
ANIVERSAREA
ZILEI DE NAȘTERE 

A TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU

I.» sediul CC. al P.C.R, a 
avut loc. vineri, 7 ianuarie, so
lemnitatea aniversării silei da 
naștere a tovarășei Elena 
Ccaușescu, membru al Comite
tului Politie Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim rle#- 
prim-mlnlstru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
militant de frunte al partidu
lui, strălucit om de știință, sa
vant de renume mondial.

Această caldă solemnitate a 
pus pregnant la lumină deose
bita prețuire pe earo comuniș
tii, întreacă noastră națiune, • 
dau îndelungatei șl rodnicei ac
tivități desfășurate, eu înaltă 
competentă șt profund spirit re
voluționar, de tovarășa Elena 
Ceaoșeseu. activitate consacra
tă. eu nestrămutată credință eo- 
ta un istă, cause! partidului, pa
triei și poporului, edificării »o-

(Ccnfinuaro bl pap. a 4-a)
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TINEREȚE, 
IN DECORUL

VOIOȘIE, VIGOARE, 
MIRIFIC AL MUNTELUI

Aniversarec zile de 7 ianuarie — ziua dumneavoastră de 
naștere - ne oferă prilejJ de a vă adresa, cu rele mai 
alese sentimente de stimă și prețuire, sincerele și călduroa 
sele noastre felicitări. împreună cu urareo de noi și noi îm
pliniri. de sănătate, viață îndelungată și fericire.

Ne este deosebii de plăcut so vă reafirmări și cu această 
ocazie, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, profunda 
prețuire de care vă bucurați in cadrul conducerii partidukd 
și stalului, pentru munco neobosită ca o desfășuroți, cu po- 
siune revoluționară și incită competență in Comitetul Poli
tic Executiv și co prim viceprim-ministru al Guvernului, contri
buind activ la desfășurarea vieții politice in patria noastră, 
la ridicarea pe noi culmi a științei, invâțămintuU și culturii, 
la înfăptuirea întregii politici interne și externa a României 
socialiste.

Partidul, poporul dau o deosebită apreciere înaltelor dum
neavoastră calități de militant revoluționar, plenar afirmata 
încă din anii tinereții, cind v-ați situat — alături de cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
in primele rinduri ale luptei pentru cauza clasei muncitoare 
și a poporului român, pentru libertate națională și socială, 
pentru victoria socialismului și comunismului.

întregul partid și popor, toți fiii patriei, fără deosebire 
de naționalitate, prețuiesc activitatea strălucită pe care o 
desfășurați pe târimul cercetării științific#, contribuția de ex
cepțională însemnătate pe care o aduceți nemijlocit ca om 
de știință și savant de renum# mondial, in fruntea Consi
liului Național pentru Știință și Tehnologie, la progresul și 
infiorirea continuă a științei șl culturii noastre socialiste, la 
promovarea susținută in toate domeniile construcției socia
list e din patria noastră a cuceririlor revoluției tehnico- 
științifire moderne.

Ne bucură, de asemenea, din toată inima ecoul de răsu
net mondial al prodigioasei dumneavoastră activități de re- 
maicabil om de știință, strins îmbinată cu marea contribuție 
pe care o aduceți la unirea forțelor științific# și cultural# 
din întreaga lume, pentru ca minunatele înfăptuiri alt ge
niului uman să nu mai fie puse In slujba războiului și a 
distrugerii, ci să servească exclusiv progresului și civilizației 
popoarelor, înfăptuirii dezideratelor întregii umanități de a 
trăi Intr-o lume a bunăstării șl păcii, a înțelegerii șl colabo
rării dintre toate națiunile

Dind glat gindurilor ți sentimentelor întregului nostru 
partid șl popor, vă dorim ca, alături de conducătorul Iubit 
al poporului român, secretarul general al partidului pre
ședintele Republicii tovarășul Nicolae Ceaușescu, să trâițl 
ani muiți și luminoși, bucurindu-vă de sănătate și putere de 
muncă, îmbogățind cu noi șl noi realizări remarcabila dum
neavoastră activitate pusă In slujbo înfăptuirii hotărlrilor 
Congresului al Xll-lea, a programelor adoptate de Confe
rința Națională a partidului, care deschid o nouă șl Insu- 
flețitoar# perspectivă pentru înflorireo și prosperitatea scum
pei noastre patrii Românio socialistă.

