
La Praga s-a încheiat Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ ai statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia

TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, miercuri seara, 
in Capitală, venind de la Pra
ga, unde a luat parte la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost Însoțit de tovarășii Con
stantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, Miu Dobres- 
cu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., .Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, general colonel 
Constantin Olteanu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu a fost intimpinat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
alți conducători de partid 
și de stat, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stai și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, 
generali.

*

La plecarea din Praga, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și persoanele oficiale caro 
l-au insoțit au fost salutați cu 
căldură, pe aeroportul interna
țional Ruzyne, de tovarășul 
Gustav Husak, secretar genera! 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, de alțl 
conducători de partid și de stat 
oehoslovaci.

Pionieri cehoslovaci și români 
au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori.

în etapa a lll-a a Diviziei ,,A“ la handbal feminin

In Comunicatul Consfătuirii 
Comitetului Politie Consultativ 
al statelor participante la Tra- 

, tatul de la Varșovia — la caro 
au participat delegații din R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, 
Republica Socialistă România, 
R.P. Ungară și U.R.S.S. -t, se 
arată că, in lumina ac
tualei situații internațio
nale complexe, participan- 
ții la Consfătuire au exa
minat situația din Europa 
și au efectuat nn schimb de 
păreri cu privire la alte pro
bleme internaționale.

Concluziile și considerentele 
lor au fost prezentate in De
clarația politică a statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, adoptată in unani
mitate.

S-a convenit că Republica 
Socialistă Cehoslovacă, ca țară 
gazdă a Consfătuirii, va asi
gura difuzarea Declarației po
litice ea document oficial al 
Organizației Națiunilor Unite 
și o va aduce la cunoștința tu
turor statelor participante la 
Conferința pentru securitate șl 
cooperare in Europa. Cu aceas
tă ocazie, atenția lor va fi a- 
trasă asupra noii propuneri 
majore de pace, de a se În
cheia intre statele participante 
la Tratatul de la Varșovia 
și statele membre ale Trata
tului Atlanticului de Nord un 
tratat eu privire la nefolosirea 
reciprocă a forței militare și 
menținerea de relații pașniee, 
deschis tuturor celorlalte state.

Consfătuirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere tovărășească re
ciprocă. Ea a dovedit unitatea 
de vederi a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via In problemele majore ale 
politicii europene șl mondiale, 
care au făcut obiectul dezba
terilor.

Următoarea Consfătuire a 
Comitetului Politie Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de Ia Varșovia va avea 
loc la Sofia, capitala Republicii 
Populare Bulgaria.
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De vorbă cu VALI IONESCU, sportiva nr. 1 a țării

UN NOU RECORD MONDIAL, DE 7,25 m(!), ACESTA ESTE 
OBIECTIVUL PE ’83 Al PRIMEI SĂRITOARE A LUMII

La jumătatea lui decembrie, 
la Poiana Brașov, unde se afla 
la pregătire, Văii Ionescu nu 
cunoștea rezultatul anchetei 
Asociației Presei Sportive 
care o desemna drept cea mal 
bună sportivă a României in 
1982. Deși numărătoarea votu
rilor se terminase, am păstrat 
secretul — de fapt un „secret* 
la îndemîna oricui —, pînă la 
oficializarea și publicarea re
zultatelor.

Acum, când o întâlnim în sa
la complexului „23 August” 
din București, unde recordma
na mondială la săritura In lun
gime lșl continuă pregătirea de 
iarnă, discuția nu poate înce
pe, după obișnuitele urări de 
Început de an, decât do la ul
tima mare bucuria pe rare a 
avut-o Vall In anul care a 
trecut.

— Sini fericită, aeesta e e«- 
vlntuL eă ziariștii do spori 
m-au așezat in fruntea tope- 
lni anului. Nu pot să spun, 
desigur, eă am fost surprinsă, 
dar cind am văzut „SPOR
TUL* din M decembrie am 
trăit e mare bucurie. La prima 
intrare fu clasamentul „primi
lor 10“ direct in frunte, e ee- 
va, nu? Tot un fel de record— 
Șl priviți „concurența”!

— Trei atlete In primele pa
tru locuri...

— Trebuie să recunoașteți eă 
atletismul a avut un an bun. 
Glndiți-vă la cele două recor
duri mondiale ale săriturii in 
lungime, urmate de „dubla” 
de la campionatele europene, 
gînditi-vă la extraordinarul 
tur de forță al Mariclcăl Puică 
din primăvară plnă în toamnă, 
gtndiți-vă la Atena, Roma sau 
Milano, de unde ne-am întors

cu titluri și medalii europene 
și mondiale.

— Da, atletismul a avut un 
an bun și asta bucură pe toa
tă lumea. Dar numai lui Vali 
Ionescu i-au Ieșit toate din 
plin!

— Așa e, a fost un an ca 
in poveste... Dar cit am mun
cit pentru acest an, cit de 
„rea” am fost cu mine, doar 
eu și antrenorul Mihai Zaha- 
ria știm. Amintlți-vă incepu- 
tul sezonului, la sfirșitul lui 
mai, cînd eram accidentată, 
iar Anlșoara Cușmir sărea 7 
metri pe stadionul „23 Au
gust". Chiar după acel concurs 
insă, în care am reușit 6,74 m, 
antrenorul Zaharia mi-a spus; 
Vall, tu ai să fii recordmana 
mondială la sfirșitul anului!—

— Știm, ne-a spus-o și no
uă la redacție după citeva zi
le, colegului Romeo Vilara șl 
subsemnatului, nu prea l-am 
crezut, ne priveam cu subîn
țeles prin spatele Iul..

—... Amintiți-vă apoi de 
„naționale”, la 1 august, cind 
Cușmir a sărit in a l-a în
cercare 7jl5 m, bătind recor
dul lumii. Stadionul explodase 

parcă, toată lumea se invirtea 
în jurul Anișoarei, am felici
tat-o, tml spuneam in gind că 
trebuie să sar dincolo de groa
pa cu nisip. Nici la Atena n-a 
fost ușor, pentru că deveni
sem prima favorită și cind 
primul favorit pierde sint mai 
mulți cel care se bucură. Cel 
puțin de dragul surprizei...

— De acord, n-a fost ușor, 
dar nici una din marile victo
rii nu se cucerește ușor, chiar 
dacă ulterior toate par atit de 
firești. Am vrea să-ți știm 
gîndurile pentru 1983.

— In mare, așa cum le-am 
spus și prietenilor cu care am 
petrecut Revelionul, imi do
resc ca 1983 să fie un an la 
fel de bun ea și 1982. Două 
concursuri mari domină sezo
nul: campionatele mondiale, la 
Helsinki, aș vrea foarte mult 
Să fiu prima campioană mon
dială a săriturii in lungime, 
șl Universiada de la Edmon
ton. Șl mai e și grija recor
dului—

Vladimir MORARII

(Continuare in pao 2-3)

TEROM A PIERDUT PE TEREN PROPRIU
In Capitală, Progresul a realizat o

BOGAT iNtLPUI DI AN LA SCRIMA

Disputată ieri după-amiază, 
cea de a IlI-a etapă a campio
natului feminin de handbal. 
Divizia „A”, a oferit două sur
prize de proporții: TEROM 
Iași a cedat pe teren propriu 
in partida cu Textila Buhuși,

Niculina Iordache (Progretul) 
va Înscrie un nou gol pentru 

echipa sa.
Foto : D. NEAGU

iar Progresul București a reu
șit (acasă) o „remiză” chinuită 
în intîlnirea cu C.S.M. St 
Gheorahe! Victoria in meciul 
cu. C.S.M. Sibiu și insuccesele 
principalelor sale rivale au a- 
duș-o pe Rulmentul Brașov 
solitară in fruntea clasamen
tului

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.M. SF. GHEORGHE 1»—II 
(11—S). Meci fără virtuți teh
nice, ambele echipe ratând mnM 
(inclusiv aruncări de la 7 m), 
atit gazdele rit și oaspetele 
trecând pe rând la conducere 
pe tabela de scor. Deși handba
listele de la Sf. Gheorghe au 
condus la tncepiKud partidei 
(3—2 tn min. 9, 4—3 tn min 
11), • Progresul a reușit să ega
leze (5—5 In min. 14) șl să et 
detașeze la 3 goluri diferență 
până la sfârșitul reprizei. După 
pauză, oaspetele forțează, ega-

CU CE SE PREZINTĂ PATINAJUL ROMÂNESC 
LA JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ?
© PENTRU O PREZENTARE ONORABILA LA SARAJEVO TREBUIE DEPUSE INCA

MULTE EFORTURI Șl ÎNDEPĂRTATE TOATE NEAJUNSURILE

Partidpînd, după o lungă 
întrerupere, la J.O. de Iarnă 
de la Lake Placid, în 1980, 
reprezentanții patinajului vite
ză (Vasile Coroș, Andrei Er- 
dely șl Dezideriu Jenei) s-au 
întors acasă KARA REZULTA
TELE PROMISE. In pofida a- 
cestui insucces, forul de resort 
a hotărît ca viteziștil, cărora 
de data aceasta li se vor ală
tura și cel mai buni patina
tori artistici, să fie prezenți 
la startul „Olimpiadei albe** 
din 1984 de la Sarajevo. Caro 
este Ia ora de față potențialul 
real al patinatorilor noștri ia 
perspectiva alinierii lor la 
startul Olimpiadei de iarnă? 
La această Întrebare au r&s-

miraculoasă remiză !
loază (12—12 In min. 38) apoi s< 
distanțează: 14—12 (42), 17—15 
(48). Din acest moment, speriațl 
că oaspetele ar putea. .. câști
ga, cel doi arbitri au pierdut 
controlul partidei. Ei dictează 
(la 17—15 pentru oaspete) două 
aruncări de la 7 m absolut 1- 
maginare in favoarea echipei 
Progresul, care egalează ș! 
trece la cîrmă (19—17 în min. 
57), dar pe fondul totalei de
gringolade stîrnite în echipa 
oaspete din cauza marilor gre-

(Continuare in pag a 4-a) 

puns cîțiva specialiști care 
răspund de pregătirea olimpi
că de iarnă.

