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ianuarie a început la Fraga 
Consfătuirea Comitetului Politie 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via.

O ANVFISARE Șl CTTEVA 
DOLEANȚE

Clubul sportiv șmiar din Bo
toșani a marcat zilele trecute 
1# ani de la crearea sa, în 
1972. Prilej de trecere In revis
tă a muncii depuse de un co
lectiv de specialiști, tinăr și 
inimos, care au și lansat dte- 
va nume pe arena marii per
formanțe, prilej de a analiza

• SCHI ALPIN
DEBUTANTA ta cSrcultu. 

ooccursurtlor internaționale. 
Junioara > Iehlm (15
ani) a avut o comportare re
marcabilă la recentele Între
ceri desfășurate la Soriska 
Pianina (Iugoslavia). In com
pania un ar senioare senioare 
din Austria, Cehoslovacia. Iu
goslavia șl Ungaria, tu liana 
Iehlm a participai Ia două 
curse de slalom 0 a ocupat 
locurile U șl, respectiv, ÎS 
(din 55 de concurente). Tota- 
lixind 5735 puncte FJA, Li
liana Iehlm se situează la 
mai puțin de 1» puncte de li
mita celor M de puncte F.T.S. 
care permit participarea, pe 
cheltuiala organizatorilor, tn 
competițiile din „Cupa Euro
pei”. Tot la Sorlska Pianina 
au avut loo șl două curse de 
slalom pentru băieți. „Au 
fost, șl la masculin șl Ia fe
minin, concursuri foarte tari 
— ne-a declarat, la Întoarce
rea In țară, antrenorul Kurt 
Gohn —, cu peste 30 de schi
ori cu mai puțin de 50 puncte 
F.I.S. Ctteva nume : Iugoslavii 
Kuralt, Strei, Kreaclci, Ker- 
kovnlk, austriacul Woelscher, 
bulgarul Veselinov. Și clasă
rile băieților au fost mulțu
mitoare, dată fiind perioada 
mult mal scurtă de pregătire 
pe zăpadă de care ei au be
neficiat In comparație cu toti 
ceilalți competitori. A fost, 
dealtfel, pentru sportivii ro

La Consfătuire participă :

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria — tovarășul To
dor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
R.P.B„ conducătorul delegației; 
G. Filipov, membru al Birou
lui Politie al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Mi
niștri ; D. Djurov, membru al 
Biroului Politie al C.C. al 
P.C.B., ministrul apărării 
populare ; P. Mladenov, mem
bru al Biroului Politie al C.C. 
al P.C.B., ministrul afacerilor 
externe : D. Sianisev. secretar 
al C.C. al P.C.D. ;

Din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — tovarășul 
Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C.C., președintele 
R.S.C.. conducătorul delegației ; 
L. Strougal, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.C., președin
tele guvernului ; V. Bilak. 

-membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C.C. : M. Ja
kes, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.C. : B. 
Chnoupek. membru al C.C. al 
P.C.C., ministrul afacerilor ex
terne ; M. Dzur, membru al 
C.C. al P.C.C- ministrul apă
rării naționale ;

Din partea Republicii Demo
crate Germane — tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D.G., conducătorul delega
ției ; W. Stopb, membru al Bi
roului Politic al C.C al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri ; H. 
Axen, membru al Bitou- (Conltnuart fai pep s <-<J

Pe traseele sportului, de la Botoșani la Dorohoi, via Bucecea

EFORTURI DE AUTODEPĂȘIRE PENTRU 
CREȘTEREA NIVELULUI PERFORMANȚELOR

De o intensitate mai redusă 
față de alte luni ale anului, 
activitatea sportivă pe melea
gurile botoșenene este totuși 
marcată și acum, la început de 
ianuarie, de numeroase fapte 
care ilustrează preocupările ac
tiviștilor sportivi de aici pen
tru ridicarea pe o nouă treap
tă calitativa a activităților de 
masă, a performanțelor in dis
ciplinele prioritare pe plan ju
dețean, pentru îmbunătățirea 
permanentă a bazei materiale 
a sportului. Am constatat aces
te lucruri în raidul pe care 
l-am întreprins recent pe me
leagurile botoșenene. Cum era 
și firesc, primul popas pe iti
nerarul nostru l-am făcut chiar 
In reședința de județ, acolo 
unde și ponderea activității 
este mai mare.

Azi, în „sferturile" C.C.E 
la tenis de masă 

C. S. ARAD - D.S.C.
KAISERBERG 

(R. F. Germania)
Jucătoarele noastre de tenis 

de masă reintră în prim-pla- 
nul activității competiționale 
Internaționale. Este vorba de 
sportivele de la C.S. Arad, care 
vor susține astăzi, în Sala 
sporturilor din localitate, de 
la ora 17, întilnirea din sfer
turile de finală ale celei de a 
XX-a ediții a Cupei campio
nilor europeni. cu formația 
D.S.C. Kaiserberg (R.F. Ger
mania).

Antrenorul Emil Prokopecz 
are_ la dispoziție pe Magdale
na Leszay, Doina Dehelean, 
Gabriela Kadar, Irina Marton.

Formația învingătoare se va 
califica în semifinalele com
petiției, în cadrul cărora va în- 
tilni pe deținătoarea titlului 
(12 victorii în C.C.E.), echipa 
Statisztika Budapesta.

Iul Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G t H. Hoffmann, 
membra al Biroului Polltlo al 
C.C. al P.S.U.G^ ministrul a- 
părăril naționale ; G. Miltag. 
membra al Biroului Politic, se- 
eretar al C.C. al P3.U.G.; O. 
Fischer, membru al C.C. al 
P3.U.G., ministrul afacerilor 
externe ;

Din partea Republicii Popu
lare Polone — tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P.P., conducătorul delegației ; 
J. Czyrek, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. ; S. Olszowski, mem
bru al Biroului Politie al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul afaceri
lor externe; F. Siwickl, membru 
supleant al Biroului Politie al 
C.C. al P.M.U.P., adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
șeful Statului major general al 
Armatei Poloneze ;

Din partea Republicii Socia
liste România — tovarășul 
XicoUe Ceaușescn, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, conducăto
rul delegației ; Constantin Dăs- 
eălescu. membra al Comitetu
lui Politic Executiv al C.G al 
P.CJL, prim-ministre al gu
vernului ; Mia Dabreoen, mem
bra supleant al Comitetului 
Politic Executiv. secretar al 
C.G al P.GB. ; Ștefan Andrei, 
membra supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al CC al 
P.CJL. ministrul afacerilor ex
terne; general-colonel Cons lan- 
lin Oiteaau. membra supleant 
al Comitetului Politie Executiv 
al CC al P.C R., mtrNiral a- 
pârârii naționale ;

Cwv'ca. IERHil
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UNIVERSIADELE (de iarnă și de vară) 1983, 
OBIECTIVE IMPORTANTE ALE SPORTULUI ROMÂNESC
în inimile tineretului studen

țesc încă nu s-au stins ecouri
le splendidei sărbători acade
mice din capitala României so
cialiste, din vara anului 1981, 
cind s-au adunat, sub emble
ma unui .U“ înstelat, cei mai 
buni sportivi studenți ai lumii. 
Neuitate vor rămîne zilele U- 
niversiadei bucureștens, care 
au prilejuit, pe de o parte, 
cordiale și incintătoare intil- 
niri prietenești intre tineri de 
ne întreg globul, iar pe de altă 
parte — înalte performanțe 
sportive cu răsunet mondial.

La București, studenții soor- 
tivi din țara noastră au fost 
gazde la înălțimea tradiției 
românești de ospitalitate, dar 
și competitori înflăcărați in 
arene, cucerind sub culorile 
patriei victorii de prestigiu.

Asemenea manifestări, de 
pace, pr.eter.ie și sportivitate 
se cer continuate. Iată. anul 
1983 oferă prilej de înnoire. 
Este anul noilor ediții ale Uni
versiadei.

Jocurile mondiale studen
țești de iarnă se vor ține foar
te curând si foarte aproape de 
nou în Bulgaria. sub cuoola 
patinoarelor din Sofia, pe pir- 
ttiâe de zăpadă de pe muntele 
Vitoșa sau din stațiunea de 
sparturi hivemale Bocoveț. A- 
doL ia luna lui Cuptor. Jocu
rile de vară, in Canada, la 
Edmoctan, capitala provinciei 

noi posibilități de creștere, in 
viitorii ani, a nivelului rezul
tatelor. Acestei teme majore 
l-a fost consacrat, dealtfel, și 
sunpazioaul organizat cu aceas
tă ocazie, care a fost marcat 
de prezența unor specialiști

Constantin MACOVB

(Cantinur-e fa pcp. 2—3)

mâni, primul concurs al se
zonului*.  lata ci axărtie băie- 
țttor șl Învingătorii : slalom 
(ziua Q : L J. Kuralt (Iugo
slavia) 1:41.55.—. n. V. Poda
ra ltaLta._ 25. M. Bără 
ISL54.... rt. Z. Balazs 1:53.37 
(din SI de concurența ; ziua 
a n-a : L J. Kuralt 1:31.27... 
ÎS. Balazs 1:4».S4. 1». V. Po
dara 1 :U.1S,., ZO. M. Bără 
1:42.2L

LA TELEFON, POIANA 
BRAȘOV : „Mult atșeptata ză
padă a sosit șl tn Poiana 
Brașov, unde se poate schia 
pe pirtille tradiționale. In 
consecință, joi și vineri vor 
avea loc întrecerile etapei ju
dețene a campionatelor Indi
viduale de schi-fond. De vi
neri, la Predeal va începe 
„Cupa Brașovla*  la sărituri șl 
combinată nordică, urmind ca 
la Bran să se desfășoare, In
tre 1» șl 12 ianuarie, probele 
de schl-fond, iar tn masivul 
Postăvar, intre ÎS și 17 ianua
rie, probele de schi alpin ale 
aceleiași competiții” (Carol 
GRUIA — ooresp.).
.> SCHI FOND

IN CONCURSURILE DIN 
CADRUL „SAPTAMINII SCHI
ULUI DE FOND DE LA VAL- 
SASSINA", tn proba de 5 km 
fete, Livla Reit s-a clasat pe 
locul 13 (din 37 de concuren
te), Iuliana Popoiu pe 24, 
iar Ileana Hangan pe 26 în 
proba de ștafetă 3X5 km. 
reprezentantele noastre s-au 

Alberta, vor reuni practicanții 
fruntași ai spoiturilor estivale.