Din adlncul Inimilor noastre, vă adresam, muh stimată 
tovarășă Eleno Ceaușescu tradiționala urare „Lo muiți anii*

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
București 7 ianuarie

Pârtiile înzăpezite dia Poiana 
specifică sezpsulai kicernaf
Poiana Brașov trăiește die 

plia atmoofer» sărbătorească a 
sezonului de iarnă. Decorul 
est# iDdntător. iar ambianta — 
beneficiind de zăpada căzută 
la ultimele zile — este maJ 
presus de orice așteptări, atră- 
gîod rute (i mH de tineri g 
oameni al muncii de toate 
viratele, din Brașov și din îm
prejurimi. ca și din alt» părți 
ale tării. Cele două telecsbine. 
gondolele și schi-lift urile slot

3-ssor c-nocc dta nou s-ii"va(U 
Foto: N. DRAGOS

luata cu asalt Încă din primele 
pre ala dimineții. In faja ho
telului „Sport* animația este 
dac ea hi tâ. Coi care deprind a- 
cum tainele alunecării pe 
schiuri — cei mai muiți — au 
e plrtie bllndă. inerentele aba
teri da la direcție șl căzătu
rile prorocind cei mult risete. 
tn timp ce mal loc. pe o por
țiune amenajată co 
simple. săniuțe de tot 
zburdă In largul lor.

mlj’.aace 
felul 

Centru!

SABRERUL CORNEL MARIN (Steaua) 
ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA FAZĂ 
A CAMPIONATULUI NATIONAL 

ne»cu — Filipoiu 10—6, C. Ma
rin — Chicuiiță 10—7) readu
când echilibrul, prin două se
mifinale .siameze' : Pantelimo- 
nescu — Frunză (ambii de la 
Dinamo) șt C. Marin — Pău- 
nescu (ambii de la Steaua). Au 
ciștigat Paotelimoneacu, In pre
lungiri (12—11) șl C. Marin, mal 
lejer (19-8).

Pentra locurile 3—1 : Frunză 
(care nu est# selecționat in lo-

schi urilor si
față 

cu 
de

de

de Închiriere a 
săniuțelor face cu greu 
cererilor, deși a fost dotat 
un mare număr d» astfel 
materiale sportive.

L-am lntîlnit pe covorul
nea pe tinărul loan Cîmpean, 
viitor maistru la Combinatul 
metalurgic din Cîmpia Turzii, 
sosit împreună cu 60 de elevi 
ai Școlii generale nr. 5 
ține de combinatul din orașul 
său. „Am 
pentru prima 
spus — dar vom 
plăcere, deoarece 
dițil excelente aci, 
cei care vor să _ .
schieze, cit și pentru cei a- 
vansați*. Cit e de bine ‘ ~
lână ne-a mărturisit și 
Adrian Caralan, de la 
nr. S3 din Constanța : 
de multă vreme alei, unde am 
invătat să schiez și unde mă 
străduiesc acum să ml perfec
ționez'. La rfndul său. profe
sorul gălățean Radu Bălan, a- 
flat aid cu un grup de 60 de 
copil d» la Casa pionierilor șl 
șoimilor patriei, elevi tn 
sele 2—11. ne spunea că 
in cea de a patra vacanță 
trecută tn Poiana, vacanță

care

Poiană
- ne-a

cu
con-

venit in 
dată 

reveni 
avem 
atit pentru 
învețe să

In Po- 
elevul 

Sc. gL
,Vin

cla- 
este 
pe- 
pll-

Caro! GRUIA-coresp.

