia 0 p.

Heerenveen (Olanda). în ca
drul C.C.E. U hochei. In turul 
3, formația locală Feenstra Ry 
ers a fost întrecută de echipa 
finlandeză Tappara din Tampe
re cu 11—2 (3—0, 3—1, 5—1).

Arosa. în sferturile de finală 
ale C.C£. hocheiștii de la Du- 
kla Jihlava au dispus de Aroaa 
(Elveția) cu 3—1 (1—#, î—L 
0—0).

Oslo. Campionul norvegian 
Oddvar Bra a dștigat dumihid, 
pe un traseu de 16 km, lingi 
Oslo, competiția de schi fond 
denumită JdonoUurennet*. E 
a fost Înregistrat in 42:4T.

Calgary. Echipa Calgary. Su 
NHL (National Hockey Lea
gue), a învins cu J—2 (1—#, 
2—1. 0—1) selecționata cluburi
lor din U.R.S.S. aflată tn tur
neu in Canada.

De pretutindeniCampionate

PRIMUL SPORTIV ROMAN AL ANULUI 1982
(Urmare din pag. I)

„mondiale" la Kiev, in două 
țări cu tradiție și valoare ex
trem de ridicată in sportul 
luptelor. Ne pregătim, am fi 
început s-o facem după cele 
cîteva zile de vacanță, să o- 
norăm așa cum se cuvine car
tea de vizită a luptelor greco- 
romane din țara noastră.

— Să nu uităm că 1383 
și ultimul an preolimpic!

— Nu uită nimeni! Și 
bufanții, și experimentații 
echipa noastră vizează consa
crarea vlimpică. Personal, du
pă „argintul" de la Montreal 
și după titlul cișligat la Mos
cova, mă gindesc tot la o vic
torie, de data aceasta — va fi 
mai greu? — la .o categorie 
superioară de greutate, la 74

este

de- 
din

TELEX © TELEX © TELEX
ATLETISM • In centrul Romei 

a avut loc duminică un __
curs de maraton care s-a bucu
rat de o largă participare. Câști
gătorul, Alessandro Rastello, un 
fost mărșăluitor, a parcurs dis
tanța de 42J95 km tn 2.18:25. Pe 
locurile următoare s-au clasat : Mario Zanecchia 2.24:39 și Mi
chele leva 2.26:36. întrecerea fe
minină a revenit alergătoarei <ta- 
Itene Orietta Govematori In 3.24:42

BASCHET • în semifinalele turneului Crystal Palace de la 
Londra, Maccabi Tel Aviv a În
tâlnit Steaua roșie Belgrad. La 
capătul unul meci de toată fru
musețea șl foarte echilibrat, Ma
ccabi a obținut o victorie la limită : 91—89. Cei mal eficace ju
cători au fost : Berkovlici 29, Sil
ver 25, respectiv Bogosavjecl 19 șl Zizlcl 14. In urma acestei vic
torii Maccabi urmează să întil-

cen-

kg. 
este 
adversarilor, a lui 
Kudreavțev, 
Rodig Talrot, Ianko Sopov—

— Sperăm că $i alp luptă
tori români vor candida la 
medaliile 
rantează, 
zultatele 
europene

că fesi 
ralosrea 

Aleksandr 
Andrzej Supron,

O tp'-n. cu toate 
binecunoscuta

Turneul de

•. VHo-

Tunisia (etapa a 14-a) : t *. 
Tunis — Kalrouan 5—4. Haznman 
Uf — Sahel 3—1, Blzerta — Sfis- 
xien 1—». Korba — C. African 
4—2, Monaatir — S. Tunlsleu 0—0, 
Kerkennah — Marea 4—0, Gabe- 
sien — S.R. Sports 1—0. Clasa
mentul : 1. Club African și C.S. 
Staxien 35 p, 3. Stade Tunisian 
33 p, 4. Esperance sportive 
nis 35 p etc.