Tinerii români, fideli atașa
mentului lor la mișcarea spor
tivă studențească mondială, vor 
participa la ambele ediții. Mai 
mult, pentru sportul românesc, 
in acest an, Universiada devi
ne unul din principalele obiec
tive de performanță, cu valoa
re de test preolimpic, alături 
de marile campionate mondiale 
sau continentale în discipline
le olimpice.

Iată de ce salutăm începerea 
și desăvirșirea pregătirilor in 
vederea participării la Univer
siadă. Cei peste 260 de spor
tivi selecționați se supun unor 
antrenamente asidue (sub con
ducerea unor competente co
lective de tehnicieni) în nu 
mai puțin de 13 ramuri sporti
ve (de iarnă ,i de vară), cu 
scopul de a obține in arenele 
sportului studențesc internațio-

IERI A ÎNCEPUT CONSFĂTUIREA 
ANTRENORILOR DIVIZIONARELOR J

Ieri a început in Capitală 
consfătuirea cu antrenorii e- 
chipelor divizionare „A“, pre
cum și cu cei care se ocupă 
de pregătirea formațiilor de 
speranțe.

Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul gene
ral ÎL Nieolae Stan, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, care, mai întii, i-a fe
licitat pe tehnicienii primului 
nostru eșalon fotbalistic pen
tru bunele rezultate obținute 
in sezonul de toamnă și înde
osebi in finalul acestuia, re
zultate care — a subliniat vi
cepreședintele C.N.E.F.S. — 
trebuie să se constituie in 
premisele unor comportări și 
mai bune, la nivelul echipei 
naționale și al celor de club, 
in sezonul de primăvară, care 
se anunță deosebit de dificil.

Pentru îndeplinirea obiecti
velor fotbalului nostru in 
1963 — s-a subliniat in referate 
și în luările de cuvânt ale

• DEBUT FOARTE BUN AL SCHIOAREI LILIANA 
ICHIM IN IUGOSLAVIA @ A CĂZUT ZĂPADĂ Șl LA 
POIANA BRAȘOV I • ALERGÂTOAREA LIVIA REIT, 
PE LOCUL 13 LA VALSASSINA • UNDE S-AU 
ASCUNS ANTRENORII CELOR MAI TINERI HO- 
CHEIȘT1 ? 0 PROGNOZĂ METEO (IN SF1RȘIT I) 

ÎMBUCURĂTOARE
situat pe poziția a S-a. în
trecerea revenind echipei Ita
liei. La Întreceri au participat 
schioare din Austria. Canada. 
Elveția. Finlanda, Italia, Iu
goslavia, România șl S.U.A. 
Următoarele etape de pregăti
re a alergătoarelor noastre in 
vederea Jocurilor Mondiale 
Universitare din Bulgaria : 
concursurile de la Kllngentah! 
(R.D.G.) șl Zadar (Cehoslova
cia).
• PATINAJ

LA PATINOARUL FLO- 
REASCA funcționează un pu
ternic centru de inițiere in 
patinaj. 20 de grupe de cite 
30—40 de copil, conduse de 
instructor*  cu vechi state de 
serviciu, pot fi văzute la lu
cru pe spații bine delimitate, 
fapt care ajută ca procesul de 
instruire să se desfășoare în 
condiții bune. Că este așa o 
dovedesc rezultatele majori
tății absolvenților, obținute la 
sfirșitul fiecărui ciclu de 
pregătire (12 lecții), moment 
de mare tensiune șl emoții 
pentru oopii șl, deopotrivă 
pentru părinții acestora.

La „examenul" de care vor
bim asistă, in corpore, antre
norii de patinaj artistic și cei 
de patinaj viteză, de aici fi
ind, de regulă, recrutați noii 

nai acele rezultate care să 
contribuie la consolidarea pres
tigiului mișcării noastre sporti
ve in lume.

Evaluări preliminare indică 
posibilitatea prezenței noastre 
in Bulgaria, intre 18 și 27 fe
bruarie, cu concurenți la schi 
fond (fete și băieți), schi alpin 
(băieți), biatlou, hochei, pati
naj artistic țbăieți). Potrivit 
acelorași estimări, în Canada, 
intre 1 și 11 iulie, delegația 
sportivilor români se va alinia 
la startul întrecerilor de atle
tism (fete și băieți), baschet 
(fete), gimnastică (fete și bă
ieți), înot și sărituri în apă 
(fete și băieți), polo, serimă 
(fete și băieți;, tenis (fete și 
băieți). Cu temeinice pregătiri 
începute încă din această iar
nă, susținute și de Centrul de 
cercetări și de Centrul de me
dicină sportivă, se speră în 
rezultate corespunzătoare.

participanților — este' necesa
ră îmbunătățirea intregii acti
vități fotbalistice, prin perfec
ționarea continuă a muncii, ia 
toate nivelele, incepind cu 
forul de specialitate și pină 
la unitățile de pregătire a vi
itorilor jucători. în acest scop, 
un rol de prim ordin îl au 
antrenorii. Pentru a-și duce 
activitatea în cele mai bune 
condițiuni, pentru ca rodul 
muncii lor. desfășurate împre
ună cu jucătorii, să fie marea 
performanță, toți tehnicienii 
primului eșalon trebuie să fie 
conectați permanent la cerin
țele fotbalului modem. Se im
pune. deci, o studiere atentă, 
responsabilă, la zi, a fenome
nului fotbalistic, o documenta
re susținută și un oroces de 
instruire și educație la cotele 
unei exigențe maxime. (Citiți 
in pag. 2—3, la rubrica 
noastră de fotbal, aspecte des
prinse din prima zi a consfă
tuirii).

membri ai secțiilor de specia
litate ale cluburilor sportive 
bucureștene. Din păcate. în 
ceea ce privește hocheiul, din 
mulțimea de antrenori ai 
secțiilor bucureștene doar 
Marcel Tudor, de la C.S.Ș. 2. 
poate fi văzut, la examenul de 
sfîrșit d- ciclu, recrutînd ta
lente La C.S.Ș. 2 nu pot fi 
însă cuprinși dealt o mică 
parte dintre absolvenți, astfel 
că mulți copii înzestrați pen
tru hochei se îndreaptă spre 
alte discipline sau mai grav... 
se pierd. Și este regretabil, f*  
primul rînd, pentru hocheii

Cercetăt ji rea principală Li- 
via Rahău din cadrul Servi
ciului prevederilor de lungă 
durată ale vremii al Institu
tului de meteorologie și hi
drologie orezintă iubitorilor 
sporturilor hivernale cîteva 
amănunte privind prognoza 
lunii ianuarie. Perioada 7—17

(Continuare în pag 2-3)



CEI MAI BUNI 
10 SPORTIVI

Anul 1982 s-a încheiat. 
A fost un an rodnic 
pentru multi dintre spor
tivii noștri, strădaniile 
lor fiind răsplătite cu 
titluri de campioni, cu 
numeroase cupe și me
dalii. Fiecare federație 
de specialitate a desem
nat, conform tradiției, 
pe cei mai buni 10 spor
tivi, cei care au fost — 
ca urmare a unei inten
se și constante pregătiri, 
a unei evoluții la un 
înalt nivel — în frun
tea • competitorilor in 
întrecerile interne și in
ternaționale.

începem de astăzi pu
blicarea acestor clasa
mente pe sporturi, cu 
convingerea că ele ilus
trează comportarea su
perioară a sportivilor în 
cursul anului trecut și 
că vor constitui un sti-y 
mulent pentru evoluții 
din ce in ce mai bune 
in noul an 1983.

ATLETISM
1. VAI.I IONESCU 

(Rapid), 2. Maricica Pui
că (Olimpia București),
3. Anișoara Cușmir
(C.S.M. Craiova), 4. Doi
na Melinte (Știința Ba
cău), 5. Fița Lovin 
(C.S.U. Galați), 6. Be- 
dros Bedrosian (Dinamo), 
7. Florența Crăciunescu 
(Steaua), 8. loan Zamfi- 
rache (Dinamo), 9. Mi- 
haela Loghin (C.S.M. 
Craiova), 10. Iosif Nagy 
(Steaua).

BASCHET 
Feminin

1. MAGDALENA FALL 
(„U“ Cluj-Napoca), 2. 
Ștefania Borș (Voința 
București), 3. Măndica 
Ciubăncan (Olimpia
București), 4. Camelia 
Solovăstru (Voința Bra
șov), 5. Suzana Pîrșu 
(Politehnica București), 
6. Csilla Hosszu (Uni
versitatea Timișoara), 7. 
Verginia Popa („U“ Cluj- 
Napoca), 8. Marilena 
Froiter (Olimpia Bucu
rești), 9. Gabriela Kiss 
(C.S.Ș. Mediaș), 10. Ale
xandrina Bîră (Olimpia 
București).

Masculin
1. ROMAN OPȘITARU 

(Steaua), • 2. Florentin 
Ermurache (Steaua), 3. 
Costel Cernat (Steaua),
4. Virgil Băiceanu (Fa
rul Constanța), 3. loan 
Uglai (Dinamo), 6. Iulian 
Carpen (ICED Bucu
rești), 7. Virgil Căpușan 
(Steaua), 8. Gheorghe 
Oczelak (Steaua), 9. Lu- 
chian Ivascencu (Dina
mo), 10. Andrei Popovici 
(Dinamo).