(Continuare in pag. 2—3)

Io „sferturile" Cupei cupelor

la handbal masculin

Debut tn noul sezon cocnpe- 
tițonal de scrimă, ieri In sala 
Floraasca din Capitală, prota
goniști fiind sabrerii, angajați 
tn prima fază a campionatului 
național individual

Element# Inedite : numărul 
mare, fără precedent, ai con- 
curențilar (83), apariția pe lis
tei* de concurs a unei noi aso
ciații (Vcrința Slobozia) șl dis
pariția reprezentanților unei 
secții da tradiția (Progresul 
București), retragerea din com
petiție, pe motive medicale, a 
lui Ioan Pop, candidat la pri
mele locuri, după tund III (a- 
tund cind, totuși, tși asigurase 
calificarea printre cei 24 de 
sabreri, care lș! vot disputa e- 
tapa finală a campionatului).

la urma eliminărilor directe 
* recalificărilor au ajuns direct 
1b finala de opt L Pantelime- 
neseu (Dinamo), L. Filip#iu 
(Steaua). AL Chiculiț* (Steaua). 
M. Frunză (Dinamo), și din re
call fieăr. M. Munaț* (Steaua), 
L Nicolae (Tractorul Brașov), 
C. Maria (Steaua). FU Păunes- 
c« (Steaua) la tradiționala 
dispută Steaua (S sportivi) — 
Dinamo (2). un neutru, de W 
clubul brașovean, asalturile 1- 
nițiaU ale ultimului act (Pan- 
telimonescu — Nicolae 10—7, 
Frunză — Mustață 11—9, Pău-

DINAMO BUCUIllȘIi
JOACĂ ASTĂ-SEAHĂ

LA GfiAZ
CU A.T.S.f

Paul SLAVESCU WAACNfK BIRO
Amănunte In pac. 2—3

Opinii din teren, de la masa de lucru
A

„FIECARE COPIL SA ȘTIE SA ÎNOATE!“
9

Dc lorbft cn lucian Dumitrescu, tccrctar oi federației
Continuăm culegerea opini

ilor autorizata — dtw teren. ta 
la mata ia lucru — pentru a 
evidenția munca de concepția 
efectuată de tehnicienii mișcă
rii sportive românești. Astăzi, 
convorbirea cu Lucian Dumi
trescu, secretarul Federației 
române de natație.

— Ne imaginăm eă pentru 
un ttnăr secretar responsabil 
de federație nu există țel mai 
strălucit decit să poată afirma,

peste etțiva ani, că tn țara 
noastră nu se mai află nici un 
adolescent care să nu știe să 
înoate. Dacă e așa, ce vă pro
puneți, concret, tn acest senat

— Scopul activității noaitre, 
In cadrul federației, nu este 
doar de ■ itimuia creșterea și 
dezvoltarea performanțelor. 
Practicarea înotului are ți un 
earacter social. Intrucit in ul
tima vreme a crescut numărul 
localităților deținătoare de ba-

române ac notație
de înot, vom urmări cu 

ajutați de orga- 
de țnvițimtnt,

cine 
Insistență — 
nele sportive, 
ie organizațiile de copii — ca 
fiecare absolvent al școlii ge
nerale să știe să înoate! tn 
acest scop, ne vom strădui ca 
numărul cadrelor tehnice să 
crească permanent. Există nu-

Victor BANCIULESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

I LURIGIURGIUVENE
Iubitorii de sport din Giur

giu apun că orașul lor intre* 
a atrina pumnii mai mult 
ctt toate celelalte orașe 
țară tn după amiaza zilei 
4 decembrie, cînd Costică 
fănescu și Gino Iorgulescu. co
piii județului, luptau cu ita
lienii la Florența.

Si intr-adevăr. Stefănescu și 
Iorgulescu slnt giurgiuveni. 
Căpitanul echipei naționale e 
din Săbărenl — părinții stau 
și acum acolo intr-o casă Un
gă stadion, 
din oraș.