Argentina (etapa a 30-a) : 
campionat conduce formația 
tudiantes cu 43 p, urmată de m- 
dependiente 38 p și Boca Juniori 30 p. tn această etapă Estudian- 
tes a dispus cu 2—0 de Argentine* 
Juniors. Independiente a terminat 
nedecls (1—1) cu River Plate iar 
Boca Juniors a cîștigat ta depla
sare, la Racing, cu 3—LScoția (etapa a 13-a) : KHmar- 
nock — Motherwell 0—3, Morton 
— St. Mirren 2—0, Glasgow Ran
gers — Celtic Glasgow 1—2, 
Aberdeen — Hibernian Edinburgh 
3—0, Dundee F.C. — Dundee Uni
ted 0—2. Clasamentul : L Celtic 
Glasgow 31 p, X. Dundee United 
38 p, 3. Aberdeen 27 p, 4. Glas
gow Rangers 13 p.

Tu-

£»-

olimpice. Ne-o ga
ta bună măsură, re- 
ultimelor campionate 
și mondiale.

— Eu »inf convins ci 
va fi. Mai mult, mi gindesc 
ci la sfirțitul anului I9S4 pe 
primul loc in clasamentul „ce
lor 10" ar putea figura tot 
unul dintre luptătorii de gre- 
co-romane. Poate eu, poate 
Draica, Andrei, Ne gri fan teu 
Zamfir.„

Intr-adevăr, ce aproape în
cepe si se zărească... Los An
geles!

juniori de la Nisa

aș«

S-a lochelst competiția Se ju
niori (afiatâ la a 14-a ed-ție) cu 
victoria reprezentativei Ungariei. 
In finală s-au intfjnit Ungaria șl 
Belgia. La Încheierea timpului 
regulamentar de joc scorul a fost 
egal : 1—L Pentru stabilirea for
mației ciștigătoere s-a recurs la 
departajarea prin lovituri de la 
U m, tn urma cărora juniorii un
guri au transformat 3 penaityurl. belgienii ratindu-le pe toate (!) 
mingea fiind respinsă de portarul 
Petri, excelent tn acest joc.

Ia celelalte finale, pentru sta
bilirea clasamentului, au fost în
registrate rezultatele: locurile 
3—4 : Franța — Italia 2—0 (0—0).

locurile 5—6 : Israel — 
1—1 (0—0). A clștigal
stupi U tn (6—5).

polonla
Israelul

• TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX
nească echipa londonezi Crystal 
Palace, în finala competiției, iar Steaua roșie va juca in compania 
unei alte echipe engleze, Sunder
land, finala pentru locul 3.

CICLISM © Cursa de 6 zile de 
la ’KQln a fost clștigată de cu
plul vest-german Dietrich Thu- rau — Albert Fritz cu 255 p. Au 
urmat: Wilfred Peffgen (R.F.G.) 
— Gert Frank (Danemarca) 239 p 
șl Gregor Braun (RFG) — Rene 
Pijnen (Olanda) 151 p etc © A 
11-a ediție a ciclocrosuiul de la 
Azpeitia (Spania) a fost clștigată 
de rutierul elvețian Gilles Blaser 
cronometrat pe 20,5 km în 1.00:35.

ȘAH • înaintea ultimei runde 
a campionatului european pentru 
juniori de la Groningen clasamen
tul are doi lideri, sovieticul Ehl- 
vest și danezul Hansen, ambii cu 
10,5 p. Ei sînt urmați de Green- 
feld (Israel) ou 9 p șl Condie 
(t x>ția) cu 8,5 p.

TENIS • Turneul de Juniori de 
la Port Washington (New York) 
a prilejuit un frumos succes tine
rilor jucători iugoslavi : Goran 
Prpicl a cîștlgat la simplu bă
ieți lnvlngtndu-1. in finală, pe 
Ronald Agenor (Haiti) cu 6—3, 
6—1 iar Sabrina Golea a obținut 
victoria la simplu fete dispunlnd 
cu 3—6, 6—1, 6—2 de americanca 
Grace Klm • Tinărul tenisman 
australian Pat Cash, campion de 
Juniori la Wimbledon, a cîștlgat 
turneul internațional de la Mel
bourne : 6—4, 7—6 cu compa
triotul său Rod Frawley. în se
mifinală Cash l-a învins pe Miller (Australia) cu 6—3. 6—3, iar 
Frawley a dispus de Borowlak 
(S.U.A.) cu 4—6, 7—8, 7—6. Fina
la feminină, dintre 
Elizabeth Minter și 
bin, a fost clștigată 
1—6, 6—2, 6—2.