GINDURI Șl RESPONSABILE ANGAJARI PENTRU SUCCESELE ANULUI 1983
CIT HAI MULTE MEDALII

PENTRU „TEIAURUL" SPORTULUI ROMÂNESC
Iubitorii sportului așteaptă de 

la atletism — și este firesc să 
fie așa — -rezultate de înaltă 
valoare pe măsura, condițiilor 
create în România acestei prime 
discipline olimpice. Anul care 
s-a încheiat ne-a oferit prile
jul întocmirii unui bilanț bun 
dar, mai ales, a confirmat că 
„sportul sporturilor" continuă 
să se bucure de o largă au
diență, că recordurile stau și 
în posibilitățile atleților români 
cu condiția, desigur, de a depu
ne multă muncă, pasiune și 
dăruire. Ne așteaptă un an 
competițional de maximă difi
cultate și ' responsabilitate. Mă 
gindesc in primul rind la obli
gația ce o avem cu toții, spor
tivi, activiști, tehnicieni, de a 
reprezenta cu bune rezultate 
atletismul românesc la campio
natul mondial de la Helsinki, 
care va arăta pulsul — dacă mă 
pot exprima astfel — atletismu-

lui lumii înaintea J.O. de la Los 
Angeles din 1984. Atletismul 
românesc are obligația ca la 
suprema întrecere de anul viitor 
să urce, prin reprezentanții lui, 
pe podiumul olimpic. însuflețiți 
de îndemnurile adresate po
porului român — și deci și nouă 
activiștilor mișcării sportive — 
de secretarul general al partidu-

IN ’83 SĂ AJUTĂM TlNĂRA
Anul 1982 s-a Încheiat pen

tru mine — ca și pentru spor
tul pe care-1 practic, popicele 
— cu succese deosebite: câști
garea titlului mondial cu re
prezentativa națională, a celui 
de campion național individu
al, iar echipa în care activez, 
Electromureș Tg. -- 
venit campioană 
nal'stă a „Cupei

Mureș, a de- 
a țării și fi- 

« „v-upei campionilor 
europeni". Deci, pot spune că 

bun. In 1983am avut un an

DORESC CA 1983 SĂ TIE
Am convingerea că 1933 poa

te fi un an rodnic pentru ac
tivitatea mea de sportiv. Dacă 
anul trecut am descoperit în 
pentatlonul modern disciplina 
sportivă în care pot să 
afirm la nivel de vîrf, 
doresc din tot sufletul ca anul 
acesta să fie anul consacrării 
competiționale. Știu că nu va 
fi deloc ușor, știu că pentatlo
nul modern este una din cele 
mai grele ramuri sportive. 
Faptul că întrecerile pentru 
„Cupa Europei" vor avea loc in 
acest an la București îmi ofe
ră o mare șansă de a-mi va
lorifica mai bine potențialul 
și îndrăznesc să cred că pot 
obține în această mare com
petiție un loc fruntaș, poate 
chiar o medalie. Am condiții 
excelente de pregătire, mă 
bucur de îndrumarea unor 

. specialiști de înaltă competen
ță profesională, toate acestea 
concurind la perfecționarea 
continuă a măiestriei mele 
sportive. Voi lupta pentru a 
mă afirma cît mai viguros în

mă 
îmi

ANIL CONSACRĂRII MELE
modern, cu con- 
această disciplină 
relansată in țara

pentatlonul 
vingerea că 
va putea fi 
noastră.

Marian GHEORGHE 
component al echipei 

pentatlon modern „Steaua"de

LOT MAI SlS, PE
După ce anul trecut potoul 

nostru și-a onorat palmaresul 
cu cea dinții medalie la un 
campionat european — e vor
ba de „argintul" cucerit de 
naționala de juniori — acum 
este de așteptat un an al con
firmării. Urmind îndemnurile 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
CeaușeSeu, îndemnuri cu
prinse în Mesajul de Anul 
Nou. toți antrenorii și jucăto
rii din poloul românesc sînt 
deciși să muncească mai mult 
și cu mai mult spor, spre îm
plinirea obiectivelor noastre 
imediate. Urmărim obținerea 
dreptului de participare la

PE TRASEELE SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a ridica pe o nouă treaptă 
calitativă toate domeniile de 
activitate, exprim dorința noas
tră de a răspunde prin 
fapte remarcabile, astfel 
ca atletismul românesc să acu
muleze cit mai mult aur, argint 
și bronz, care să intre în tezau
rul de preț ai sportului româ
nesc.

Victor FIREA 
secretar

F.R.
responsabil al 
Atletism

GENERAȚIE DE POPICARI
nu avem campio-noi, seniorii, 

nate mondiale, participăm, în 
schimb, la întîlniri inter-țări 
si la turnee internaționale in
dividuale, avlnd obligația 
evoluăm la 
care ne-am 
ani. Apoi, 
aș vrea să 
pentru tinerii popicari, să le 
Împărtășesc din tehnica, din 
experiența mea. Ei au nevoie 
de această „zestre" întrucît 
vor participa la prima ediție 
a campionatelor mondiale de 
juniori. La locul meu de mun
că. la cunoscuta 
Electromureș din 
unde sînt inginer 
vreau să fiu, ca 
printre cei mai buni.

Iuliu BICE 
maestru emerit al sportului

Să 
nivelul ridicat la 
situat in ultimii 

ca sportiv fruntaș 
fiu un exemplu

Intreprindere 
Tg. Mureș, 

proiectant, 
ți In sport,

TREPTELE CALIFICĂRII !
„europene" în urma turneului 
de calificare din Belgia Qn 
aprilie), apoi o clasare printre 
fruntașele competiției continen
tale (la Roma, ta august) și, 
ta fine, un loc printre primele 
echipe la turneul preolimpic 
— deci, participarea la J.O. de 
la Los Angeles 1984. Acesta ar 
fi principalul obiectiv, dar nu 
și singurul. Juniorii, de pildă, 
trebuie și ei să confirme fru
moasa comportare din vara 
trecută, prilejul constituindu-1 
o nouă ediție a campionatelor 
europene găzduite, in iulie, de 
Turcia. ___

Anatol GRINȚESCU 
antrenor federal de polo

PESTE TOT, ELEVII TRĂIM 
BUCURIA MIȘCĂRII ÎN I

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRDNOSPORT INFORMEAZĂ 

PROCURAȚI BILETE PENTRU 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 

PRONOEXPRES
Numeroși partldpanțl lșl procu

ră In aceste zile bilete pentru 
tradiționala tragere extraordinară 
Pronoexpres din 9 ianuarie 1983, 
care se buoură de o atractivitate 
deosebită. După cum s-a mai a- 
nunțat, formula tehnică a fost 
Îmbunătățită — Intre altele, toate 
extragerile cuprind acum cite șa
se numere — față de anul trecut, 
dnd s-au atribuit peste 137.000 
de premii I Așadar, posibilități 
sporite de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“, mari sume de bani 
variabile șl fixe șl excursii peste 
hotare, pe rutele R. S. Cehoslova
că — R. P. Polonă — U.R.S.S. 
sau R. D. Germană — R. P. Po
lonă. Biletele de 23 lei varianta 
au drept de cîștlgurl Ia toate ce
le 10 extrageri a cite șase nume
re fiecare ! Se poate juca șl în 
cotă de 25%, pe variante simple, 
variante combinate și combinații 
„cap de pod“.
• AGENȚIILE LOTO-PRONO- 

SPORT continuă vînzarea bilete
lor și pentru prima tragere obiș
nuită Loto din acest an, care va 
avea loc vineri 7 ianuarie 1933. 
Încercați să vă numărați șl dv. 
printre primii mari dștigători al 
anului la sistemul de Joc prefe
rat i
• ClȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 2 IA
NUARIE : Cat. 1 : (13 rezultate) 
1 variantă 25% — Autoturism Da
da 1300 (70.000 lei) ; cat. 2 (12
rezultate) 29 variante 25% a 7.635 
lei ; cat. 3 (11 rezultate) 4 va
riante 100% a 2.999 lei și 427 va
riante 25% a 750 lei. Report la 
cat. 1 : 114.512 lei. Autoturismul 
Dacia 1300 a fost obținut de par
ticipantul IANCU GHEORGHE 
din Bucureti, care mai realizează 
și alte câștiguri de cat. a 2-a șl 
a 3-a.

recunoscuți ca prof. univ. Ion 
Șiclovan, conf. univ. Marin 
Bîrjega, Nicu Alexe, directorul 
Centrului de cercetări științifi
ce al C.N.E.F.S. Alături de ei, 
cu variate aspecte ale muncii 
practice, profesori și tehnicieni 
botoșeneni. A fost o dezbatere 
extr.em de interesantă, prima 
de acest fel organizată la Bo
toșani, care, nu ne îndoim, va 
influența în mod pozitiv vi
itoarea dezvoltare a activității 
sportive pe aceste meleaguri. 
Directorul Clubului sportiv 
școlar, prof. Gheorghe Cioacă, 
ne exprima satisfacția sa de a 
fi dat unor loturi reprezentati
ve sau echipe de club sportivi 
de reală perspectivă (Ioan A- 
saftei la lupte, Iulian Carpen. 
Lucian Vasiiică si Radu Bois- 
teanu la baschet), de a fi ob
ținut citeva remarcabile suc
cese la toate secțiile de care 
dispune școala (atletism, lupte, 
handbal, volei și baschet), cu 
convingerea că s-ar fi putut și 
mai mult dacă această unitate 
ar fi dispus de o bază mate
rială corespunzătoare. Or, din 
păcate, C.S.Ș. din Botoșani nu 
are nici măcar o singură bază 
sportivă proprie, fapt care im
pietează, desigur, asupra acti
vității de mare performanță.

La Clubul sportiv municipal, 
tovarășul Dumitru Bugeag, 
președinte, ne vorbește despre 
rezultatele care au fost obți
nute în 1982 în direcția ame
liorării bazei de masă (a fost 
dată în folosință o sală de 
forță pentru atletism, iar cu 
sprijinul Consiliului popular 
municipal s-a amenajat o sa
lă de 
zenta 
tă in 
Lipsa 
re se 
tru că activitatea la 
letism, box și fotbal 
reu mai bogată, cu 
tot mai bune, pentru 
vorbi că ea ar oferi condiții 
corespunzătoare și pentru spor
tivii de la Voința (box, șah și 
tenis de masă). Fiindcă veni 
vorba de șah, să reținem ar- 
zătoarea dorință a practicanți- 
lor „sportului minții" de aici, 
exprimată de președintele co
misiei județene, Mihal Diaco- 
nu, ca federația de specialita-

te să-i sprijine în crearea con
dițiilor necesare pentru înfiin
țarea unui club de șah In oraș. 
Ne-am dat seama că botoșe- 
nenii merită cu prisosință o 
asemenea investiție de încre
dere.