Prof. GHEORGBte DUNA- 
RINȚIU, secretar responsabil 
al F.R.P.: „In urma mai mul
tor trialuri, la patinaj viteză 

Specialiștii dezbat probleme actuale

s-a alcătuit un lot olimpic a- 
flat sub Îndrumarea antrenori
lor Dan Lăzărescu și Adrian 
Ciobanu (pentru seniori), a 
fraților Mihal și Horia Timiș 
(pentru juniori), sprijiniți de 
medicul Zina Simu de la Dis-

Odată cu prima lună a anu
lui, scrima reintră în actuali
tatea competițională. Astfel, 
vineri, slmbătă șl duminică, In 
sala Floreasca din Capitală, 
sabreril iși vor disputa prima 
fază a campionatului național 
individual, precum și etapa I 
a diviziilor naționale „A” și 
„B“. Șl tot la sfirșitul acestei 
săptămâni vom consemna șl 
prima participare internațio
nală — campionatele de tine
ret ale orașului Bpdapesta, la 
care vor lua parte floretiste și 
spadasini. Intre 14 șl 16 ianua
rie se vor prezenta pe planșe, 
în cadrul campionatelor națio
nale și a diviziilor „A” și „B“, 

pensarul de medicină sportivă 
din Cluj-Napoca. Selecția pen
tru Jocurile Olimpice se va 
face pe baza unor haremuri la 
sfirșitul acestui sezon, de-a 
lungul căruia selecționabiiii 
vor avea de îndeplinit o serie 

de obiective: la Campionatul 
european de seniori de la Ha
ga — clasarea in primele 10 
locuri la 1—2 distanțe și prin
tre primii 18 In calificările 
pentru ultima probă; la Cam
pionatele mondiale de la Oslo 

floretistele, în săptămîna ur
mătoare evoluind in aceleași 
competiția floretiștii. Spadasi
nii vor participa la un concurs 
de selecție la 19 ianuarie. Pe 
planșele Internaționale ale a- 
cestei perioade, scrimerii ro
mâni vor mai fi prezenți la 
„internaționalele” de tineret 
ale Budapestei (floretiștii și 
sabrerii, la 15—16 Ianuarie), la 
patrulaterul feminin de flore
tă Franța — Italia — România 
— Ungaria (20—23 ianuarie, la 
Budapesta), la concursul de 
sabie de la Moscova (21—24 ia
nuarie), și la Cupa Monal 
(spadă, la 15—16 Ianuarie), în 
Franța.

seniorii au aceleași haremuri; 
la C.M. de sprint de la Hel
sinki alergătorii Dezideriu Je
nei șl Mircea Vrinceanu tre
buie să ajungă în primele 10 
locuri în clasamentul general 
și pe probe; la C.E. de juni
ori, Simona Todoruț, Mihaela 
Timiș, Zsolt Zakarias, Marian 
Țigan și Emeric Mikloș vizea
ză primele 10 locilri la una- 
două distanțe, precum și cali
ficarea la* ultima probă a po- 
liatlonuliii;. Ia C.M. de juniori 
de la Sarajevo tinerii noștri 
trebuie să sosească intre pri
mii 10 la una-două probe și 
printre primii 16 la calificările 
pentru ultima distanță, iar la 
„Cupa Prietenia” să urce pe 
podium la una-două probe. 
Sînt obiective Îndrăznețe, dar 
țlnînd seama de condițiile cre-

Troian IOANIȚESCU

(Continuare tn pag 2—3)
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DE VORBA

CU CE SE PREZINTĂ PATINAJUL ROMÂNESC LA J.O. ?

Divizionare

10 SPORTIVI
BOX

1. CONSTANTIN Tl- 
ȚOIU (Dinamo), 2. Vio
rel Ioana (S.C. Muscel), 
3. Georgică Donici (B.C. 
Galati), 4. Ion Stan (Di
namo), 5. Niță Robu (Di
namo Brăila), 6. Dumi
tru Cipere (C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin), 7. Ru
dei Obreja (Dinamo), 8. 
Marian Rotaru (Rapid), 
9. Doru Maricescu (Fa
rul _____ ...
cea Fulger (S.C. Muscel).

CAIAC-CANOE
1. IVAN PATZAICHIN 

(Dinamo), 2. Toma Si- 
mionov (Steaua), 3, Ni- 
cușor Eșanu (Steaua), 4. 
Ionel Lețcae (Steaua), 
5. Agafia Buhaev (Stea
ua), 6. Maria Ștefan (Di
namo), 7. Petrică Dimof- 
te (Dinamo), 8. Anghel 
Coman (Steaua), 9. Ionel 
Jigarov (Dinamo), 10. 
Florin Marinescu (Stea
ua).

NEAGU 
Dumitru 
3. Flo- 

(Steaua), 
Bozan 

5. Ion 
6. An- 

(Steaua), 
(C.S.M.

CANOTAJ 
Feminin 

VALERIA RACILA 
(U.T. Arad), 2. Rodica 
Arba (A.S.E. București),
3. Titie Țăran (Metalul 
București), 4. Elisabeta 
Oleniuc (Olimpia Bucu
rești), 5. Elena Horvath 
(Steaua), 6. Mihaela Ar- 
mășescu (A.S.E.), 7. So
fia Corban (Steaua), 8. 
Aurora Darko (Politeh
nica Timișoara), 9. Ma
ria Macovlciuc (Voința 
Timișoara).

Masculin
1. VALER TOMA (Di

namo), 2. Daniel Voicu- 
lescu (Dinamo), 3. Petre 
Iosub (Dinamo), 4. Con
stantin Airoaie (Steaua), 
5. Gabriel Bularda (Di* 
namo), 6. Constantin
Postoiu (Dinamo), 7. 
Grigore Cutaș (Steaua),
8. Toma Coman (Steaua),
9. Măricel Lefter (Dina
mo), 10. Vasile Tomoioa- 
gă (C.S.Ș. 1 București).

CĂLĂRIE
1. MIRCEA 

(Steaua), 2. 
Velea (Steaua), 
rin Stoica
4. Alexandru 
(C.S.M. Sibiu), 
Popa (Steaua), 
ghel Donescu 
7. Ionel Bucur 
Sibiu), 8. Ruxandra Bă- 
dulescu (Steaua), fl. 
Gruia Deac (Dinamo),
10. Gheorghe Nicolae 
(Steaua).

GIMNASTICA 
sportivă 

Feminin
1. LAVINIA AGACHE 

(Cetate Deva), 2. Eca- 
terina Szabo (Cetate De
va), 3. Mihaela Stănuleț 
(C.S.Ș. Sibiu), 4. Cristi
na Grigoraș (C.S.Ș. O- 
nețti), 5. Camelia Ren- 
ciu (C.S.Ș. Sibiu), 8. 
Mirela Barbălată (C.S.Ș. 
Onești), 7. Cristina Ze- 
lenca (Dinamo), 8. Mire
la Iordoc (C.S.Ș. Triumf 
București), 9. Maria Ma
tei (C.S.M. Baia Mare), 
10. Magdalena Ranca 
(C.S.Ș. Sibiu).

Masculin 
EMILIAN NICULA 

Levente 
Gheor-

î. 
(Steaua), 2. 
Molnar (C.S.Ș. 
gheni), 3. Dan Odorbean 
(Steaua), 4. Valentin 
Pîntea (Steaua), B. Au
relian Georgescu (Stea
ua), 8. Alexandru Nistof 
(Dinamo), 7. Octavian 
Ionașiu (Steaua), 8. Ro
mulus Bucurolu (Dina
mo), 9. Marian Colăcel 
(C.S.Ș. Buzău), 10. Ma
rii» Tobă (C.S.Ș. Reșița), 

ritmicii
DOINA STAICXJ-

LESCU (Flacăra roșie 
București), 2. Alina Dră
guț (C.S.Ș. 1 București), 
2. Adriana Rednic 
(C.S.Ș. 1 Baia Mare), 4. 
Mihaela Tănase (C.S.Ș. 
Brașov!a), B. Dorina Cor- 
doș (C.S.Ș. 1 București), 
8. Petruța Dumitrescu 
(C.SȘ. „Triumf*), T. Mi
rela Drăgulid (CLS.Ș. 2 
București), 8. 
Saulea (CLSJȘ. 
fl. Ioana Tatu 
Brașovia), 10. 
Ploaie (CJSS.

ARAD, 
localitate 
nirea din 
finală ale 
dițU a «Cupei campionilor eu
ropeni", între formațiile C.S. 
Arad și D.S.C. Kaiserberg 
(R.F. Germania). Avind in e- 
chlpă pe Brigitte Thiriet (locul 
39 In topul mondial și 25 in 
cel european), bine secondată 
de Agnes Simon și Margit 
Freiberg, oaspetele au dștigat 
meciul cu 5—1 și s-au calificat 
In semifinalele competiției.

Cu toate că au pierdut la o 
diferență categorică, trebuie 
să subliniem, totuși, faptul că 
tinerele și mult mai puțin ex
perimentatele Jucătoare ară- 
dene Gabriela Kadar șl Irina

Marton au Jucat curajos, opu- . 
nind o dirză rezistență. Punc
tul gazdelor a fost realizat de 
Magdalena Leszay, care a reu
șit victoria in 
Agnes Simon.

REZULTATE
Magdalena Leszay — 
men 2—1 (—14, 15, 15), Irina 
Marion — Brigitte Thlriet fl—i 
(—12, —8), Gabriela Kadar — 
Margit Freiberg 1—2 (—15, 18, 
—19), Magdalena Leszay — 
Brigitte Thiriet fl—3 (—14,
—20), Gabriela Kadar — Agnes 
Simon 0—2 (-14, —20), Irina 
Marion — Margit Freiberg 
1-Î 05, -19, -15).

N. STRAJAN — coreap.

începutul anului 1933 găsește 
tineretul studios, pe elevii din 
școlile generale fi din licee, In 
plină vacanță de iarnă. Le 
simțim prezența in sălile de 
sport șl pe stadioane, la clu
burile de vacanță; sau acolo 
unde zăpada t-a așternut In 
strat gros, pe plrtllle de schi 
fi sănluș. Este e etapă de 
odihni activă, pe care elevii, 
ea principali beneficiari al a- 
eeriel prime recreații a analul 
de lavățămint, caută să e va
lorifice din plin, parileiplnd Ia 
o suită de acțiuni, concursuri 
șl competiții sub genericul ,Da- 
eiadel*. Spre convingere, cîte- 
va mărturii...

largă audiență in rîndul pur
tătorilor cravatelor roșii cu tri
color. Se disting — prin bo
gată participare șl 
nizare — unitățile 
Pitești, Cîmpulung 
de Argeș, precum 
comunele Drăganu, 
Dimbovicioara. Să mai notăm 
că la Rucăr s-a inaugurat un 
curs de inițiere In schi (150 de 
elevi din clasele II—VII), iar 
la Dimbovicioara se pregăteș
te — condiționat de zăpadă — 
un carnaval cu jocuri de Iar
nă Intitulat sugestiv «Cetina 
bradului".