Dar. spre 
tor Iubitori 
Giurgiu fundașii centrali ai 
echipei naționale nu slnt pe 
primul loc. chiar dacă amîndoi 
se află pe podium. „Mie mi se 
pare normal — spunea cu mo
destie Costică Ștefănescu — 
pentru că Nlcu Gingă e cam
pion mondial de lupte*. Libe- 
ro-ul naționalei nu invoca, așa 
cum ar ff putut-o face alții, 
marele coeficient de populari
tate al fotbalului, plus remiza 
cu sauadra azzurra sau victo
ria asupra Angliei care, pen
tru unii, reprezintă ctt un aur 
la mondialele de lupte... Dar 
să lăsăm considerațiile, masa

tar Gino e

suprinderea 
ai fotbalului

de- 
dlr.
de 

Ște-

chiar

mul- 
din

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

rotundă e cea care decide, așa 
că— iată decatlonul Giurgiu
lui—

1. GINGA Nicu (lupte)
2. ȘTEFĂNESCU Costică (fot

bal)
1JORGULESCU Gino (fotbal) 

COMAN Narcis (fotbal) 
OPRIȘ Petre (rugby) 
NASTURESCU Constantin 
(fotbal) 
SPERIATU Andrei (fotbal) 
IONICA Ion (tir) 
GEORGESCU Virgil (hand
bal)
ONICIUC Ileana (popice).

Cinci fotbaliști in primele 
șapte locuri I iată o situația 
rară In povestea de pină acum 
a topurilor. „Dar aceștia nu 
sint totl fotbaliștii noștri — 
adaugă Alexandru Pană, pre
ședintele C.J.E.F.S. Giurgiu. 
Județul nostru, dacă și-ar n 
putut păstra Jucătorii ca Pe
trolul, de pildă, că tot șaizeci 
de kilometri ne despart do 
Capitală, ar fl putut avea mul-

loan CHIRILA

(Continuare In pag. 2—3)



I CEI MAI BUNI
I 10 SPORTIVI

DOUĂ NOI FILME-PLEDOARIE
PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI

Campionatul feminin de handbal, Divizia

A. E M. TIMIȘOARA - PROGRESUL B
NATAȚIE 

înot
1. CARMEN BUNACHJ 

I (Dinamo)^ 2- Anca 
Pătrăscoiu (C.S.M. Baia 
Mare) 3. Gabriela Baka 

I (C.S.S. Reșița) 4 Teo
dora Hauptricht (C.S.M. 

• Baia Mare) 5. Flavius 
Visan (Dinamo) 6 Noemi 
Luna (C.S.M. Baia Mare). 

I 7. Cristian Ponta (C.S.S 
Ploiești) 8 Robert Pinter 

I (C.S.M. Baia Mare). 9. 
Cornelia Gherman (Liceul 
37 București) 10. Eugen 

| Nan (C.S.S. Ploiești).
I Polo
. 1. VLAD HAGIU (Di

namo), 2. Dorin Costrăș
I (Crișul Oradea). 3. Sorin 

Diaconu (C.S.S Triumf 
București) 4. Mihai Si- 

| mion (Rapid) 5. Ivan
Fejer (Crișul). 6. Cătălin 

I Moiceanu (Dinamo), 7.
Florin Ardelean (Di
namo). 8. Cornel Gordan 

I (Crișul) 9. Dorel Ciobă
ni UC (Dinamo). 10. 

> Gheorghe Ilie (Rapid).

Am fost invita* zilele trecute Io 
Studioul Cinematografic „Alexandru 
Sahia" pentru o viziona în avanpre
mieră douâ fi'me de scurt metraj, 
ambele pledoarii convingătoare pen
tru practica ea exerc’țiilor fizice, o 
mișcării In a«’ !Iber