ACTIVITATEA SATEASCA 
PE BAZE SPORTIVE MODERNE

La 20 de kilometri de reșe
dința județului se află comu
na Bucecea, cunoscută pe plan 
național prin fabrica de zahăr. 
Și aici se desfășoară o fru
moasă activitate sportivă. Am 
revăzut cu plăcere numeroase
le și frumoasele baze sportive 
ale comunei și ne-a impresio
nat intensa activitate care se 
desfășura atit In aer liber cît 
și în sală. Tocmai ieșiți din 
schimb, un mare număr de 
iubitori ai sportului se și an
gajaseră în disputate Întreceri 
rle fotbal pe stadionul din co
mună (pe care Iși dispută par
tidele oficiale echipa de fotbal 
de divizia ,,C“), iar Dumitru 
Duță, președintele • Consiliului 
comunal pentru educație fizică 
și sport, ne-a condus să vedem 
și întrecerile organizate la a- 
rena de popice, unde cîteva 
zeci de tineri muncitori „punc
tau" . cu sete pe graficele... 
sportului. Ambianța creată aici 
de cîțiva pasionați șl Inimoși 
activiști sportivi voluntari asi
gură cadrul propice pentru ca, 
în viitor, activitatea sportivă 
de masă să înregistreze, spre 
satisfacția numeroșilor ei prac- 
ticanți de aici, noi și Însem
nate succese.

mai mare număr de oameni ai 
muncii in practicarea exerci- 
țiilor fizice și sportului, ceea 
ce nu poate decît să ne bucu
re, în perspectiva dezvoltării 
activității sportive In această 
parte a țării. Dar ceea ce ne-a 
impresionat cel mai mult — 
din păcate este vorba de o im
presie neplăcută —, a fost sta
rea în care se prezintă stadio
nul de fotbal al orașului, cînd- 
va o adevărată mîndrie a do- 
rohoienilor. Se vede In toată 
limpezimea că aici s-a produs 
o degradare continuă atît a 
tribunelor cit șl a spațiului de 
joc, ceea ce reclamă o inter
venție de urgență a factorilor 
de răspundere — ta primul 
rind a C.J.E.F.S. — pentru ca 
această bază să se poată men
ține în 1983 ta circuitul compe- 
tițlonal. Noul grup social ame
najat aici în 1932 este doar un 
început, dar el se cere conti-

. nuat cu elite amenajări de 
stringentă actualitate.

Nu putem să nu consemnăm, 
în final, cuvintele rostite de 
prof. Viorel Ungureanu, direc
torul Clubului sportiv școlar: 
„In 1983 elevii sportivi doro- 
boienî vor lupta să-l întreacă 
pe colegii lor din Botoșani". 
Va fi, fără Îndoială, o dispută 
aprigă din care nu avea de 
cîștigat decit sportul.

„Ne străduim ca toți elevii 
să se bucure din plin de exer
cițiul fizic, de mișcare in aer 
liber". Iată ce am desprins, ca 
notă dominantă, din dialogul 
purtat cu factori de conducere 
ai inspectoratelor 
citeva 
ne-am 
lejuri) 
țiile în 
ficieze 
tă primă „recreație' 
școlar. In sprijinul afirmației 
noastre, lată unele precizări, 
proiecte și acțiuni Inițiate și 
organizate pe plan local:

„Din chiar primele zile 
vacanță — ținea 
precizarea prof, 
inspector general 
râtului școlar
Constanța' — .elevii noștri au 
fost cuprinși în citeva compe
tiții de amploare inițiate in 
întimpinarea celei de a 35-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii. Discipline de întrecere: 
atletismul, cu precădere crosu
rile, apoi handbalul, voleiul, 
gimnastica, minibaschetul. Din 
suita acțiunilor sportive de 
vacanță — toate desfășurate 
sub insemnele „Daciadei" — 
iș mai aminti o întrecere de 
înot și alta de tenis în care 
copiii noștri doresc să se a- 
firme tot mai mult".

„La această dată, toate cele 
120 de cluburi de vacanță pe 
care le-am constituit in școli 
și Ia casele pionierilor șl șoi
milor patriei — ținea 
comunice prof. George 
nu, inspector general 
pectoratului școlar al 
lui Vîlcea — funcționează din 
plin. In program, întreceri de 
tenis de masă, volei, lupte, 
gimnastică. Se fac ultimelf 
pregătiri pentru Festivalul “ 
hului vîlcean, acum la a 
ediție, găzduit de stațiunea 
limănești — Căciulata Ia 
vor lua parte, într-o bună 
sură, și elevi din întreaga ța
ră, competiția nepunind con
diții de vîrstă sau de clasifi
care. Contăm pe circa 500 de 
partîcipanți, separat de cel 
care fac înaltă performanță. 
In fine, în funcție de condiți
ile meteorologice, vom organi
za „Festivalul iernii Ioviște- 
ne“, la Perișani, pentru sănl- 
eri și schiori".

„Contăm pe reușite activități 
sportive de masă, sub generi
cul „Daciadei", îndeosebi In 
cluburile de vacanță — ne 
relata prof. Ecaterina Drăghicl, 
inspector general ai Inspecto
ratului școlar al judiețului 
Vrancea. Ne preocupă, de ase
menea să completăm dotarea 
cu schiuri și sănii a unor uni-

școlare din 
țării, cum 
cu alte prl- 
ca genera-

județe ale 
convins (și 
preocupați 
plină formare să bene- 

la maximum de aceas- 
i" a anului

de
să ne facă 
Oîga Duțu, 

al Inspecto- 
al județului

să ne 
Simea- 

al Ins- 
județu-

șa-
5-a 
Că- 
care 
mă-

ACTUALITĂȚI
• A LUAT SFÎRȘIT TURNEUL 

DE SELECȚIE organizat de fede
rația de specialitate In vederea 
alcătuirii unui lot de tenlsmanl 
care să participe la diferite com
petiții internaționale. (Clasament 
final : 1. Andrei Dlrzu 1 v (o In- 
irfngere la Adrian Marcu), 2. Du
mitru Hărădău, 3. Adrian Marcu, 
4. Laurențlu Bucur — toți cu cite 
6 v (departajați la setaveraj), 5. 
Crlstlnel Ștefănescu, 6. Mihal Șo- 
var, 7. Emil Hnat, 8. Răzvan 
Constantinescu, 9. Florin loan, 10. 
Sorin Popa • TENISMANI RO
MANI IN UNGARIA. Florin Se- 
gărceanu, Andrei Dtrzu, Laurcn- 
țlu Bucur și Adrian Marcu, înso
țiți de antrenorul Alexe Bardan 
au plecat la Gydr In vederea u- 
nui meci amical de pregătire cu 
echipa Ungariei. Competiția va a-

CRONICA IERNII

tățl școlal 
montane a 
pildă reia 
veja, Ciml 
fel ca „Dl 
ofere și al 
se afirmai 
tivă de m 

„Copiii I 
legitim ini 
pentru a I 
in sporturi 
tinajul și I 
In temă n 
inspectorul] 
toratului a 
Harghita. | 
prezenți la 
tiții inițial 
nelor, pre] 
venite tra] 
„Cupa pri 
gramată la 
pe categoJ 
Iul sportul] 
nea, la ho 
nic, procuri 
patinaj ga 
Dănești. T 
tiții sub 
sînt dedica 
aniversări 
bilcii".

„Există I 
tru ca ele'

aprecia prf 
inspectorul I 
toratului șl 
Teleorman, I 
cluburile I 
peste 100, I 
centre de I 
altă parie I 
concursuri I 
ționaîe, Cui 
și tenis del 
semnalat, t| 
tot mai nil 
re de a ori 
tiee de mJ 
Ciuc (I.iced 
zică din 3 
(Școala gcnl 
Brașov (Lid 
lexandria) I 
deosebit: cil 
trial de cl 
xandtia iși I 
muncă paid 
sport, o cal 
tru mai bir! 
șl eleve". I

Așadar, al 
țiative care 
mai bogat | 
atractivă și 
tuala vacan

DIN
vea loc în d 
rie « TRAS 
TTȚIE „CUP| 
loc In perioa 
Deva pentru 
la Hunedoarl 
Junioare), In] 
ia F. R. Te] 
10 ianuarie.
• La „M0 

VIZIRU", col 
de clubul St 
Chini a furi 
zi, intrecîndl 
4—6, 6—1, 7-1 
(favorit nr. 
dispus in sei 
de Dorin Aj 
gat cu 6—2, 
diu Favel. îl 
Chirii. Cr. M 
copceanu 6—1

lucru pentru boxeri, pre- 
juniorilor fiind remarca- 
campionatele naționale), 
unei săli corespunzătoa- 

resimte însă și aici, pen- 
lupte, at
este me- 
rezultate 

a nu mai

UN STADION SOLICITA.;: 
AJUTOR I

La Dorohoi poposim la două 
unități binecunoscute pentru 
rezultatele lor în activitatea de 
masă: asociația sportivă „Cris
talul" și A.S. „Confecția". Pre
ședintele C.O.E.F.S., Radu Va- 
siliu, care ne însoțește, ne vor
bește despre posibilitățile de 
dezvoltare pe' care le au atle
tismul și fotbalul, cu frumoa
se tradiții pe aceste meleaguri, 
ca și unele posibile viitoare a- 
firmări feminine la volei, bas
chet, tenis de masă ți șah. în 
ambele asociații se organizea
ză numeroase și variate în
treceri pe ateliere, schimburi 
și secții^ există multă preocu
pare pentru atragerea unui cit

ianuarie va fi caracterizată 
prin ninsori slabe pini la mo
derate, care vor avea drept 
rezultat CREȘTEREA LENTA 
a stratului existent, ajuns la 
4 Ianuarie la următoarele va
lori : Vîrful Omu — 39 cm, 
Predeal — 37 cm, Sinaia — 
Cota 1500 — 23 cm, Babele — 
50 cm, Fundata — 14 cm, Pa
ring — 40 cm, Cuntu — 42 
cm, Țarcu — 46 cm, Semenic 
— 58 cm, Rarău — 50 cm, 
Toaca — 67 cm. Munții Apu
seni — 27—38 cm. La aceeași 
dată, temperaturile din zonele 
montane au coborlt plnă spre 
minus 10—12 grade, ajungând 
la Virful Omu la minus 18 
grade. In perioada U—31 ia
nuarie, ninsori ceva mai sla
be, care se vor Înregistra mal 
cu seamă în munții din nar
dul țării șl tn Carpațil Ori
entali. In ultima săptămtnă a 
lunii se va Înregistra o ușoa
ră creștere a temperaturilor.