• In majoritatea școlilor ar- 
gețeae numeroase alergări de 
cros, competiții de mlnifotbal, 
handbal fi șah slnt cuprinse In 
calendarele asociațiilor sporti
ve. Reține atenția, de aseme
nea, competiția de tir (cu aer 
comprimat), sport eu e tot mal

ate pentru pregătire (de la 1 
octombrie se lucrează pe pista 
redusă de gheață, iar de la 1 
noiembrie pe cea de dimenai- 
uni olimpice) credem ci vor 
putea fi realizate. Numai ast
fel de rezultate pot justifica 
prezența noastră in arena o- 
Umpică.

La patinaj artistic, specialiș
tii federației au In vedere ur
mătorii candidați olimpici: 
Vasile Adrian, Bogdan Kruti, 
Irina Nichifor, Mariana Chițu 
șl King* Szallassy, care au ca 
probe de selecție: CE. de la 
Dortmund și concursurile in
ternaționale de la Moscova. 
Zagreb, Praga, Karl-Marx- 
Stadt și „Cupa Prietenia*. ȘI 
pentru această disciplină, re
venirea — după mulți ani — 
In arena olimpică cere perfor
manțe înalte, siguranță în e- 
xecuțli, nivel calitativ supe
rior".

Maestrul sportului FLORIN 
GĂMULEA, arbitru principal 
pentru concursurile internațio
nale de patinaj viteză : Aflin- 
du-se Încă la discreția vremii, 
patinatorii de vitzeă trebuie 
să suplinească handicapul cre
at de lipsa unei piste artifiti- 
ale printr-un program supli
mentar de pregătire pe uscat 
Totuși o serie de elemente ta
lentate sint supuse unei aten
te pregătiri. Mă_refer, in pri
mul rind. Ia 
care, recent, a eiștigat Jn ce
drul „Cupei Drnamo 
proba de 5 000 m In compania 
unor valoroși alergători «fcn 
țări eu veche tradiție in acest 
sport. Cred că elevul antreno
rului Dan Lăzirescu se poate 
lansa în arena olimpică eu 
rezultate promițătoare, în spe
cial la probele lungi de S 000 
și 10 000 m. în lotul reprezen
tativ mai sînt șl alte fete fi 
băieți care promit, dar, după 
părerea mea, nu pentru Olim
piada de la Sarajevo, ci

perspectiva celei din 1988. Cu 
condiția să se asigure bara 
materială necesară (echipa
ment, patine etc.), să ae insis
te asupra perfecționării tehni
cii tn atacarea turnantelor 
(unde alergătorii noștri frun
tași pierd Încă teren prețios), 
să existe o strtnsă și sinceră 
colaborare intre tehnicieni fi 
să nu se piardă din vedere s- 
portul deosebit pe care-1 poate 
aduce Centrul de medicină 
sportivă*.

IRINA MINCULESCV, vice
președinte *1 FJLP. și arbitru 
Internațional de patinaj artis
tic: Jldeea participării la
Jocurile Olimpice de la Sara
jevo, după o lungă întrerupe
re, e de natură să bucure lu
mea patinajului artistic. După 
părerea mea. țlnlnd seama de 
actualul stadiu al dezvoltării 
acestui sport, nu putem emite 
pretenții la locuri fruntașe. 
Dar, pentru o comportare dt 
de cit oronabilă, după opinia 
mea, e necesar să realizăm 
teva lucruri: 1) Muncă fi 
muncă. Adică în procesul 
Instruire *e impune ca 
antrenorii, dt fl sportivii 
să nu-*i permită nici un mo
ment de «dihnă 2). Tehnicienii 
să acorde o atentie deosebită 
însușirii elementelor artistice 
pe o muzică adecvată marii 
performanțe. 3). Să se asigure 
o bază materială corespunză
toare cerințelor actuale. In 
condițiile In care cel mai bun 
patinșter român. Vasile Adri
an, se antrenează, în prezent, 
de la ora 7 la I pe patinoarul 
J3 August* și după-amlază la 
patinoarul «Floreasea* în aer 
liber printre— pleziriști. nu ne 
putem aștepta la un progres 
rapid, deoarece consacrațll *- 
rene! internaționale lucrează 
zilnic 4—6 ore In patinoare a- 
coperite, timp de 1#—11 luni 
pe an! De asemenea, unii «fin
ire membrii lotului reprezen
tativ continuă să se pregăteas
că șl să concureze pe patine

necompetitive. 4). Se simte 
nevoia acută a unul calendar 
eompetițional care să asigure 
stil selecția li promovarea va
lorilor pe plan național, dl fi 
cunoașterea standardului Inter
național. 5). La progresul pati
natorilor artistici tfi pot aduce 
contribuția morală fi arbitrii, 
care trebuie să tacă aprecieri 
numai pe baza evoluțiilor spor
tive pe gheață, nu fl după 
alte criterii*.

★,
Dacă la patinaj artistic

par* că vom conta pe o par
ticipare mai mult simbolică, la 
patinaj viteză obiectivele tint 
pretențioase. Din discuțiile 
purtate, a reieșit că vitezistul 
Tibor Kopacz este liderul lo
tului olimpic, emițlnd, prin 
rezultatele obținute pisă în 
prezent, pretenții la un loc In 
delegația țării noastre la J.O. 
de la Sarajevo.

„Punctul nevralgic* al nere
ușitelor de pînă acum l-a con
stituit stilul concesiv dc man
că In procesul de selecție șl 
pregătire a eandidațllor olim
pici. De aici a apărut un lanț 
al slăbiciunilor marcat de: 
confundarea dorinței eu reali
tatea, llps* de colaborare din
tre tehnicieni, Indisciplina, sta
rea de nervozitate, manifesta
rea unor mofturi de vedetă 
etc., toate producind o nedori
tă oscilație de la plus la mi
nus tn cursa pentru atingerea 
virfului de formă sportivă.

Multe din vechile tar* au 
fost lichidate, altele Insă mai 
persistă, ca de pildă lipsa de 
omogenitate a corpului de an
trenori, prezența In loturi a u- 
noe sportivi fără valoare au
tentică, performanțe încă ne- 
reaEzate față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
Este cazul ea în cadrul 
turflor care se depun 
pentru o prezentare cit 
onorabilă la Olimpiada 
iarnă să fie eliminate 
.neajunsurile.

• PROFESORUL DE MATE
MATICA...

-.Adrian Ropot!, de la Li
ceul industrial nr. 1 din Ga
lați, iubește voleiul la fel de 
mult ca profesiunea de bază. 
Ce* mal bun* dovadă o cor.- 
•titule faptul că echipa antre
nată de inimosul profesor a 
devenit nu numai campioană 
• județului, d fl participantă 
au bune rezultate la Divizia 
școlară țl de juniori. Că ma
tematica ți sportul nu se ex- 
dud stă mărturie fi tabel* e-

lectionică de aEșaj construită 
de elevul Nicolae Marin in 
rttip de lucrare de bacalaureat 
(T. SIBIOPOL — eoresp.).

—a aniversat, de eurlnd, 
clubul sportiv Tractorul Bra
șov. Cu acest prilej, a fost 
decernată acestei unități spor
tive Diploma de onoare a 
CJIXJ.S. Plachete jubiliar* 
au fost tnmlnate celor 
valoroși performeri care 
vează In cele 11 secții 
«Șahului. Felicitări I

Momente emoționante, In Zi
ua de M decembrie ÎMI, In 
sola de f activități a clubului 
eporttv Progresul București. 
Cu prilejul desemnării eelor 
mai buni U performeri ai «- 
•ttlui 1SU, multipla campioa
nă olimpica Na dl a Comâned 
e-a aflat In mijlocul tporlivi- 
lor, antrenorilor, activiftilor ți 
susținătorilor acertui club de 
tradiție al Capitalei. Imagi
nea fotoreporterului noetru 
Dragoț Neagu a surprins mo
mentul tn oare Nadia inminea- 
sd trofeul de cel mai bun per
former al clubului Progresul 
la sezonul care e-a încheiat, 
ș* « felicită pe luptătorul Ve
cile Andrei, vicacampion mon
dial ta nu.

• ACUM E MOMENTUL..

_ca Coretista Marcela Mol
dovan, component* de bază 
ia acest an a echipei națio
nale, a* arate, alături de mult 
mal tinerele salt echipiere, 
măsura valorii sale, așa cum 
dealtfel a șl declarat In acest 
eldu olimpia. Deși a afirmat 
ei la Los Angeles 19M va 
obține cea mal mare perfor
manță a carierei sale sportive, 
lat* c* acum scrimera sătmă- 
reanâ nu te mal pregătește 
cu lotul reprezentativ, lnten- 
țlonlnd să abandoneze activi
tatea competlțlonai* interna
țională. Oaze drumul de la

• Din județul Alba aflăm că 
toate cluburile de vacanță ac
tivează din plin. In programul 
sportiv figurează Întreceri de 
gimnastică, lupte, Judo, volei, 
mlnifotbal, șah șl tenis de ma
tă. Șl tot în această vacanță de 
iarnă vor mai avea loc Între
ceri de schi alpin și fond 
(Abrud-Cimpeni) In cadrul fa
ze! județene a campionatelor 
școlilor generale, competiția de 
tenis de masă dotată cu „Cupa 
Pionierul", precum și o tabără- 
școa’.ă pentru președinții aso
ciațiilor sportive din școlile de 
pe cuprinsul acestui județ, la 
Abrud-(150 de participant!) In 
care disciplinele „sezonului alb" 
vor avea, firește, prioritate.

• „Holul mare al sălii spor
turilor din Vaslui sjă perma
nent la dispoziția elevilor" — 
ne Informează Viorel Țonea, 
din activuil CJEFS. Se Înțelege, 
ca o modalitate de a practica 
diferite ramuri de sport: gim
nastică, lupte, volei etc. Din 
aceeași sursă am aflat că atit 
cluburile de vacanță din orașul 
de reședință al județului, cit și 
cele din Birlad, Huși, Negrești, 
Ivăneștl, Murgeni, Codăești și 
Lunca Bradului desfășoară o 
activitate sportivă de masă 
susținută, mai ales la atletism, 
fotbal, volei, handbal șl lupte.