austral !en cele 
Amenda To- 
de prima cu

urma unei reuniuni la 
participat responsabili *1 

'i fotbal. 
j Blatter, secre

tar al F.IJ.a'., Ted Croker, se
cretarul general al federației en
gleze, a declarai că va fi igno
rat, de către arbitrii englezi, a- 
vertismentul primit de la fonti 
fotbalistio mondial in ce privește 
modificările de regulament In
troduse experimental In prima ligă. „Arbitrii noștri vor conti
nua să sancționeze cu eliminarea 
de pe teren abaterile de la spi
ritul jocului", a subliniat Croker.
• Aflat într-o gravă criză fi

nanciară. clubul brazilian de fot
bal Fluminense, unul dintre cele 
mal prestigioase din „patria fot
balului*, a luat hotărirea fără 
precedent de a se dispensa pen
tru sezonul viitor de toți jucă
torii profesioniști, care, dealtfel, 
nu mai fuseseră plătiți Încă din 
luna octombrie 1982.
• Celebrul portar englez Gor

don Banks, unul dintre eroii 
turneului final al campionatului 
mondial din 1966, cîștlgat de An
glia, a fost licențiat de clubul 
de primă ligă Luton Town, unda 
se ocupă de pregătirea... porta
rilor. Motivul despărțirii a fost 
destul de serios: Luton are cea 
mal slabă apărare din prima di
vizie engleză.

• bi eare au ,-------federațiilor britanice de 
precum șl Sepp _ v

„yiCTIMELE“ MUNDIALO
a anunțat eșuarea 

p—- -- ----------- -------------- Cesar Menottl !n
fnnrrt» de director tehnio al echipei de fotbal a Argentinei, 
informația ne prilejuiește citeva constatări prlvindu-i pe antre
norii Mondialului. Nld C.M. 1982 n-a făcut excepție de la 
regulă. Si acum, ca după flecare turneu final, selecționerii 
au fost „victimele* insucceselor sau simplelor nerealizări ale 
proiectatelor victorii. Dar, poate mai mult ca niciodată. Mun- 
ctalul spaniol a provocat ravagii In grupul „oamenilor de pe 
bancă*. Judecați 1 Doar 8 antrenori, dintre cel 24,
mai ■ aînț in funcție; E. Bearzot (Italia), J. Derwall (R. F. 
Germania; dar poziția lui pare tot mai șubredă), A. Piechnic- 
«ek (Polonia), »L Hidalgo (Franța), B. Bingham (Irlanda de 
Nord), J. Stein (Scotia) G. Thys (Belgia). K. Meszoly (Unga
rase directori tehnid au șl fost Inloculțl: R. Greenwood 
(Anglia) cu B. Robson, J. Venglos (Cehoslovacia) cu F. Ha- 
vranek, K. Beșkov (U.R.S.S.) cu M. Lobanovskl, J. Santa
maria (Spania) cu M. Munoz, W. Schmidt (Austria) cu J. Hof, -x 
M. Mllianici (Iugoslavia) cu V. VeselinovicL Alții, precum T. 
Santana (Umflu»), J. Vincent (Camerun), W. Adhead (N. Ze- 
elandâ), J. Tim (Peru), M. Santibanez (Chile), M. Khalul (Al
geria) sînt demisionați fără ca succesorii lor să ti fost de
semnați. . , XSimpla enumerare arată mal elocvent decît orice instabili
tatea antrenorilor de fotbal, mai pronunțată decît tn alte ra
muri sportive. Eșecurile sînt aruncate, de regulă, tn spatele 
lor. Infringerile trezeso prea mari șl nejustificate amărăciuni 
ț>e care le „alină* doar demisia sau Înlocuirea antrenorului. 
Să fie acesta unicul, marele remediu 7 Se Înțelege că nu. 
Vorba lui Greenwood In ziua in care a predat direcția teh
nică a echipei Angliei lui B. Robson: „Nu te felicit. Te com
pătimesc. Acum vei deveni «calul de bătaie* al filelor de 
după Infringer!...*

Eftimie IONESCU

Zilele trecute, federația din Buenos Aires 
tratativelor pentru confirmarea lui Luis
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