(Urmare din pag. 1)

Durău — o feerie pentru iubitorii tpor
turilor de iarnă

situată j 
vului I 
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tn sped 
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Divizionarele „A“ la jumătatea întrecerii
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Consfătuirea antrenorilor de fotbal din Divizia „A" care a în

ceput ieri în Capitală s-a bucurat în prima parte de prelegerea 
lectorului universitar Cornelia Costache, care a vorbit despre 
„Probleme actuale ale politicii partidului, reieșite din documen
tele Conferinței Naționale a partidului, din 16—18 decembrie 1982'.

Apoi au fost abordate problemele tehnice ale consfătuirii.
• O atmosferă mai degajată — față de anii trecuți — la aceas

tă consfătuire. • Poate că schimbarea de atmosferă a fost de
terminată și de o afirmație din start a lui Mircea Lucescu, rare, 
a. spus: „Ceea ce s-a realizat în acest an la nivelul echipei na
ționale și al Universității Craiova aparține acum trecutului. Eta
pa nouă, care începe astăzi, are nevoie de mijloace noi". • In 
fiecare an, la aceste consfătuiri s-a vorbit despre atenția deose
bită care trebuie acordată tineretului și copiilor, fără de care... 
ș.a.țn.d. Organizatorii cursului 1983 se prezintă cu experiența 
schimbului de idei care a avut loc, concret, cu antrenorii de pro
fil olandezi și cu meciurile susținute intre copiii olandezi și cei 
români, la Brașov, în ultima decadă a lui decembrie. „Aceste 
contacte, pe care le dorim permanente, vor face ca tinerii noș
tri să se elibereze de complexele care ii cuprind încă din peri
oada turneelor UEFA... în timpul verii, 500 de copii olandezi se 
vor antrena in tara noastră. Reciprocitatea e subințeleasă" • 
Invitarea antrenorilor de la speranțe este un al doilea argument 
ai concretului în disputa cu vorbele frumoase dar nu productive. 
• Cîtevâ idei din cuvîntul lui Mircea Lucescu 1) „Trebuie să 
ajungem la o metodologie comună, ceea ce nu înseamnă impu
nerea unui punct de vedere ex cathedra, ci... computerizarea 
sugestiilor făcute de antrenorii înșiși, urmată de sistematizarea 
ideilor, in cadrul unei metodologii care să servească tuturor și 
să absoarbă culorile personale ale tehnicianului. 2) Să ne preo
cupe mărirea vitezei de joc, accelerarea procesului de trecere de 
la fotbalul predominant defensiv la cel ofensiv, prin stimularea 
jocului ofensiv și In general a atitudinii pozitive față de joc, 
aceasta din urmă trebuind să fie, la rîndul său, educată ; să 
continuăm, cu sprijinul antrenorilor de club, al observatorilor 
federali, al cronicarilor, completarea sugestiilor la capitolul se- 
lecbe, pe baza punctelor cunoscute: a) aportul in atac; b) apor- 
Ajfln apărare; c) influența asupra rezultatului: d) atitudinea 

de joc; e) disciplina de joc". în continuare. Mircea Lucescu 
a anunțat că în ședințele următoare se va lucra, sub forma dez
baterii, pe baza unor casete video cuprinzind experiența de an
trenament a unor socceruri avansate și a unor jocuri ale Mon
dialului. Se va pune accentul pe aspectele negative din jocul 
fotbaliștilor noștri, care' «Unt. in viziunea antrenorului echipei 
naționale, deposedările defectuoase, precaritatea paselor lungi, 
jocul cu capul, insuficiența in controlarea balonului sub presi
une și soluțiile puține în duelurile „unu contra unu", pe care 
antrenorul englez Greenwood o explică prin schematizarea ex
cesivă a acțiunilor de joc. • în incheiere, Mircea Lucescu s-a 
referit la numeroase alte aspecte ale antrenamentului modern și 
a comunicat lotul care va începe peste citeva zile pregătirea 
unui sezon pe care rezultatele bune. din toamna trecută II fac 
capital.

A urmat la cuvint Gheorghe Prodea, președintele Comisiei de 
disciplină, care a început prin a spune că rezultatele bune din 
toamnă n-au fost însoțite, din păcate, și de o creștere a gradu
lui de disciplină. (A menționat, între altele, și faptul că Uni
versitatea Craiova numără opt cartonașe galbene in 
meciurile susținute în toamnă în „Cupa U.E.F.A."). A solicitat 
intensificarea procesului de educație, care să ducă la lichidarea 
lipsei de respect față de arbitri și față de public. A încheiat cu 
convingerea că în viitor, mai mult ca oricind, legea trebuie să 
fie una pentru toți.

Francisc Colossi, președintele Colegiului central al arbitrilor, 
a cerut ca cele două forțe „antagonice", adică antrenorii și ar
bitrii, să ajungă la concluzia că servesc aceeași cauză, a celui 
mal popular sport din țara noastră. A cerut mai multă obiecti
vitate din partea antrenorilor, ilustrind acest apel cu un exemplu: 
„Am văzut deseori antrenori tunînd șl fulgerind pentru faptul 
că nu li s-a acordat un penalty, dar n-am auzit niciodată an
trenori reproșînd unui jucător ratarea acestei lovituri". în înche
iere, s-a referit la nevoia de a încuraja tînăra generație de ar
bitri, pentru că, „iată, într-un an se va retrage și Rainea, iar

L^in arbitru de clasă se pregătește cu răbdare și înțelegere".
•- Mircea Rădulescu, președintele Colegiului de antrenori, a ară- 
Itat că startul anului 1983 e hotăritor pentru fotbalul nostru. A 

remarcat atenția sporită a antrenorilor de club față de colabo
rarea cu tehnicienii F.R.F. A făcut observații generale asupra 

I orientării în perioada pregătitoare. „Avem încă frica efortului... 
I Jucătorul nostru poate mult mai mult". A recomandat ca in 

această perioadă pregătitoare jucătorii să ajungă la înțelegerea 
I temeiului științific al sporirii efortului. Nu a omis importanța 

controlului medical, la care trebuie să participe neapărat și an- 
1 trenorul. S-a ridicat împotriva originalității cu orice preț In or- 
■ ganizarea acestei perioade de iarnă, prin răsturnarea planurilor, 

dar nu a uitat să atragă atenția că și în această perioadă de 
I acumulări jocul nu poate lipsi, pentru că „fotbalistul nu poate 

fi un atlet căruia să i se ia elementul afectiv pentru care a ales 
I acest sport șl nu altul".

* DINAMO ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE 
I TOT CU GÎNDUL LA „EVENTUL ANULUI

I
I
I
I
I

1
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I

...Marți, spre ora prînzului, 
scurt popas la echipa campi
oană. La vestiare nu găsim 
încă pe nimeni, lotul dinamo- 
vist aflindu-se la cabinetul 
medical, acolo unde dr. Mircea 
Cristca făcea obișnuitul con
trol de sănătate al jucătorilor. 
Ne deplasăm în clădirea clu
bului și aflăm de la medicul 
echipei că „băieții s-au pre
zentat cu indici buni și chiar 
foarte buni; unii, să-i numim 
pe Al. Nicolae și Mulțescu, 
parcă nici n-au întrerupt acti
vitatea. Doar Augustin a a- 
rătat o... mică bătaie la cîn- 
tar, dar îl va „subția" Mir
cea Lucescu la Poiana Bra
șov". Mai aflăm că și por
tarul Toma, după o absen
ță de patru luni, și fundașul 
Mărginean sint pe deplin res
tabiliți după mai vechile lor 
accidentări. Așa se face că, 
exceptindu-1 pe D. Georgescu, 
căruia i s-a prescris o „cură 
— Felix", rândurile dinamoviș- 
tilor sînt compacte, adică cu 
Moraru, Eftimescu, I. Marin, 
C. Dinu, Stănescu, Strcdie, 
Dumitrescu. Vlad, Custov, L. 

Moldovan, Țălnar, Iordacbe, 
Văetuș, Orac, Sertov și Drag- 
nea. Compacte e un fel de a 
spune, deoarece incepînd din 
dimineața zilei de miercuri 
Moraru, Augustin și Iordacbe 
vor face joncțiunea cu „trico
lorii".

După examenul .medical, a 
urmat echiparea și lucrul la 
sală unde, după o scurtă re
priză de „încălzire" ingenios 
condusă de antrenorul secund 
Cornel Dinu (antrenorul prin
cipal Dumitru Nicolae-Nicușor 
aflindu-se la consfătuirea or
ganizată de F.R.F.), s-au al
cătuit patru „mini-formații“ 
care au încins niște miuțe 
foarte aprige.

Să notăm seriozitatea cu 
care dinamoviștii au luat star
tul pregătirilor, participarea 
totală la solicitările programu
lui zilei, toți fiind pe deplin 
conștienți că primăvara aceas
ta va fi foarte grea. Intr-un 
scurt răgaz, îl „ațîțăm" pe 
Cornel Dinu cu Întrebarea: 
„Sportul studențesc a aruncat 
mai demult mănușa, ce părere 
are Dinamo de o luptă in trei,

După ce, cu doi ani în urmă, 
la revenirea în Divizia „A“, 
încheiase prima jumătate a 
campionatului pe un nesperat, 
dar onorant loc trei în clasa
ment, iar anul trecut — tot 
la finele turului competiției — 
coborise citeva trepte, însă lo
cul 7 pe care 11 ocupa (cu 13 
puncte) era totuși remarcabil, 
F.C.M. Brașov a avut acum o 
vacantă de iarnă plină de 
griji. Locul 15 pe care se aCă 
după sezonul de toamnă, cu 
numai 13 puncte acumulate și 
un —5 în „clasamentul adevă
rului" îi nemulțumește și — 
deopotrivă — îl neliniștește pe 
brașoveni, oferindu-le perspec
tiva unei primăveri deosebit 
de dificile.

Slabul bilanț al echipei din 
orașul de la poalele Tîmpei se 
explfcă pe de o parte prin 
evoluția sa oscilantă și nu de 
puține ori contradictorie de la 
un meci Ia altul (așa cum s-a 
întimplat în etapele 14 si 15, 
cind după o prețioasă victorie 
obținută la Timișoara a urmat 
o comportare modestă și o in- 
fringere neașteptată pe teren 
propriu în fața Politehnicii 
Iași) sau chiar pe parcursul 
aceleiași partide, dar mai ales 
Prin startul său ezitant, conse
cință directă — afirmau muJți 
brașoveni — a precarei pre
gătiri efectuate. Dealtfel, după 
înfringerea suferită In chiar 
prima etapă, la Brașov. în 
fața campioanei, Dinamo. a 
urmat un nou eșec pe teren 
propriu, in etapa a 6-a. din 
partea echipei F.C. Bihor și 
F.C.M. Brașov a-a trezit deo
dată codașă în „clasamentul

15. F.C.M. BRAȘOV 17 6 1 10 20-30 13
• Puncte realizate acasâ : 11 (a pierdut cite două puncte cu 

Dinamo, F. C. Bihor fl Politehnica lași, unul cu Steaua) ; i
. puncte obținute in deplasare : 1 cu Politehnica Timișoara.