— Cit va rezista acest 7,20?
— Cred că nu va apuca... 

anul olimpic, deși in atletism 
au fost destule 
au rezistat ani 
toate că păreau 
cum, eu ml-am 
pentru că mi se pare 
să vrei întotdeauna să 
mai mult.

— Pînă la vară mai e
me, dar sezonul de sală 
la ușă. Recordul mondial In
door este de numai 6,83 m.

— Cred că se va apropia 
foarte mult de 7 metri. Nu e 
doar un pronostic, ci și o pro
misiune. Ieri, 4 Ianuarie, am 
făcut prima săritură cu elan 
complet. A fost surprinzător 
de lungă...

— Cit ?
— Deocamdată e

vorbe 1* fapte trebuie 
oprească la... jumătatea 
hk olimpic î
• MARE SURPRIZA...

sS se 
dclu-

de la—pe pîriiile de schi
Bormlo (Italia), stațiune care 
candidează pentru organizarea 
Campionatelor mondiale de 
schi din 1985, schiorii români 
aflațl aoolo In pregătire au
studiat „tunurile" care fabri
cau șl aruncau zăpadă artifi
cială pe plrtllle de antrena
ment șl au constatat cu 
priză șl mare bucurie că 
tau marca Întreprinderii 
șovene Hidromecanica, 
priză fl mlndrie 1

sur- 
pur- 
bra- 
Sur-

Au fost alcătuite 
CLASAMENTELE PE 
L982 ALE JUDEȚE
LOR ȘI UNITĂȚI
LOR SPORTIVE, Pe 
criteriul contribu
ției la formarea lo
turilor naționale și 
al participării Ia 
competiții interna
ționale importante, 
ÎN DISCIPLINELE 
OLIMPICE DE IAR
NA. Iată-le : CLA
SAMENT PE JUDE
ȚE : 1. Brașov 376 p, 
2. Harghita 365 p, 3. 
București 199 p, 4. 
Prahova 172 p, 5. 
Galați 111 p, 6. Cluj

I1

Suporterii 
cea au fost, fir 
de locul I (cel 
existența echipe 
sfirșltul trecutei 
ziei „A“. Dar cî
fotbal vîlceni aș 
Un o menținere 
lor dștigate cu 
lor favorită a 
nele turului In 
a clasamentului.

Să apelăm la 
melor trei c 
toamna anului
terminau prima 
petiției pe locul 
golaveraj: 16—3 
1980, ei se abat 
ocuplnd poziția 
golaveraj: 21—3 
negativ!); în 1
tril" se reîntorc 
solului, clasindu 
a 14-a a clasa 
golaveraj: 20—31 

Cu aceste dat 
actualul loc 18 
aproape același 
laveraj) nu est 
surprindă pe
bal cît de dt 
reamintim succi 
curs de vîlceni 
tul campionat : 
acasă, MMMf 
(1-0) în^F 
troșani; au ur. 
deplasare (1—2 
unde Chimia n 
un reconfortant 
ren propriu (3 
Brașov) și— c

• Puncte 
Argeș, etu 
obțb iute In
• Golge 

bageac șl Al
• Jucători 

Catargiu, Al 
rabageac și 
M, Păuna I 
ft Clofică —
• Carto 

fl Preda —
• Carto 

a 17-a).
• A bene 

Gingu ; *
• A expe 

tre care fl

I apărut primul 
pe stadionul

| cu mereu inc 
lui Dobrln; ,„

1 tulburat apele 
cean și, osU l. 
Chimia ai^c

I tehnică: I.
Catargiu, In

I vrilă — Fl.
I Preluată di 

țla chlmiștilo
[ redreseze și 

9-a aduce de 
pierdute, acas 

Echipa lui Roș

S.O.S., A.S
dudat, dar 

a doua valorică) 
in componența 
ultima vreme, 
rația de speciali 
uneia dintre ma 
patinoarului ,.13 
fi să nu tmpă 
studențești ce 
tă eu vreo doi 
attt mai mult cu 
nu există nld o 
goste față de a 
fi mici, din Ba:

IERARHII SE
p, 7. Blstrița-75 ..

Năsăud 51 p, 8. Su
ceava 40 p, fl. Co- 
vasna 39 p, 10. Hu
nedoara 36 p, 11. Si
biu 18 p ; CLASA
MENT — ------
BURI : 
Brașov
S.C. Miercurea Cluc 
131 p, 3. C.S.Ș. „Bra- 
șovla" Brașov 103 p, 
4. Dunărea Galați 93 
p, 5. C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc 89 p, 6. 
C.S.Ș. Lie. Miercurea 
Ciuc 87 p, 7. C.S.Ș. 
Predeal 85 p, 8. Di
namo București 87

PE CLU-
1. Dinamo
142 p, 2.



trecerii

TGUR JUCĂTOR (GÎNGU)
OATE FACE „MINUNI"...
Rm. Vîl- 
satlsf&cuți 
bun tn 

upat la 
l a Divi- 
bitorli de 
î C«1 pu- 

pozlțlile 
i, echipa 
t, la fi- 
j de jos

tica ultl- 
ate: in

vîlcenll 
a com- 

I puncte, 
i anul 
„regulă", 
i (16 P, 
1 — tot 
lb-albaț- 
>na sub

tree pta 
1 (15 P, 

almares, 
ulei (cu 

la go- 
atură să 

că, Carabageac, Savu, - Teleț- 
pan et comp. îți strînge rin- 
durile, face eforturi pentru a 
clțtiga pe teren propriu; apoi 
pierde la limită In deplasare 
(contraatacurile vtlcene in par-

cu acoperire în următoarele 
argumente: a) fluctuațiile In 
eomportamentul echipei (de la 
o etapă la alta ți chiar pe 
parcursul celor 90 de minute 
de joc, clnd finalurile au fost

de fot- Tinărul ți talentatul portar al Chimiei (cîndva ți al reprezen-
Dar să taii vei de Juniori), Pavel, intr-o spectaculoasă fază din meciul

iul par- cu steaua. Pe clnd titularizarea ta tn formația ,alb-albaștrilor“? 
11 aces- . Foto : I. MIHAlCA
Început,

epac In 
eaua —
at rău), 

pe te- 
F.C.M. 

ăznet a

tldele cu Petrolul, F.C. Bihor 
țl Sportul studențesc declan
șează, totuși, emoții gazdelor), 
în rundele 13—14 au venit 
egalurile de acasă (0—0) eu 
Dinamo și Corvinul ți, astfel, 
finalul de toamnă (cu acel

. VlLCEA 17 5 3 9 14-24 13
acasă : 11 (a pierdut două puncte cu F. C. 
Dinamo, Corvinul șl F. C, Olt) ; puncte 

: două eu Politehnica Iași.
I : Glngu I goiuri, Stanca 1, Udrea, Cara-
— dte L

11 — Gtngu 17 meciuri. Cinci 18, Basno, 
Iovan țl Teleșpan — dte 13, Savu 14, Ca-
- dte U, Udrea, Rașca țl Preda — dte 
I, Pavel 7, Boțonea I, Văcariu 1, Nedea 
ergu 1.
i: 10—H jucători ; cele mal multe : Basno
UdrlcA («tapa a T-a) șl Alexandru (etapa
I lovituri de la 11 m, transformate de 

onatl cu un penalty, ratat.
șuturi (131 acasă — 84 in deplasare), din- 
porțil (38 acasă — 57 tn deplasare).

-circuit" surprinzător țl usturător 1—6, 
: 0—2 de la Tîrgoviște, ți eu semlețe- 
ilpă a cui, 1—1, din meciul cu F.C. 
îltul" a Olt, tot de acasă, printr-un 
ml vil- autogol al lui Preda in mln. 
a ^8-a 90) descoperă marile slăbiciuni,
ndflrere mai vechi sau mal noi, ale
— I. Chimiei.
P. Ga- Antrenorul ei, Ion Oblemen- 

co, trecînd In revistă turul 
forma- Diviziei „A", aprecia că pres- 

să se tațla de ansamblu a vâlcenilor 
stapa a se apropie, cu Indulgență, de 
lunetele o notă (6) aflată oricum sub

Argeț. capacitatea reală a lotului
, On- avut la dispoziție. O apreciere

ORTUL STUDENȚESC!
.pa de hochei de Divizia „A“ (seria 
Sportul itudențeso București are 

C student ! Mai mult : auzim că în 
au făcut demersuri pe lingă fede- 

ea echipa aă treacă sub patronajul 
kderi buoureștene cu sediile in raza 
rElectroaparataj, I.O.R., Republica) 
a soartă a unei alte foste formații 

Agronomia Cluj-Napoca, desființa- 
L Ideea transferului este bună, cu 
Herul in care este situat patinoarul 
kochei care să satisfacă marea dra- 
Lflorltă in Inimile locuitorilor, mari 
evardul Muncii și Pantelimon.

IVE -
. Brașov

A.S.E. 
I p etc. 
irhia ju
de sem- 

gură „1- 
l, «- 
rea pe 
a Sibiu- 
■nb, cea 
sportive 
multe... 

eva din 
sarea a- 
■tive Ra-

(locurl- 
fnaintea 
34) ; st
imele 20

de locuri a 11 unități 
specializate in for
marea juniorilor și 
doar a 9 clyburi cu 
secții de seniori ; 
tradiționala rivali
tate sportivă dintre 
cluburile brașovene 
Dinamo și A.S.A. se 
măsoară in... 8 locuri 
distanță ; sportul u- 
niversitar tinde să 
dispară din aria nev- 
formanței hivernalc, 
căci punctează în 
clasament doar două 
cluburi studențești : 
lipsește orice unita
te prahoveană, din
tre primele 10.

redactată de Radu TIMOFTE.

1 >

în cadrul măsurilor luate pe 
linia Îmbunătățirii activității 
fotbalistice la toate nivelele, Fe
derația română de fotbal a e- 
fectuat remanieri și In loturile 
arbitrilor republicani. După 
cum se țtie, unii arbitri care 
s-au făcut vinovați de fapte 
necinstite au fost excluși din

onsfatuirea antrenorilor
CE TREBUIE ÎNTREPRINS PENTRU 
MĂRIREA SPIRITULUI OFENSIV?