Primul, nt’tutot ..Tata, mama, 
sportul și eu" - scenariul și regia 
Eugen Popițâ (consultanți T. Bozianu 
și V, Lupan) - aduce in prim-p'an 
o familie formată d»n 5 persoane (ta 
ta, mama șl 3 copii, dintre care cel 
mare - de faut șl comentatorul fil
mului — are 13—14 ani, ar ceo mică, 
„năzdrăvana", doar 3—4 anișori) care 
își ncep ziua prin gimnastica de în
viorare. Obiectivul II urmează _ apoi 
pe membrii fam Tei In activitatea din 
întreaga zi sugerîndu-le astfel celor 
ce vizionează filmul... să 'e urmeze 
exemplul F'inccă ceea ce fac ei este 
sănătos, este - In plină natură — 
înaintare De pildă, cei 5 p'eacă Io 
serviciu, șccoiâ sau grădiniță pe jos 
(,,folosim vehiculele doar cînd avem 
nevoi deosebite"), dupâ-cmiozâ fac 
cros (la grupul lor se adaugă și olți 
amatori, adult’). a« duminici e ciclo- 
cros (ce frumoasă șl sugestivă este 
îmagineo poienii plină de soare și 
verdeață. Ir. care stau aliniate cirac 
50 de biciclete I), înot, patinaj eau 
schi. Urmărind filmul, te sknti 
atras spre practicarea exerc’ții- 
lor fizice ; regreți dacă te afli prin
tre cel care ignoră această oct vi ta te 
cu rezultate atît de benefice pentru 
sănătate, pentiu vigoare, pentru vio 
ta.

Al doilea film este dedicat prac
ticării exerciții'or fizice șl sportului 
de către femei șl este intitulat su
gestiv „Vrem să fim frumoase" — 
scenariul loan Chirilâ, regia Eugen 
Popițâ (consultanți : Elena Negoițâ 
șl Dana Crisicos). Filmul își propune 
- șî reușește din pHn — să popula
rizeze octivitatea centrelor de gim
nastică de întreținere pentru femei, 
centre din ce In ce mal solicitate 
In Întreaga țară. Se pleacă de ic 
imagini care sugerează sedentarismul 
(lucrul la rozboiele de țesut, la ban
dă rulantă sau ic panșa de proiec
tare) șl se ajunge la douâ soluții 
împotriva... kilogramelor ce se adau
gă. neașteptat discret pe șolduri, 
pe umeri, pic oare și abdomen. Pri
ma soluție : un disc editat de către 
CN.LF.S., dupâ core se poate face 
gimnastică la domiciliu sau in colec
tiv ; o doua : frecvente rea centrelor 
de gimnastică de întreținere pentru 
femei. Cu ve^vă publicistul-scenarist 
dublează unagirMie ce ne prezintă acti
vitatea ic un astfe' de centru (,,în- 
că'zîre", o'ergcre, lucru la spaliere, 
cu diferite elemente ajutătoare ca, de 
pildă, mingea medicinală), cu un co
mentariu ogreabil. pHn de tDc. pen
tru... cine vreo sâ audă .

Douâ filme are punctează remar
cabil în propaganda sportivă, p'ăcute 
de urmărit reconfortante șl moi oles 
eon vi ngotoa re.

Modesto FERRARiNl

DERBYUL ETAPEI A IV-a
A patra rundă a celei de 

nin de handbal, „Divizia 
reală atracție. Partida A.E.M. Timișoara — Progresul București, 
adică dintre formațiile care ocupă, la egalitate de puncte, locu
rile 2 și 3 ale clasamentului, reprezintă derbyul etapei, dar im
portante pentru viitoarea configurație a ierarhiei sînt și întîl- 
nirile dintre C.S.M. Sf; Gheorghe și Rulmentul Brașov, Hidro
tehnica Constanța și TEROM Iași.

Iată programul
Tg. Mureș : 
Constanta : 
Sibiu : 
Sf. Gheorghe : 
Timisoara : 
București :

a 25-a ediții a campionatului femi- 
,.A“. programează mîine meciuri de

și Rulmentul Brașov, Hidro-

c

meclurilor :
MUREȘUL 
HIDROTEHNICA
C.S.M.
C.S.M.
A.E.M. 
CONFECȚIA

— TEXTILA BUHUȘI
— TEROM IAȘI
— ȘTIINȚA BACAU
— RULMENTUL BRAȘOV
- PROGRESUL BUCUREȘTI
- CHIMISTUL RM. VlLCEJ 

(sala Floreasca, de la ora 11)

DiNAMO JOACA ASTA-SEARA LA GRAZ
Ciștigâtoarea „Cupei Româ

niei” la handbal masculin for
mația DINAMO BUCUREȘTI, 
singura echipă românească ră
masă in cursa cupelor euro
pene. evoluează astă-seară la 
Graz. tn compania clștigătoarei 
„Cupei Austriei", A.T.S.E.