• Golgeterii echipei : Lâcâtuș șl Bența — cite 3 goluri. C. > 
Popescu. Boriceanu. Paraschiveseu. Șulea și Marinescu — cite I 
2. Naghi șl Batactiu — cfte 1« Șur.da (Politehnica Timișoara)
șl Gheorghiu (Politehnica Iași) — autogoluri.
• Jucători folosiți : 23 — Lăcătuș 17 meciuri. Naghi K, Ba ta

rii u și Spirea — cite ÎS. Mar.riu 14. Clipa 13. V. Ștefan. Gher
le. Paraschlvescu, Șulea și Boricear-u — cite 12, Marinescu
și Ar-.ghel — dte 1», Bența și Pana cri e — dte S. C. Popescu j 
7. Bălan și Popa — dte 5. Hintea șl Mandoca — dte 4, Chio- : 
reanu. Cramer și Ciobanu — dte 2.
• Cartonașe galbene : 1*  — 9 jucători ; ede mal multe : Spi- . 

rea și Mâncău — die C
• Cartonașe roșii : Șutea (etapa 1).
• A beneficiat de 3 lovituri Ce ia 11 m. toate transformate 

(Bența 2 și Șulea) ; a fost ’ sancționată cu ( penalty-uri : 5 
transformate, unui ratat.
• A expedia*  111 de puțuri (127 acasă — M In deplasare), 

dintre care 71 pe spațiul porții (66 acasă — 25 In deplasare).
i_________________

adevărului", cu —4. Moralul 
brașovenilor era de-acum 
zdruncinat, fapt care s-a con
firmat în etapa imediat urmă
toare, la Scornicești. cind au 
scăpat ieftin cu 4—0... După 
acest meci, antrenorul Nicolae 
Pescaru a fost înlocuit cu Ște
fan Coidum, tehnician cu ex
periență. cunoscut prin exigen
ta sa (acest lucru s-a și văzut 
curind după aceea prin acca- 
terea din lotul brașovean a 
lui Chioreanu). Sub conduce
rea lui Coidum, echipa brașo- 
veană a marcat un vizibil re
viriment în joc și rezultate, 
dar n-a putut (nici nu avea 
cind!) să elimine In totalitate 
tarele de care suferea și care 

A început „repriza de încălzire". Mulțescu, Vlad, Stănescu si 
Dumitrescu conduc plutonul dinamovist. Foto ; L MIHĂICÂ

adăugind-o și pe Universitatea 
Craiova?". „Va fi mai frumos 
așa — răspunde Dinu — merg 
și mai departe, de ee să-i ex
cludem pe steliști chiar și pe 
hunedoreni? Campionatul este 
lung... Sigur că noi ne vom 
bate pină la eapăt să ne reali
zăm obiectivul pe care l-am 
stabilit. Este vorba de repeta
rea „eventului" cupă-campio- 
nat. Ar fi o performanță pen
tru culorile clubului pe care

ÎNCĂ DIN ACEASTĂ IARNĂ

Fczd din meciul pe care brașovenii (in tricouri de culoare închisă) 
l-au susținut la București cu Sportul studențesc și in care, deși au 
fost invinși (0—2), au dat o replică destul de bună liderului

au împiedicat-o să-și amelio
reze situația din clasament.

Fără a diminua ponderea 
cauzelor subiective expuse, 
trebuie recunoscut însă că evo
luția sub așteptări a echipe’ 
brașovene in sezonul de toam
nă are și o explicație obiecti
vă. Este vorba de necesara o- 
perație de întinerire la care a 
fost supusă în ultima vrem*  
această echipă și care — deși 
va avea, fără îndoială, efecte 
pozitive, care au începu*,  să se 
și facă simțite — a afectat 
totuși omogenitatea și maturi
tatea exprimării In joc a aces
tui „unsprezece". Remarcabil 
ni se pare faptul că infuzia 
de tinerețe se face cu elemen
te provenite din pepiniera 
ciutului, precum și de ia Clu 

bu! sportiv școlar Brașovia 
(director: L Vulcănexnu), care 
s-a dovedit de un real folos 
divizionarei „A" locale. Dintre 
tinerii promovați de F.C.M. 
Brașov, talentatul Lăcătuș (In 
vârstă de 18 ani) s-a impus ca 
titular pe postul de extremă 
dreapta, jucind în toate cele 
17 meciuri ale turului (el și 
cu Bența sînt. dealtfel, și gol- 
geterii echipei, dar cu numai 
cite trei goluri marcate, ceea 
ce este totuși foarte puțin și 
explică ineficacitatea ofensivei 
brașovene). Alături de Lăcătuș 
tind spre titularizare Mandoca. 
Angheî și Bălan (acesta din 
urmă, în virstă de 19 ani, lă- 
sînd o foarte bună impresie ca 
fundaș dreapta în recentul tur

11 reprezentăm, o mare bucu
rie dăruită tuturor celor care 
ne înconjoară și ne ajută in 
activitate. Pot să vă spun că 
tot lotul a pășit pragul anului 
1983 cu optimism, cu Încredere 
tn forțele noastre".

...Așadar, Dinamo a plecat la 
drum cu mari ambiții, așa 
cum stă bine unui club de 
performanță.

Stelian TRANDAFIRESCU 

neu din Maroc). Perspective 
foarte apropiate de promovare 
au și juniorii Stingaciu (un 
portar foarte bun, care a fost 
cedat pină acum Luceafărului) 
și Cadar (in virstă de numai 
15 ani. despre care se spune 
că va deveni o mare valoare). 
Procesul de întinerire a echi
pei și odată cu el de schim
bare a vechilor mentalități — 
după cum ne asigură preșe
dintele clubului Dumitru Drago- 
mir — va continua. „Vom pro
mova — ne spune el — numai ti
neri și numai din propria pe
pinieră sau din județ, copiind 
astfel eeea ce a făcut Luces
cu. Ia Hunedoara, cu rezultate 
atit de bune. Sintem convinși 
că, perseverind pe acest drum, 
pentru care avem nevoie de 
înțelegerea și răbdarea celor 
din jurul nostru, vom reuși să 
facem o echipă mare la Bra
șov, așa cum merită acest 
oraș, întregul județ".

Pină atunci, obiectivul prin
cipal și imediat al echipei il 
constituie, firește, evitarea re
trogradării. pentru indeplini- 
rea căru a trebuie să se mun
cească din greu încă din e- 
ceastj iarnă. „întrucit valori 
deosebite nu avem în echipă 
— recunoaște și antrenorul 
Coidum — șansa noastră nu 
poate consîa decit inlr-0 foar
te bună pregătire. Va fi ne
cesar să alergăm mai mult 
decit celelalte echipe, așa incit 
vom pune accentul îndeosebi 
Pe pregătirea fizică. Dar nu 
vom neglija nici latura psiho
logică, deoarece s-a văzut, in 
prima parte a campionatului, 
că echipa noastră este labila 
pe plan psihic".

Lipsită, intr-adevăr, de ade
vărate personalități, F.C.M. 
Brașov este totuși — chiar în 
condițiile acestui- proces de în
tinerire — o echipă cu posibi
lități, care poate evita retro
gradarea. Rămine doar ca in
tențiile afirmate de antrenorul 
ei să se realizeze întocmai.

Constantin FIRÂNESCU

COMPONENTA lotului olimpic

A fost alcătuit și lotul olim
pic lărgit, care își va începe 
pregătirile pentru viitoarele 
partide de calificare din gru
pa C. Iată cei 26 de jucători 
vizați de antrenorii Gheorghe 
Staicu si Constantin Frățilă : 
Speriatu, Ducadam și Cavai 
— portari ; M. Mihai, Cazan, 
M. Zamfir, Stancu, Bărbulescu, 
C. Solomon. Iovan, Bogdan și 
Strcdie — fundași; Balint, Pa
nă, Majaru, Donose, Irimescu, 
Paraschiv și Coraș — mijlo
cași: Șoiman, Turcu, Nemțea- 
nu, P. Iordachc, Radu II, Orac 
și Nica — ătacanți. Șapte din
tre acești jucători — Ducadam, 
Stancu, Balint, Coraș, Irimes
cu, Iordache. și Donose — au 
fost convocați și la primul lot 
reprezentativ, dar ei vor avea 
drept de joc la olimpici și se 
va putea oricind apela la ei.

DOUĂ ETAPE DE „CUPĂ-
ÎN FEBRUARIE

Viitorul sezon competitions! o- 
flcial se va deschide, după cum 
se știe, cu partida dintre Univer
sitatea Craiova și C. S. Tirgoviș- 
te, meci care se va disputa la 
20 februarie. L>upă trei zile, adică 
la 23 februarie, va fi programată 
etapa 16-imilor „Cupei României" 
In care vor intra în întrecere și 
cele 18 divizionare „A".

De asemenea, F.R.F. ne-a anun
țat că șl „optimile" acestei com
petiții se vor iuca înaintea reluă
rii campionatului, adică duminică 
27 februarie.



CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC
CONSULTATIV AL STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL OL LA VARȘOVIA

PE GHEATA SI PE ZAPADA
(Urmare dtn pag l)

Din partea Republicii Populare 
Ungare — tovarășul Janos 
Kadar, prim-seerctar al C.C. al 
P.M.S.U., conducătorul delega
ției ; G. Lazar, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consi
liului de Miniștri ; P. Varkonyl, 
secretar al C.C. al P.M.S.U. ; 
L. Czinege, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul apărării na
ționale ; F. Puja. membru al 
C.C. al P.M.S.U.. ministrul afa
cerilor externe ;

Din partea Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste — tova
rășul Iuri Vladimirovici 
Andropov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., conducătorul 
delegației ; N. A. Tihonov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri ; A. A. 
Gromiko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe ; ma
reșal al Uniunii Sovietice, D. F. 
Ustinov, membru ai Biroului 
Politic al C.C; al P.C.U.S., n.i- 
nistrul apărării ; K. V. Rusakov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Consfătuirea a fost deschisă 
da tovarășul Gustav Husak, 
care a salutat cu căldură dele
gațiile țărilor frățești.