în contrast cu iureșul startu
rilor) ; b) lipsa de încredere In 
forțele proprii ale unor jucă
tori, ceea ce a creat o păgubi
toare labilitate psihică in ca
drul formației, observată în 
jocurile de acasă tn momente
le de cumpănă ale întilnlrilor; 
e) deficiențele in faza de fi
nalizare a acțiunilor ofensive. 
La acest capitol nu avem în 
vedere doar marile ratări ale 
Iul Stanca, Carabageac, Teleș- 
pan, Alexandru ț.a., ci ți o- 
blșnuința echipei de a aștep
ta totul în atac de la un sin
gur jucător: Gingu, un jucă
tor cu remarcabile calități, al 
cărui randament ar crește da
că ar fi ajutat mai consistent 
pe teren.

In sfîrșit, nereușitele echipei 
Chimia trebuie puse in legă
tură și cu mult discutata ți 
mereu amînata problemă a 
Întineririi Iotului de jucători, 
mulți dintre componenții a- 
cestei formații adunînd, im
placabil, anii : Catargiu se gin- 
dește să-și pună ghetele în 
cui; „nucleul rapidițtilor" — 
Roșea, Savu, Stanca, Cincă —, 
care ți-au făcut ani In șir 
datoria față de dub; Basno, 
Carabageac sint ți ei pe a- 
proape... Așa incit observația 
iul Ion Oblemenco „se simte 
lipsa unei infuzii de tinerețe" 
este pe deplin justificată.

La Vîlcea se spune că iarna 
aceasta va fl iarna schimbării 
la față a Chimiei; iarna achi
tării unor datorii de către mal 
puțin experlmentații Păuna, 
Udrlcă, Văcariu, Ciofleă, Pa
vel, Iovan, jucători Înzestrați, 
care trebuie să confirme in 
primăvară; iarna promisiunilor 
noilor venițl, Niculce, Veri- 
geanu, Tudoroiu, Deaconeasa. 
Toți aceștia, Împreună cu co
echipierii lor mai vechi la 
Chimia, au posibilitatea să-i 
dea echipei vigoarea, capaci
tatea ți potențialul tehnic atit 
de necesare redresării ei In 
primăvara viitoare.

Stelian TRANDAFIRESCU

Ziua a doua a consfătuirii antrenorilor a În
ceput „lansat-, ca un schimb de ștafetă, cu sec
vențe color, după casete video, din meciul Ita
lia — Brazilia, disputat la Barcelona, In cadrul 
Mundialulul. La Închiderea proiecției, dezbate
rile pe tema acestui meci au fost conduse de 
Angelo Niculescu. Fostul antrenor al echipei 
anilor 68—73 a făcut o prezentare concisă, La o- 
biect, In stilul său personal atît de caracteristic. 
Angelo Niculescu a spus : „Acest joc, ca ți 
multe altele din cadrul Mundialulul, demon
strează că organizarea conduce în... duelul cu 
tehnica. Din păcate, chiar ți In cazul Braziliei, 
organizarea e excesivă, tn dauna acțiunii Indi
viduale care să puncteze ; finalizarea nu apare 
In măsură suficientă, acest lucru fiind legat ți 
de uniformitatea tempoului. Din această cauză, 
brazilienii au pierdut multe acțiuni de finali
zare. (In pauză, Angelo Niculescu emitea pă
rerea — perfect întemeiată dealtfel, că Brazilia 
1970 a fost o echipă superioară celei din Spania, 
la primul rind pentru că vechea echipă avea 
mult mai mulți jucători cerebrali, element esen
țial pentru un joc mai variat ți mal suplu). 
Apoi, Angelo Niculescu a spus : „Se constată 
tot mai mult dispariția sistemului, a așezării. 
Brazilienii, tehnicieni de clasă, pot juca la fel 
de bine îp toate cele trei zone ale terenului, dar 
cite echipe pot face asta?" Au urmat discuțiile. 
Mircea Lucescu a emis părerea că e de dorit 
ea in fotbalul nostru să se activizeze spiritul 
ofensiv ți că ar fi bine ca schimbul de păreri 
să găsească mijloacele cele mal adecvate, pen
tru formarea unui jucător mai activ. Ion Voica 
a răpuns că la noi spiritul ofensiv trădează 
mai mult plăcerea de a juca și e legat implicit 
de neglijarea jocului in apărare. Traian Ionescu 
a intervenit, spunind că spiritul ofensiv e un 
termen incert ți că trebuie corectat cu spiritul 
competitiv. Această sugestie a fost primită cu 
o anume rezervă, deoarece totul depinde de
nivelul la eare se raportează spiritul competitiv. 
In orice caz. antrenorii au reținut ideea că
fotbalul nostru are, oricum, nevoie de o spo
rire a spiritului combinativ, mal ales in pers
pectiva sezonului de primăvară, eare va trebui 
să fie, vrind-nevrind, un sezon al ofensivei, 
fără ea asta să excludă, bineînțeles, organizarea 
temeinică a momentelor de apărare.

Au urmat dteva secvențe din partida Brazilia 
— Argentina. După vreo douăzeci de minute, 
Ștefan Coidum a propus să se proiecteze ime
diat cîteva secvențe din meciul nostru eu Sue
dia, pentru a face o confruntare spontană In
tre cele două jocuri. A fost o idee Interesantă, 
care a scos la iveală destule decalaje, legate 
mai ales de tehnica in mișcare, demarcajul per
manent (adică nu numai în funcție de fază).

PROIECTE DE TURNEE Șl NOUTĂȚI LA DIVIZIONARELE „A
Pentru divizionarele „A“ (așa 

cum am văzut, unele dintre ele, 
ca Sportul studențesc, Dinamo șl 
Universitatea Craiova, au țl luat 
startul) ziua de luni 18 ianuarie 
va Însemna începutul perioade! 
pregătitoare. După efectuarea 
controlului, medical țl a etapei 
de acomodare, in localitățile de 
reședință, marea majoritate a e- 
chlpelor se va deplasa In zone 
montane, unde, timp de circa do
uă săptăminl, se va pune accen
tul pe pregătirea fizică generală.

Va urma perioada jocurilor de 
verificare, cu caracter de omoge
nizare, timp tn care multe dintre 
echipe Intenționează să efectueze 
turnee peste hotare. Despre a- 
eeste proiecte, ca țl despre une-

CURSURI DE INSTRUIRE 
CU ARBITRII

Simbătă vor Începe cursurile 
de Instruire cu arbitrii din lo
turile divizionare ,,B“ țl „C“. 
Acțiunea de pregătire a noului 
sezon se va desfășura. eșalo
nat, plnă la 13 februarie, pe 
grupe de județe. In următoa
rele localități : Băile Hercu- 
lane, Bacău, Tuicea, Brașov, 
Alba Iulia ți București.

DE LA FEDERAȚIA ROMÎNĂ DE FOTBAL
arbitraj, iar alții au fost Înlo
cuit! cu elemente tinere, de 
perspectivă1, care au dovedit o 
bună pregătire, conduită etică 
ți profesională corespunzătoare, 
in doțința de a se afirma in 
acest Important domeniu al ac
tivității fotbalistice.

le noutăți intervenite tn efective
le lor — in rtndurlle următoare : 

SPORTUL STUDENȚESC va 
pleca in Italia in perioada 2S a- 
nuarie — 13 februarie. Va abor
da returul — tn linii mari. — 
cu același efectiv de jucători, că
rora 11 s-a adăugat țl mijlocașul 
Burchel, de la Minerul LupenL

DINAMO duce tratative pentru 
un turneu, tot tn Italia, Intre 
3—11 februarie.

CORVINUL a perfectat un tur
neu În R. P. Chineză In perioa
da ÎS ianuarie — 8 februarie.

F. C. ARGEȘ va pleca În R. D. 
Germană Intre M Ianuarie — 1 
februarie. Plteștenii l-au cooptat 
In lotul lor pe Volcu (de le Mus
celul Ctmpulung).

UNIVERSITATEA CRAIOVA In
tenționează ei plece la sfirțttul 
acestei luni tn Grecia ți Spania.

STEAUA va pleca In Grecia In 
perioada 3—17 februarie.

S. C. BACĂU duce tratative 
pentru efectuarea unul turneu 
in Bulgaria.

JIUL nu are deocamdată nici 
un proiect de turneu peste hota
re. O singură noutate In Iot : 
Gnda, de la Dinamo Victoria. 84- 
lăjan a fost cedat la Misterul 
LupenL

F. C. OLT nu are Încă stabilit 
un turneu peste hotare. Noutate 
fa lot : Constantine» cu, da la 
Automatica București.

F. C. BIHOR are fa proiect vn 
turneu ta Italia ta perioada W 
Ianuarie — 10 februarie. Dubovan, 
Bucico țl Banîay Iți satisfac sta
giul militar.

POLITEHNICA IAȘI va pleca 
ta Bulgaria ta perioada 1—18 fe

AȚI ALES PRONOSTICURILE?

Concursul Pronosport ds 1* sflr- 
țitul acestei săptămtnt, care be
neficiază de un consistent report 
la categoria I, respectiv UH.312

l* I IAHUARIE IM3
TRAGEREA EXTRAORDINARA

PR0H0EXPRES
Afl procurat bilete cu numerele preferate ? 

Numai cine joacă poate cîștiga :
O autoturisme „Dacia 1300"

• mari sume de bani
• excursii peste hotare 

BILETELE DE 25 LEI VARIANTA PARTICIPA LA TOATE CELE 10 
EXTRAGERI A ClTE 6 NUMERE

Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție pinâ simbâtâ 
8 ianuarie, inclusiv.

NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A VĂ NUMĂRA PRINTRE 
PRIMII MARI CÎȘTIGĂTORI Al NOULUI AN 1983 I
Oferiți celor dragi bilete la aceastâ tragere I

Dezbaterile pe această temă au fost conduse 
de Ilie Oană. care a subliniat creșterea jocului 
combinativ, legată și de dispariția supervedete- 
lor. In cadrul acestui joc combinativ, trebuie 
subliniată apariția frecventă a jucătorului de 
sprijin ; de asemenea, Ilie Oană s-a referit ia 
evasi-dispariția marcajului strict pe tot tere
nul ți a aderat la teza dispariției așezărilor, 
accentulnd că importantă este dinamica jucă
torilor in teren. In continuarea dezbaterilor. Ion 
Voica a reluat ideea sa din prima intervenție, 
aflrmind că e greu să evaluăm potențialul nos
tru ofensiv, dat fiind că, de la Guadalajara, 
echipa României joacă ori meciuri în care ata
că (acasă) ori meciuri în care se apără (pe te
ren străin). Această intervenție, ca și țea a 
lui Traian Ionescu, deosebit de activ („în fot
balul nostru, linia de fund hibernează cînd e 
vorba de construcție") n-au făcut decît să în
tărească ideea că1 sporirea spiritului ofensiv -e 
o necesitate pe care nu trebuie să o compromi
tem cu Înscrieri in excepție. Spre final, Ion 
Voica s-a întrebat : „Cum vom reuși, practic, 
să' mărim capacitatea ofensivă a echipelor și a 
campionatului nostru?"

întrebare firească, la care propunem un răs
puns la Cel de firesc. Cele 4—5 echipe fruntașe 
din fotbalul nostru sint cele care trebuie să di
namizeze spiritul ofensiv, jucînd la atac indife
rent de terenul pe care se dispută mec!ul. Abia 
atunci ele vor reuși să depășească spiritul com
petitiv mărunt țl să servească fotbalul nostru, 
cu adevărat...

După amiaza zilei de îeri a Consfătuirii a 
fost rezervată problemelor de ordin psiho-peda- 
gogic ți biologic, dar și unor aspecte interesante 
privind pregătirea jucătorilor de performanță. 
Primul grup de probleme a beneficiat de argu
mentații deosebit de interesante din partea prof, 
dr. M. Epuran ți conf. univ. E. Avramov, aceș
tia răspunzind. In final, ți unor întrebări puse 
dc antrenorii Traian Ionescu, Cornel Drăgușin 
țl Viorel Matelanu.

Ion Motroe, lector la I.E.F.S., s-a referit a- 
poi la relația joc-antrenament, acordînd o a- 
tențle aparte antrenamentelor individualizate. 
Foarte interesante considerații ni s-au părut a 
fi ți cele făcute de prof. univ. Ion Șiclovan, care 
s-a referit, în mod sistematizat, la caracteristi
cile, prioritățile organizatorice și aspectele de 
ordin metodic In sportul contemporan, toate ar
gumentate cu o multitudine de exemple extrem 
de sugestive.
• Analiza campionatului Diviziei „A" va avea 

loc vineri 7 Ianuarie a.e. ora 9, în sala hotelului 
Turist, tn loc de simbătă 8 ianuarie, cum a fost 
anunțat anterior.

bruarie. O singură noutate In 
lot. atacantul N. Soare. fost la 
echipa de speranțe a clubului 
Steaua.

A.S.A. TG. MUREȘ are în pro
iect turnee ta Siria și Iordania 
ta perioada 17 Ianuarie — 8 fe
bruarie. Două noutăți In lot : 
S. Dumitrescu, de la Metalul Si
ghișoara, șl Horvath, de la Bi
horeana Marghita. S-a renunțat 
la Fazekaș.

PETROLUL este invitată In I- 
ran, In perioada 25 ianuarie — 10 
februarie. Noutăți : Borz (F. C. 
Bală Mare) și Hincu (Chimica 
Tlmăvenl). Au fost cedați Topo- 
ran, s. Crlngașu, Bratosin ți 
Cristea.

C. S. TÎRGOVIȘTE are în pro
iect un turneu în Grecia, intre 
3—12 februarie, o singură nou
tate : Grozavu (de la Unirea Ră
cori). S-a renunțat la Gheorghe 
ți Economu.

F.C.M. BRAȘOV nu pleacă peste 
hotare. 11 are ta lot pe Văidean, 
de la Chimia Orașul Victoria.

CHIMIA RM. VÎLCEA n.u va e- 
fectua nici ea turnee peste hota
re. Noutăți : Lasconl, de la Jiul, 
Verigeanu, de la S. C. Bacău, ți 
Ncculce, de la Progresul-Vulcan 
București.

POLITEHNICA TIMIȘOARA are 
ta proiect turnee in Grecia țl 
R. D. Germană, la începutul lu
nii rebruarie.

F. C. CONSTANȚA nu are tur
neu peste hotare. Noutăți in lot ! 
Dtau, Martaof și Teșa, reveniți 
de la Portul Constanța, Ivan țl 
Popovld de la „speranțe". Au 
fast cedați : Turcu, Focșeneanu, 
Matache, Mlhale șl Vane a.

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORHEAIÂ
lei, euprinde partide deosebit de 
interesante din campionatele divi
zionare A țl B ale Italiei. Jată
— ca sursă suplimentară de in
spirație — pronostlcur_,e făcute 
de cunoscutul crainic sportiv Ion 
Ghlțulescu, șef de secție la Ra
diodifuziunea Română :

L Avelllno — Udinese. 1, 2 ; n. 
Cagliari — Asooli 1, X ; IU. Ce
sena — Napoli X ; IV. Florentina
— Pisa 1, X ; V, Genoa — Juven
tus 1, X, 2 ; VI. Inter — Catan
zaro 1 ; VH. Torino — Roma 1, 
X ; VIU. Verona — Sampdoria 
1 ; IX. Cremonese — Csvese X ; 
X. Foggia — Catania X ; XI. La
zio — Arezzo 1 ; XII. Lecce — 
Milan X ; Xin. Regglana — Bo
logna L

Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera doar astăzi bilete cu 
numerele alese de participant 
pentru prima tragere obișnuită 
Loto din acest an, ce va avea loc 
vineri 7 Ianuarie 1983. Și dv. vă 
puteți număra mîlne printre pri
mii mari cîștlgătoil al noului an, 
bineînțeles cu condiția de a ju-



BĂTALIA" CANDIDATURILOR OLIMPICE
PENTRU 1992 A ÎNCEPUT...

Se anunță o crîncenă „bă
tălie", cum n-a mai cunoscut 
mișcarea olimpică, pentru ale
gerea gazdelor Jocurilor Olim
pice din 1992. Și aceasta pen
tru simplul motiv că la nici o 
altă ediție a Jocurilor Olim
pice de vară n-au existat atit 
de multi candidați ca pentru 
ediția — jubiliară — a XXV-a 
din 1992 (re vor sărbători 100

AMERICANII RENUNȚA
LA TRADIȚIE

Trialul atleților pentru J.O. 
la Los Angeles I

NEW YORK, 5 (Agerpres). 
F?derația de atletism a SUA a 
renunțat la o veche tradiție con
form căreia concursurile de se
lecție pentru Jocurile Olimpice se 
desfășurau la Eugene (Oregon). 
Incepînd din primăvara anului 
1924 selecțiile vor avea loc la 
„Coliseumul" din Los Angeles, 
gr.zcLa întrecerilor atletice ale 
viitoarei Olimpiade de vară. De
altfel, pe acest stadion se vor 
desfășura, incepînd din acest an, 
numeroase concursuri atletice de 
anvergură. Astfel, in a doua 
parte a lunii iunie, se va dispu
ta aici meciul triunghiular inter
național dintre echipele R. D. 
Germane, Marii Britanii și SUA, 

îLnirea constituind șl un pri
de acomodare pentru con cu

rii străini cu pista ce va găz- 
concursul olimpic din anul

>:ul atletic american a de- 
rnat, totodată, și antrenorii 
ordonatori ai loturilor SUA 

pf'.tru Jocurile Mondiale Univer- 
s'toTe de vară de la Edmonton. 
Av fost numiți în această funcție 
Larry Ellis, pentru lotul mascu
lin, $: Brooks Johnson, pentru 
cel feminin.
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Turneul de handbal din R. D. Germană

ESTERA EASZLO - GOLGETERA ÎNTRECERII
Reprezentativa de 

a țării noastre a 
rec 
na!
P..-I

junioare 
participat, 

_=-t, la Turneul intemațio- 
feminin de handbal al 
Germane, care a avut loc 

rașul Halle. Evoluînd me- 
:ru (două victorii, două in- 
igeri și un meci egal) hand- 
stele noastre au ocupat lo- 

final. 
rezultatele echipei Româ- 

17—13 (8—6) cu R.D. 
rmană „B“. 17—11 (9—8) CU 
:-,!a. 17—17 (9—8) cu R. D. 
mană ..A*. 12—15 (8—7) cu 
oslovacia și 17—21 (7—12)
Bulgaria. Conducătoarea de-

d
T. :
ba
ca' IV in clasamentul
Iată 
n ei
x -
Pol!
Cer
Ceh
cu __ BBs-' __________
le’- iei Elena Pădureann, ne-a

DIVIZIA DE
't 'Wijre itn Dag l)

șe de arbitraj Apoi, pentru a 
repara ce stricaseră, arbitrii 
îndreaptă meciul spre un re
zultat nedecis. Au înscris : 
Manta 9 (7 din 7 m), lordache 
4 Sotiriu 2, Bădescu-Cămui 2, 
Manolescu 1, Oprea 1, respec
tiv Marian 5, Copacz 4, Andor 
4 Laszlo 3, Vișan 2, Florea L 
A j arbitrat foarte slab T. A- 
pvsiol și R. Mahler (Brașov). 
(I n GĂVRILESCU).