MECIURILE HANDBALISTELOR
FRANCEZE IN ROMANIA

Selecționata feminină de hand
bal tineret a Franței a efectuat 
un turneu în țara noastră, juclnd 
în compania unor divizionare „A“ 
și „B“. Iată rezultatele : Progre
sul București — Selecționata de 
tineret a Franței 22—18 (10—8),
Confecția București — Selecțlo-

1OOOOO DE DOLARI PREMII

PENTRU ATLEȚIL.. AMATORI!
internațională de 
un organism spor-

mai mare număr de

Federația 
atletism este _ _ 
tiv amator, ca însăși activita
tea pe care o îndrumă Si co
ordonează pe mapamond, în 
peste 160 de țări. Federația de 
atletism este, din acest punct 
de vedere, organizația interna
țională — nu numai sportivă I 
— cu cel 
membri !

I.A.A.F. 
gleză sau 
activitate 
de multe 
zări. între altele. Federația de 
atletism a militat frecvent și 
fervent pentru susținerea ama
torismului. Nici uri alt orga
nism nu are în istoria sa „pro
cese" de mare răsunet ca 
I.A.A.F.. procese care au cul
minat cu suspendarea din ac
tivitatea competițională a unor 
mari atleți care, într-o formă 
sau alta, au încălcat principiile 
amatorismului. Este cazul. în
tre alții, al fostului decatlo-

sau F.I.A.A. (în en- 
în franceză) are o 

de 7 decenii, plină 
si valoroase reali-

TFLEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Britanicul Daley 

Thompson a fost ales cel mal 
bun sportiv al anului 1982 de că
tre ziariștii spanioli. Cu 220 de 
voi uri Thompson l-a precedat pe 
gimnastul LI Ning (R.P. Chineză) 
160 voturi șl atletul Carl Lewis 
(S.U.A.) 150 voturi.

BASCHET • Maccabl Tel Aviv 
a ciștigat turneul de la Londra 
Intrecînd In finală, cu 04—60 
(36-32), echipa Crystal Palace. 
Locul 3 a revenit formației iu
goslave Steaua roșie din Belgrad 
care a dispus cu 98—34 de Sun
derland. Turneul feminin s-a în
cheiat cu victoria formației aus- 
tr( >ce KosterneuLerg care a cîș- 
tigat finala cu Tungsram Buda
pesta. cu 63—54 o Turneul fe- 
mm'n de la Tampere a prilejuit 
victoria reprezentativei Cehoslo
vaciei 6 p, urmată de Ungaria 
4 p. Suedia 2 p șl Finlanda 0 p. 
In ultima zi*  Cehoslovacia — 
F >;aeda ’2—62 șl Ungaria — Sue
dia 85—bu • La Stockholm are 
loe un turneu masculin : Unga- 
r a — Israel 82—81 (43—52), Sue
dia — Elve'.ia 92—74 (40—37).

box e. Meciul pentru tuiul 
mondial la muscă (WBA) d. re 
argentinianul Santos Laclar șl

Participanlii la Consfătuire au 
păstrat un moment de recule
gere în memoria lui Leonid 
Ilici Brejnev.

Prima ședință s-a desfășurat 
sub președinția tovarășului 
Wojciech Jaruzelski, conducăto
rul delegației R.P. Polone.

Cea de-a doua ședință a fost 
prezidată de tovarășul Nicplae 
Ceaușescu, conducătorul delega
ției Republicii Socialiste 
România.

La Consfătuire sînt dezbătute 
probleme actuale ale luptei pen
tru preîntimpinarea pericolului 
războiului nuclear, ale menți
nerii și întăririi procesului de 
destindere internațională, ale 
intăririi securității și dezvoltării 
cooperării în Europa.

La Consfătuire ia parte mare
șalul Uniunii Sovietice V. G. 
Kulikov, comandant-șef al For
țelor Armate Unite ale statelor 
participante Ia Tratatul de la 
Varșovia. Funcția de secretar 
general al Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante Ia Tratatul de Ia Varșo
via o îndeplinește Ia această 
Consfătuire D. Spacil, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ceho
slovace.

nata Franței 26—20 (12—7), Rapid 
București — Selecționata Franței 
26—20 (13—9) șl 
turul Ploiești
Franței 23—24 
Alexandria —
tel 23—26.

20—22 (10—9), VU1-
— Selecționata 

(9—11), Didactica 
Selecționata Fran-

Thorpe, al 
de fond, 

Nurmi, al

nist american Jim 
marelui alergător 
finlandezul Paavo 
celebrilor semifondiștî suedezi 
Gunder Hâgg și Arne An
dersson, al „milerului" ameri
can Wes Santee etc.

Toate aceste cazuri, de noto
rietate la vremea lor, aparțin 
acum trecutului, pentru că, mai 
ales în ultimii ani, multe s-au 
schimbat în optica I.A.A.F., în 
felul ei de a privi șl înțelege 
fenomenul atletic, activitatea 
generală si cerințele acestui 
sport cu largă răspîndire.

în afară de faptul că, 
pildă. în toamna trecută, 
Atena, Congresul I.A.A.F. a 
probat realizarea de fonduri 
care să devină mai apoi un 
ajutor social, pensii pentru 
atlețil retrași din activitate, se 
pare că însăși noțiunea de „a- 
mator" a început să-șl cam to
cească înțelesul de acum cîțiva 
ani. Iată. în această privință, 
un exemplu foarte grăitor : in

de 
Ia 
a-

șalangerul său dominicanul Ra
mon Nery, care trebuia să aibă 
loc In prima jumătate a lunii 
februarie, a fost amjnat pentru 
luna martie.

ȘAH • Doar 3 din cele 7 
partide din runda a 7-a a tur
neului de la Hastings s-au În
cheiat : Littlewood — Plaskett, 
Mcstel — Tukmakov șl Ftacnlk 
— Farago, toate remiză. Liderul 
clasamentului, sovieticul Vaga- 
nlan a Întrerupt, In avantaj,
partida cu iugoslavul Kovacevlcl. 
Iată clasamentul : 1. Vaganlan
(U.R.S.S.) 4 p (1), 2. Murey
(Israel) 3,5 p (1), 3. Ftacnlk
(Cehoslovacia) 5,5 p, 4. Kovace- 
v'cl (Iugoslavia), Plaskett (Ma
rea Brltanie) șl 
(U.R.S.S.) 3 p.

TENIS « Primul 
neulul internațional 
la Washington, conttnd 
„circuitul de iarnă“, a oferit ur
mătoarele rezultate : Ann Klyo- 
mut (S.U.A.) — bucia Romanov 
(România) 6—X 6—3, Sylvia Ha- 
nika (R.F.G.) — Andrea Tomes- 
vari (Ungaria) 7—6. 4—6, 7—5.
Helena Sukova (Cehoslovacia) — 
Susan Mascarin (S.U.A.) 6—1.
7—6. Mary Lou Platek (S.U.A.)

Tukmakov

tur al tur- 
femlnin de 

pentru

HAGA. Campionul mondial 
de patinaj viteză la poliatlon. 
olandezul Hilbert van der Duim, 
a fost suspendat — temporar 
— de federația olandeză pen
tru... publicitate interzisă ! Van 
der Duim a apărut. în cadrul

a Diviziei „A“ de handbal (f)

„CAPETE DL AFI$-,
MECIURILE A.E.M MUREȘUL
Șl CHIMISTUL - HID001EHNICA

Astăzi se dispută meciurile 
etapei a IlI-a a campionatului 
feminin de handbal, Divizia 
„A". Două dintre partidele a- 
cestei secvențe se pot constitui 
în derbyuiri : A.E.M. Timișoara 
— Mureșul Tg. Mureș și Chi
mistul Km. Vilcea — Hidroteh
nica Constanța. Le recomandă 
pentru aceasta echilibrul va
loric, precum și ambiția celor 
patru formații de a se niumăra 
printre fruntașele campionatu
lui aflat la ediția a 25-a. Pro
gramul complet al rundei :

Timișoara : A.E.M. -
MUREȘUL TG. MUREȘ 
Brașov : RULMENTUL
C.S.M. INDEPENDENTA SIBIU 
Bacău : ȘTIINȚA -
CONFECȚIA BUCUREȘTI 
Rm. Vilcea : CHIMISTUL -
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
lași : TEROM —
TEXTILA BUHUȘI 
București : PROGRESUL
C.S.M. Sf. GHEORGHE (sala 
Floreasca.de la ora 17,30).

Au fost reprogramate meciu
rile formației Știința 
amînate din primele 
tape. Astfel, Știința 
eu Hidrotehnica la 20 
la Constanța și cu 
Buhuși la 3 februarie, 
Bacău.

Bacău, 
două e- 
va juca 
ianuarie 
Textila 

la

mai, la Brisbane, în Australia, 
va avea loc un maraton in
ternațional la care au fost in
vitați, între alții, americanul 
Alberto Salazar („recordma
nul" mondial al probei cu 
2.08:13) șl australianul Robert 
de Castella (2.09:18 în 1982). 
Pentru a „stimula" participa
rea si rezultatele, un grup de 
oameni de afaceri australieni 
(si „firmele" lor) au anunțat 
că vor acorda premii în va
loare de 100 000 de dolari, din
tre care 12 000 cîștigătorului și 
20 000 un premiu special pen
tru un nou „record".

La acest concurs, vor parti
cipa cîțiva dintre cei mai buni 
specialiști ai probei, viitori 
competitori la maratonul de la 
Helsinki, din cadrul primei e- 
diții a Campionatelor mondiale 
de atletism... amator !

Și acesta este doar unul din
tre noile aspecte ale proble
mei...

Romeo VILARA

— Sabina Simmonds (Italia) 
6—2, 6—3, Jo Durle (Marea Bri- 
tanle) — Yvonne Vermaak 6—3, 
6—2 • In clasamentul final al 
„Marelui Premiu — F.I.L.T.“ pe 
anul 1982, pe locul Intîl s-a situat 
tenismanul american Jimmy 
Connors, cu 3 355 p (17 turnee), 
urmat de Vllas (Argentina) — 
2 495 p (14 turnee), Lendl (Ceho
slovacia) — 2 313 p (12), McEnroe 
(S.U.A.) — 2 305 p (12), Wllander 
(Suedia) — 1 730 p.