IlBOM IAȘI — TEXTILA 
Bl HUȘI 18—19 (8—9)! Cu por
tarii Zahariuc și Schlonschi tn 
zi siîbă și cu un atac 
puțin inspira*., ieșencele 
pierdut pe teren propriu, 
d jcind marea surpriză a 
pei. Ele s-au regăsit abia 
sfirșitul meciului, reușind

mai 
au 

pro- 
eta- 
spre 

să 
egaleze pentru prima oară In 
min. 49 : 14—14. în min. 60 
la 18—18, Dîscă a ratat o a- 
runcare de la 7 m, ta timp 
ce Ciubota.ru a înscris, cu 6 
sec. înaintea finalului, tot din 
7 m, aducînd coechipierelor 
sale o victorie meritată. Au 
în r's : Covaliuc 5, Corban 4, 
Dîscă 4, Avădanei 3, Savin 1 și 
Marineac 1 — pentru TEROM, 
Ci ibotaru 7, Bortaș 4, Buftea 2, 
Kacliș 2, Varga 2, Haidău 1 și 
(ucu 1 — pentru Textila (Ale
xandru NOUR. — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
C.S.M. INDEPENDENȚA si
biu 16—14 (7—7). Oaspetele 
au evolu.t peste așteptări, reu
șind să dea o replică deosebit 
de dîrză gazdelor și să con
ducă în marea majoritate a 
timpului pe tabela de marcaj : 
5—3 (min. 20), 9—7 (34), 10—8 
(38), 11—9 (40), 12—10 (42),
13—11 t44) șt 14—12 (47) !
Handbalistele de la Rulmentul 
au avut însă un final irezfstl-

Cou- 
con- 

Paris

de ani de când Pierre de 
bertin, in cadrul unei 
ferințe, la Sorbona, la 
(25 noiembrie), a lansat ideea : 
„Trebuie să internaționalizăm 
sportul, trebuie să organizăm 
noi Jocuri Olimpice !“

La o conferință de presă, 
luna trecută, la Paris, pre
ședintele C.I.O., Juan Antonio 
Samaranch, a anuntat numele 
orașelor care doresc să orga
nizeze Jocurile. Cu această 
ocazie, unii dintre auditori au 
înțeles insă greșit numele 
unuia dintre orașe și s-au gră
bit să-1 comunice lumii în
tregi. în loc de Viena ei au 
anunțat— lena ! Deci, cu co
rectura de rigoare, iată „can
didatele* care vor face obiec
tul „bătăliei* la care ne refe
ream : Paris și Nisa (Franța). 
Barcelona (Spania). Stockholm 
(Suedia). Budapesta , (Ungaria), 
Brisbane (Australia). 
Delhi (India) și Viena 
tria). Dintre acestea.
(1900 și 1924) și Stockholmul 
(1912) au mal fost gazde ale 
jocurilor. Dar lista candidate
lor nu s-a Încheiat încă !_

New 
(Aus- 

Parisul

Leningrad. Tinerii hocheiști 
sovietici care erau campioni 
mondiali In grupa „A” (juniori 
sub 20 de ani), cu cîteva zile 
mai înainte de a se fi încheiat 
întrecerea, au susținut marți 
ultimul joc, după care au pri
mit oficial onorurile care li se 
cuveneau. în ultima etapă a 
competiției. reprezentativa
U.R.S.S. a întrecut echipa Sue
diei cu un scor net: 5—1 (1—1, 
2—0, 2—0). Iată și celelalte re-

spus : „La turneul de la Halle, 
care • lost deosebit de puter
nic, am putut remarca 

a Esterei
C.S.Ș. Tg.

evoluție 
(de la

buna 
Laszlo

Mu
reș), care » 5* devenit golge- 
teră cu 35 de goluri înscrise, 
a ieșencei Cristina Popa și a 
bueureșieneei Denis* Romete. 
Pe alt plan este de remarcat 
evoluția din ce ta ce mai bu
nă a handbalistelor din Bulga
ria și a celor din Cehoslova
cia*.

Clasamentul final al compe
tiției : L R. D. Germană. 
Bulgaria. 1 Cehoslovacia. 
România. 5. R.D. Germană

gazde, 
nefiind 
la in- 
T«rok-

— pentru Hidroteh- 
GEORNOIU — coresp.) 
TIMIȘOARA — MU- 

TG. MUREȘ 21—14 
Derbyul disputat In

HANDBAL FEMININ
bil, obținind nu numai egala- 
rea. ci și asigurare» victoriei 
la o diferență de două go
luri. Au înscris : Tache 4, Ma
rian 4, Neică 2, Drăgușel 2, 
Pătruț 2, Furtună 1 și Oacâ 1
— pentru Rulmentul, Klein 6, 
Coșulțchi 2, Oțelea 2, Macarie 
1, Barzu 1, Tinea 1 și Oncu 1
— pentru Independența. (Caro! 
GRUIA — coresp.)

CHIMISTUL RM. VÎLCEA— 
HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA 27—22 (16—10). Partida a 
fost net dominată de gazde, 
victoria localnicelor 
nici un moment pusă 
doială. Au marcat : 
Verigeauu 15, Perșa 4, Popescu 
4, Andronache 3 și Morariu 1
— pentru Chimistul, Dimofie 
13, Bocăneală 5, Frincu 3 - și 
Iancu 1 
nica. (P.

A.E.M. 
REȘUL 
(10—10).
sala Olimpia a corespuns aș
teptărilor, jocul situindu-se la 
un bun nivel. Au înscris : Co- 
jocaru 6, Ștefanovici 5, Po- 
păilă 3, Zipischka 3, Ștefan 2 

2 — pentru A.E.M., 
Jucan 3, Bărbat 2, 
și Kiss 1 — pentru 

(C. CREȚU — coresp.) 
CON- 

BUCUREȘTI 30—27 
Peste 2 000 de specta- 
asistat Ia un joc plă- 
un număr record de 

goluri (57 !). Au marcat : Voi- 
nea 7, Hrițcu 6, Lupșor 6, Găi
tan 5, Leonte 4, Danilov 1 ți 
Susanu 1 — pentru Știința,
Grigoraș 9, Mălureanu 4, Nuțu 
4, Simon 3, V. Constantinescu 
3, Moise 2, C. Constantinescu 1 
și Amarandel 1 — pentru Con
fecția. (Iile IANCU — coresp.)

și Luțaș 
Pereș 6, 
Frîncu 2 
Mureșul.

ȘTIINȚA BACAU 
FECȚIA 
(14-13). 
tori au 
cut, cu

LA „UNIVERSIADA ALBA“
22 DL PROBE ÎȘI AȘTEAPTĂ... CAMPIONII
în luna februarie, mai pre

cis între 17 și 28, steagul alb 
al Federației Internaționale a 
Sportului Universitar (F.I.S.U.) 
va fi înălțat pentru a treia 
oară la Sofia. După ce a găz
duit întrecerile din 1961 și 1977 
ale Universiadei de vară, capi
tala Bulgariei ii va primi a- 
cum pe participanții la „Uni
versiada albă". De fapt, la So
fia vor concura doar unii din
tre aceștia, hocheiștii și pati
natorii artistici, ceilalți avind 
ca locuri de întrecere pij-tiile 
de pe Vitoșa și de la Boroveț.

La Sofia, pe gheața artifi
cială a noului „palat al ghetii*, 
se vor desfășura partidele tur
neului de hochei, intre 18—22 
și 24—27 februarie și tot pe ea 
iși vor demonstra măiestria 
patinatorii artistici, care au la 
dispoziție 6 zile de concurs 
(22—27 februarie). Schiorii al
pini vor evolua pe pirtiile — 
reamenajate — de pe muntele 
Vitoșa. din imediata vecinătate 
a capitalei Bulgariei, in con
diții care răspund cerințelor 
actuale ale marilor competiții

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ 
zultate ale zilei : Canada — 
Norvegia 13—0 (5—0, 6—0,
2—0), Statele Unite — R. F. 
Germania 6—5 (1—3. 1—2. 4—0), 
Cehoslovacia — Finlanda 5—3 
(2—1. 2—0, 1—2).

Iată clasamentul final al edi
ției 1982/83 a competiției ho- 
chelștilor juniori : 1. U.R.S.S.
14 p (din 7 meciuri!), 2. Ce- 

..hoslovacia 11 p (își menține 
locul secund ca și la preceden
ta ediție), 3. Canada 9 p 
campioană a lumii a 
două locuri), 4. Suedia 8 
S.U.A. 6 p, 6. Finlanda 
7, R.F. Germania 2 p. 8. 
vegia 0 p.

Bloomington (Minnesota). în 
cadrul turneului nord-ameri- 
can, selecționata de hochei a 
cluburilor sovietice a susținut 
al 5-lea meci, de data aceasta 
in compania echipei profesio
niste americane „Minnesota all 
Stars*. După un joc do mare 
angajament fizic și foarte 
spectaculos, hocheiștii sovietici 
au repurtat victoria cu 

Teplice. Pe patinoarul 
localitate, in prezenta a 
de spectatori. reprezentativa 
Cehoslovaciei a întilnit echipa 
olimpică de hochei a Canadei. 
Meciul a fost la discreția gaz
delor. care au cîstigat lejer cu 
9—2 (2—9. 3-9. 4—2).

Innsbruck. trambulina

(fosta 
căzut 
P. 5.
8 P. 
Nor-

6—3. 
din 

6500

0 noua candidata pemri Și alte explicații la succesul „azzurrilor
organizarea turneului final

al CM. 1986
5 (Agerpres). — Fe- 
fotbal a Canadei 
oficial candidatura

ZURICH, 
derația de 
și-a depus 
de a organiza turneul final al 
Campionatului mondial din
anul 1986. După cum se știe,
pentru organizarea competiției 
mai candidează Mexicul, Bra
zilia și S.U.A. Desemnarea, 
gazdei viitoarei ediții a Cam
pionatului mondial va avea loc 
la 20 mal, la Stockholm, cU 
prilejul reuniunii Comitetului 
executiv al F.I.F.A.

De pretutindeni
• Citim această notiță apă

rută, zilele trecute, Intr-un ziar 
parizian: „Club ambițios, din- 
tr-un cartier de Nord (n.n. al 
Parisului), caută atacant liber 
Nn străin! Telefon.,..*
• Din luna noiembrie 1981, 

tind a jucat ultima partidă in 
cadrul preliminariilor Mundia- 
lului din Spania (și a fost eli
minată), reprezentativa Mexi
cului n-a mai susținut nici un 
joc, oficial sau amical! După 
aproape 14 luni, fotbaliștii me
xicani își reiau activitatea. Ei 
vor susține, la 25 ianuarie, un 
joc amical, de verificare, cu 
echipa Vasas din Budapesta.
• între cele două echipe 

scoțiene din Glasgow, Celtic ș’ 
Rangers, există o veche riva
litate, dar inceptnd din 1921, 
adică de peste 6 decenii, Cel- 
tic-ul n-a reușit să-i Întreacă 
niciodată pe „rangerși* pe te
renul Ibrox Park!... Gheața s-a 

internaționale ale acestei disci
pline a iernii, Coborîrea, pen
tru băieți și fete, va avea loc 
la 22 februarie, slalomul uriaș 
la 24 (băieții) și 25 februarie 
(fetele), iar „specialul* este 
programat, în aceeași ordine, la 
26 și, respectiv, la 27 februarie.

Cele mai multe probe vor a- 
vea loc insă la Borovet, im
portantă stațiune a sporturilor 
de iarnă, la 70 km depărtare 
de Sofia. Pe calendarul între
cerilor au fost înscrise urmă
toarele probe : 18 februarie — 
cursa de 30 km. 19 — cursa de 
10 km F, 21 — cursa de 15 
km. 23 — cursa de ștafetă 
4X10 km și 5 km F, 24 — 
cursa de ștafetă 3X5 km F, să
riturile pentru combinata nor
dică, biatlon 
cursa de 15 km din 
combinatei nordice, 26 
tlon 10 km. 27 — i 
speciale de la 
biatlon ștafeta

F ești vitătilor 
(17 februarie) 
februarie) li se pregătesc 
cadru deosebit.

20 km, 25 — 
cadrul 

I — bia- 
săriturila 

trambulină si 
4X7,5 km.
de deschidere 
;i închidere (28 

un

olimpică de la Berglsel s-a 
desfășurat concursul de sări
turi, a treia probă a competi
ției traditional^ „turneul celor 
4 trambuline". Deși condițiile 
de vizibilitate au fost proaste, 
ceea ce a și determinat ci leva 
întreruperi, foarte tînărul sări
tor finlandez Matty Nykaenen 
(16 ani!) s-a impus clar. El a 
totalizat 249,5 p (sărituri 
105 m și 
clasa. In 
acum : 
(R.D.G.) 
102 m). 3. 
nada) 241,9 p 
m), 4. 
238,6 p 
Pentti 
236,4 p
Per Bergerud (Norvegia) 234,6 
p (100,5 m -|- 98 m) etc.

Parpan. Cursa de slalom 
special a fost ciștigată marți 
de suedezul Ingemar Stenmark 
care a realizat astfel a 69-a 
victorie in „Cupa mondială*. 
Bucuria lui a fost insă de 
scurtă durată, deoarece exis- 
tind o contestație că ar fl 
„scăpat* o poartă, după lungi 
discuții, a fost descalificat, 
victoria revenindu-i america
nului Steve Mahre. „Nu este 
just ! a declarat Stenmark. 
Sint absolut convină eă am 
trecui și prin aeea poartă.

de
104 m) confirmîndu-și 
urma sa s-au clasai

2. Jens Weissflojg 
243.3 p (101,5 m 4- 

Horst Bulau (Ca-
. . (103 m + 102

Ernst Vettori (Austria) 
(101 m + 99,5 m). 5.
Kokkonen (Finlanda) 
(100 m. + 100 m). 6.

• Se spune, șl pe bună 
dreptate, că succesul „Squa- 
drei azzurra* la Mundlalul din 
Spania nu este un rezultat tn- 
timplător, ci că el are la bază 
o serie Întreagă de factori, 
fiecare dintre ei aducindu-șt 
partea sa de contribuție. Unul 
dintre aceștia este, de pildă, 
creșterea continuă a număra
ta! praetieanților fotbalului, 
care in sezonul 1961—82 a În
registrat un salt Impresionant 
de 9,4 la sută, față de cei an
terior. în prezent, potrivit ul
timelor statistici, 
xistă 2 277 684 de 
gitlmați ! Un alț 

in Italia e- 
folballftl le- 
factor, și el eu

In prima zl 
tind in fata a

spart insă, chiar 
a acestui an, 
42 000 de spectatori, pe Ibrox 
Park, Celtic a Întrecut Rangers 
cu 2—1!
• Ferrocarrîl Oeste, campi

oana Argentinei în 1982, a a- 
nunfat că intenționează să nu 
participe la ediția din acest an 
a Cupei Libertadores, deoare
ce, potrivit declarațiilor an
trenorului Carlos Griguol, „in 
această mare întrecere conti
nentală nu se face nici un fel 
de control anti-doping!*

O Ziarul polonez „Przeglad 
Sportowy* a „selecționat* e- 
chlpa mondială pe 1982: 
saev (URSS) — Gerets 
gia), Zmuda (Polonia), 
Hovati (Italia), Briegel 
Germania) — Robson 
glia), Boniek (Polonia), 
(Italia) — Schachner (Austria), 
Rossl (Italia), Rummenlgge 
(R.F.QJ.

Da- 
(Bel- 

Co- 
(R. F. 

(An- 
Contl

8.

•TELEX•
BASCHET • Rezultate din ziua 

a doua a turneului masculin d« 
la Stockholm : Israel — Suedia 
85—76 (32—46), Ungaria — Elveția 
74—68 (43—38).

SĂRITURI • Concursul „Ora
șul Las Palmas”, desfășurat In 
Canare, a reunit săritori din Da
nemarca, Franța, R. F. Germa
nia, Elveția, Italia, Suedia șl 
Spania. In prima zl de întreceri, 
la săriturile de La trambulina de 
3 m, pe primele locuri s-au cla
sat concurenți italieni : bărbații 
Domenico Rinaldi 341 p, 2. Albia 
Killat (RFG) 491,25 p, 3. Clau» 
Thomsen (Danemarca) <73,35 p | 
femei : Cristina Betti 401,55 p, 
2. Pia Kopp (RFG) 383,60 p, 3. 
Giuliana Aor (Italia) 382,85 p.

ȘAH • La Groningen, tn Olan
da, a luat sfirșlt campionatul 
european de juniori cu victoria 
sportivului sovietic Jan Ehlvest. 
Iată clasamentul final : L
Ehlvest (URSS) 11 p, 2. Hansen 
(Danemarca) 10,5 p, 3. Condle 
(Scoția) 9,5 p, 4. Greenfeld (Is
rael) 9 p, 5. King (M. Britanie) 
8 p, 6. Bosboom (Olanda) șl 
d’Amore (Italia) 7,5 p, 8. Stohl 
(Cehoslovacia), Nijboer (Olan
da). Cramling (Suedia), Schan- 
dorff (Danemarca), Gudmundsson 
(Islanda) șl Utasl (Ungaria) 7 p 
etc. • Campionatul feminin al 
U.R.S.S., desfășurat la Tallin, s-a 
încheiat cu victoria Nanei Iose
liani (12 puncte), 2. Litlnskala 
11,5 p, 3. Ahșamurova 11 p, 4. 
Zalțeva, Gurleli, Epstein, Koz- 
lovskala cite 10 p, 8. Cehova 8,5 
p. In turneul de la Hastings, sovie
ticul Rafael Vaganian a cîștigat 
partida din runda a 7-a ou ceho
slovacul Ftacnik și s-a detașat in 
fruntea clasamentului, totalizlnd 
6 p. El este urmat de : 2. Ftac
nik 4,5 p, 3. Murey (Islanda) 4 p 
(1), 4. Tukmakov 4 p, 5. Mestel 
(M. Britanie) 3,5 p (1) etc. • 
In runda a 7-a a turneului de 
la Zalaegerszeg (Ungaria), Vla
dimirov (URSS) l-a Învins pe 
Horvath (Ungaria), Drasko (Iugo
slavia) pe Boronyak (Ungaria). 
Honfi (Ungaria) a dștigat la 
Mtnibek (Austria), iar Llvlu Ar- 
mag (România) a remizat cu Veg 
(Ungaria). In clasament conduce 
Vladimirov, cu 5,5 puncte.

TENIS • „Masters“-ul masculin 
se va desfășura la Madison 
Square Garden din New York, 
Intre 18 și 23 ianuarie. Participă 
prunii 12 clasați ta „marele pre
miu” pe 1982. Jimmy Connors 
(SUA), Guillermo Vilas (Argen
tina), Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
șl John McEnroe (SUA) stat ex
ceptați de primul tur ta care sa 
vor tatilnl : Johan Kriek (SUA)
— Steve Denton (SUA), Vitas
Gerulaitis (SUA) — Yannick Noah 
(Franța), Jose Higueras (Spa
nia) — Andres Gomez (Ecuador), 
Mats Wilander (Suedia) — Jose 
Lula Clerc (Argentina) • Turne
ul de la Washington constituie 
prima probă a noil ediții a „ma
relui premiu” feminin : Martina 
Navratilova (SUA) — Leigh Ann 
Thompson (SUA) 6—2, 6—L
Carting Bassett (Canada) — Aly- 
tia Moulton (SUA) 7—6, 6—1, An
drea Jaeger (SUA) — Candy 
Reynolds (SUA) 5—7, 6—1, 6—J, 
Hana Mandllkova (Cehoslovacia)
— Anna Marla Fernandez (SUA) 
6—3, 8—0, Zina Garrison (SUA)
— Claudia Kohde (RFG) 6—3, 1—0 
ab., Vicki Nelson (SUA) 
ne Fromholtz (Australia) 

acestei

o contribuție majoră, este cel 
care se referă la 
spectatorilor la meciurile 
fotbal. Față de 1980—81, 
sezonul trecut, au fost 
trațl eu 1 143 000 mal 
spectatori la meciuri.

Pentru menținerea 
tendințe Federația italiană de 
fotbal o hotărît să acor
de sume substantiate in 
scopul dezvoltării fotbalu
lui. în următorii cinci ani, In
tre alte măsuri, vor fl amena
jate 5M noi terenuri de fotbal 
șl se vor crea condițiile nece
sare pentru dezvoltarea, ia 
continuare, a bazei de masă 
a acestui sport, prin impulsio
narea activității de selecție și 
instruire la nivelul copiilor șl 
al juniorilor.

Consecințele cnul rezultat

numărul 
da 
ia 

Inregis- 
mnlțl

de egalitate
• Med de fotbal la Cochabam

ba, în centrul Boliviel, intre echi
pa locală Wilsterman și Bloo
ming din Santa Cruz. Partida a- 
vea un caracter decisiv pentru 
echipa gazdă, care, in caz de vic
torie, s-ar fi calificat pentru e- 
dlția viitoare a Cupei Llbertado- 
res. Dar cum fotbaliștii din Santa 
Cruz s-au apărat cu strășnicie, 
iar gazdele au ratat enorm, par
tida s-a Încheiat la egalitate 
(1—1), astfel că suporterii lui 
Wilsterman s-au simțit cuprnșl 
de-o furie oarbă. In urma „bom
bardamentului* terenului de ]oo 
cu diferite obiecte, 3 polițiști au 
fost grav răniți (ca și unul din
tre spectatori, lovit de o grenadă 
eu gaze lacrimogene). S-au pro
dus serioase pagube materiale. 
Iar I spectatori, care Încercaseră 
să-l lovească pe arbitru, au fost 
arestați.

Ciubota.ru