VOLEI • Turneul feminin des
fășurat la Duisburg, s-a Încheiat 
cu victoria echipei Cubei, care 
a întrecut tn finală cu scorul de 
3—1 selecționata R. P. Chineze, 
tn meciul pentru locul trei, echi
pa R. F. Germania a ciștigat cu 
3—1 In fața reprezentativei Po
loniei.

YACHTING • La Geelong, la 
est de Melbourne, se desfășoară 
campionatul mondial la clasa 
FD (Olandezul zburător). Prima 
--n clștlga+S de sovie
ticii Borodlnov șl Sajduko, iar 
cea de a doua a revenit echipa- 
o,hd «ncdoc Ha^ander — Kieil. 
A treia regată, care urma să albă 
loc ieri, a fost amînată din cau
za condițiilor meteo.

unuia dintre 
olandezi de 

ce federația 
un contract 
o altă fir- 
tînărului pa-

unei emisiuni TV, într-un tri
cou cu numele 
marii producători 
brînză, în timp 
de patinaj deține 
de publicitate cu 
mă ! Suspendarea 
tinator, cu o săptămînă înain
tea campionatelor naționale, a 
provocat o puternică reacție în 
presă si în cercurile largi ale 
patinajului viteză din ..Tara la
lelelor". Se pare, afirmă unii, 
că prin această suspendare 
„sponsorul" federației olandeze 
este cel care a beneficiat de 
un surplus de publicitate... gra
tuită I

HEERNEVEN. Returul meciu
lui de hochei din cadrul C.C.E. 
(turul 3) dintre formația olan
deză Feenstra Flyers si echipa 
finlandeză Tappara din Tam
pere s-a încheiat cu succesul 
gazdelor cu 5—3 (0—1. 0—1, 
5—1). învingători însă în pri
mul joc. cu 11—2, finlandezii 
s-au calificat pentru turul ur
mător.

PFRONTEN. Pentru zilele de 
8 și 9 ianuarie era prevăzut, 
în această stațiune din Ba
varia. un concurs contînd pen
tru Cupa mondială, cu probe

TURNEELE CANDIDAȚILOR
LA TITLURILE MONDIALE DE ȘAH

AMSTERDAM, 4 (Agerpres). 
— Președintele Federației in
ternaționale de șah, Florencio 
Campomanes, a confirmat pri
mirea mai multor propuneri din 
patrea a diferite orașe pentru 
găzduirea meciurilor turneelor 
candidaților la titlurile mon
diale de sah. O decizie privind 
alegerea orașelor respective va 
fi luată la sfîrșitul lunii ia
nuarie. După cum se știe, în 
turneul candidatelor s-a califi-

DE PRETUTINDENI
• Portarul reprezentativei 

sovietice, Rinat Dasaefv, a fost 
ales cel mai bun fotbalist al 
anului trecut, în U.R.S.S. în 
urma anchetei tradiționale a 
revistei „Fotbal-hochei". Da- 
saev a început fotbalul ca a- 
tacant central, la formația din 
Astrahan. în timpul unei par
tide a trecut in poartă, în lo
cul portarului rănit si de a- 
tunci nu a mai părăsit locul 
dintre buturi.

9 Ivan Gudelj (22 de ani) 
este cel mai bun fotbalist iu
goslav în 1982. Mijlocașul for
mației din Split a fost unul 
dintre cei mai buni „plavi" la 
Cupa Mondială din Spania. A- 
legerea sa a fost făcută de 
căpitanii echipelor participante 
în Divizia „A" a campionatu
lui Iugoslaviei, care, fără ex
cepție, i-au dat voturile. în 
urma acestei votări unanime 
selecționerul reprezentativei tă
rii. Todor Veselinovici. s-a de
cis să-l confirme căpitan al 
na tionalei.

• Publicația
„Bild" ' ‘

vest-germană 
a alcătuit un clasament 

al campionatului R. F. Germa
nia care nu seamănă, cîtuși de 
puțin, cu cel întocmit după 
cele 17 etape ale turului com
petiției. Pe primul loc în cla
samentul „Bild" se află Ba
yern Munchen si abia pe lo
cul 9, lidera 
Hamburger S.V, 
ment este alcătuit 
de clțl jucători din 
cărei echipe sînt... 
Bayern 14 jucători 
avînd 23 de copil !...
• în iunie 1984, i 

turneului final al 
tulul Europei, pe ___
găzdui Franța, la Paris șl în 
alte orașe vor fi organizate 
expoziții filatelice șl . " ' 
privind istoria fotbalului.

campionatului. 
Noul clasa- 

în funcție 
lotul fie- 
tațl ! La 
sint tați.

cu prilejul 
Campiona- 
care-1 va

• Henry Kissinger, 
secretar de stat al S.U.A., 
un mare iubitor al fotbalului 
și susținător cu fervoare al 
candidaturii federației de fot
bal americane pentru organi
zarea Cupei Mondiale din 1986. 
„Sint convins că F.I.F.A. va 
examina cu toată atenția și va 
sprijini candidatura S.U.A. Voi 
fi foarte decepționat dacă tara 
mea nu va fi aleasă ca gazdă 
a campionatului lumii. Socce- 
rul are pretutindeni o situație 
staționară, în afara Statelor U- 
nite unde el este in plină e- 
voluție..." — a declarat el.

• în legătură tot cu fotba
lul american, recenta confe
rință a conducătorilor cluburi-

feminine de 
super-uriaș. 
de zăpada, 
al F.I.S., ‘

slalom 
lipsei 

tehnic 
a de-

coborîre și 
Din cauza 
controlorul 

Heinz Krecek, 
cis anularea competiției.

BRESSE. Tot din cauza lip
sei de zăpadă la Bresse, în 
estul Franței, a trebuit să fie 
anulată cursa de 30 km fond 
din cadrul Cupei mondiale. 
Este a doua probă din cadrul 
„Cupei" anulată din acest mo
tiv. Următorul start este pre
văzut pentru 14 ianuarie, la 
Reit Im Winkl, în R. F. Ger
mania, dacă, bineînțeles, vor 
exista condițiile trebuincioasa 
pentru desfășurarea antrena
mentelor și a concursului !

BRNO. Aflată in turneu în 
Cehoslovacia echipa olimpică 
de hochei a Canadei a susți
nut o partidă de verificare în 
compania formației Zetor Brno. 
Gazdele au învins cu 9—4 (4—2 
3—1. 2—1).

PARPAN. 
lom special 
cursului de 
Steve Mahre (S.U.A.), crono
metrat în cele două manșe cu 
timpul de 1:38.96. Pe locul 
doi s-a clasat Jacques Luethy 
(Elveția) — 1:40,73.

— Proba de sla- 
din cadrul con- 

schi a revenit lui

I

cat si marea maestră româncă 
Margareta Mureșan, care o va 
avea ca adversară pe marea 
maestră sovietică Lidia ScmsL 
nova. Printre celelalte jucătoa^B^ 
re calificate se află fosta cam-^ 
pioană mondială Nona Gaprin- 
dașvili și Liu Shilan (R. P. 
Chineză).

în competiția masculină, 
principalele meciuri vor opune 
pe Gări Kasparov Illi Alek
sandr Beliavski șl pe Viktor 
Korcinoi Iul Lajos Portisch.

lor profesioniste, desfășurată 
în California, la San Jose, a 
constatat că acesta se află în... 
pragul falimentului. In rapor
tul prezentat s-a arătat că în 
sezonul recent încheiat, 14 clu
buri din Liga nord-americană 
au înregistrat un deficit de 25 
de milioane de dolari. „Dacă 
într-un viitor apropiat nu vom 
reuși să depășim această criză, 
atunci Liga se va destrăma" — 
a declarat Howard Samules, 
președintele Ligii. Printre mă
surile propuse pentru redresa
rea acestei situații, figurează : 
sistarea importului de fotbaliști 
străini și reducerea salariilor 
jucătorilor. Este vorba, precum 
se vede, de fotbalul profesio
nist. pentru că cel amator cu
noaște realmente o mare dez- # 
voltare. în ultimii 10 ani. de w 
pildă, numărul jucătorilor (sub 
18 ani) a crescut de la 300 000 
la 1 500 000, toti legitimați și 
angrenați în fel de fel de 
competiții oficiale !

CAMPIONATE
GRECIA (et. 12) : Olympiakos 

Pireu — Panathinaikos 2—1, 
Doxa — A.E.K. Atena 0—0, A- 
ris Salonic — Ethnikos 1—0. 
P.A.O.K. Salonic — Rhodos 
2—0. Panionios — Yannina
1— 1, Serres — Larissa 1—1, 
Heraklis — Panahaiki 2—0. 
O.F.I. Creta — Apollon 0—0. 
Kastoria — Makedonikos 0—1. 
Clasamentul : 1. Olympiakos 19 
p, 2. A.E.K. 18 p, 3. P.A.O.K. 
si Axis 14 p, 5. Panathinaikos 
14 o. 6. Yannina 13 p etc.

SCOȚIA. O nouă etapă — 
luni — în campionatul tării : 
Celtic Glasgow — Dundee F. C.
2— 2, Dundee United — Aber
deen 0—3, Hibernian — St. 
Mirren 1—1. Morton — Kilmar
nock 3—0. Motherwell — Glas
gow Rangers 3—0. Clasamen-

(18

altele tul : 1. Celtic Glasgow 32 P
(18 jocuri), 2. Aberdeen' 29 P
(19 j), 3. Dundee Un. 28 P (18

fostul j). 4. Glasgow Rangers 18 P
este (18 j), 5. Dundee F. C. 16 D

i).

ANGLIA (et. 23. desfășurată 
luni) : Aston Villa — Sout
hampton 2—0. Brighton — 
Nottingham Forest 1—1. Li
verpool — Arsenal 3—1. -Man
chester United — 
wich 0—0. Norwich 
1—0, Notts County 
land 0—1, Stoke —
1— 1. Tottenham
2— 1. Watford —
City 2—0. Clasamentul : 1. Li
verpool 50 p, 2. Watford 40 p, 
3. Manchester Un. 40 
Nottingham Forest 40 p, 
West Ham 37 p (22 j).

West Brom- 
— Swansea 
— Sunder- 

Birmingham 
— Everton 
Manchester

4.
5.

P.

Floreasca.de