1. Rulmenl
2. A.E.M.
3. Progres
4. Chimist
3. Mureșul 
t. Textila
7. CSM Sf
8. Știința
9. TEROM

10. Confecț
11. CSM Sil
12. Hidrotel

Trofei

| Sărituri
1. LUIZA NICOLAES- 

CU (Progresul București). 
I 2. Cristina Szakâcs (Cri

șul) 3. Ruxandra Hociotă 
1 (C.S.M. Sibiu). 4.
I Ileana Pîrjol (Triumf 

Buc), 5. Isabela Bercaru 
1 (Triumf). 6. Cristina 
. Timar (Triumf) 7. Cor- 
j nel Pop (Progresul). 8. 

Alexandru Bagiu (Cri- 
I șui). 9. Cătălin Cherciu 
; (Triumf) 10. Felicia 

Cîrstea (Progresul).

„FIECARE COPIL SA ȘTIE SA ÎNOATE!“

TIR
I 1. CORNELIU ION

1 (Steaua) 2. Marin Stan
(Steaua). 3. Grațian Calotă

(Steaua). 4. Virgil Suciu
(Steaua) 5. Maria Maco- 

I vei (Dinamo). 6. Florin 
| Cristofor (Steaua). 7.

Aurora Chin (Steaua) 8. 
| Sorin Babii (U.T.A.) 9.

Ioan Toma (Steaua) 10. 
1 Mihai Ispasiu (Olimpia 
I București).

YACHTING1. MIRCEA CARP, 2. .
Vasile Ungureanu, 3. Mi- 

I hai Buluearu, 4. Cristian •
Tabacu, 5. Marian Ra- 

| du, 6. Mihai Făgărășan, 
| 7. Adrian Pop, 8. Valen

tin Petrescu (toți A.S.E.
I București). 9. Robert 

Penciu (Electrica Con
stanta), 10. Iurie Maxim

■ (A.S.E.).
HOCHEI I

1. GHEORGHE HU- .
ȚANU (Dinamo), 2. Tra- 

I ian Cazaeu (Steaua), 3. I
Ion lonită (Steaua). 4. 
Laszlo Solvom (Dina- 

| mo), 5. Doru Tureanu |
(Dinamo). 6. Vasile Hu-~ 

| tanu, (Steaua), 7. Csaba
Barta (S. C. Miercurea |
Ciuc), 8 Alexandru Hă-

. lăucă (Steaua), 9. Istvan ■
Gereb'(S.C. M. Ciuc), 10.

• Ion Berdilă (Dunărea •
Galați). .

PATINAJ 
Viteză

I 1. TIBOR KOPACZ
| (S.C. Miercurea Ciuc), 2. |

Simona Todoruț (Viito-

Irul Cluj-Napoca), 3. 
Zsolt Zakarias (S.C.
Miercurea Ciuc), 4. Ion 

. Opincariu (Petrolul Plo- i
iești), 5. Jenei DezsB

I (IEFS București), 6. An
drei Erdely (Tractorul .
Brașov), 7. Mihaela Ti- 

I niș (Viitorul). 8. Erne- I 
ric Micloș (S.C. Miercu- 

I rea Ciuc), 9. Mircea
Vrînceanu (Petrolul), 10. |
Marian Tigău (Petrolul).

(Urmare din pag. 1) 
meroși foști campioni. înotă
tori de performanță care s-au 
retras din activitatea competi- 
țională. Pe aceștia, In primul 
rind. va trebui să-i îndreptăm 
către cursurile și școlile ce 
antrenori sau instructori de 
înot.

— Sintem siguri că vă faceți 
griji pentru a da țării, conco
mitent. mari Înotători. Dar o 
Carmen Bunaciu nu se desco
peră in fiecare zt Iar cir.d 
apare o excepție ca Anca Pă- 
trășcoiu, din păcate federația 
și-a permis să lase Ia voia al
tora (ca să nu zicem a întâm
plării) rezolvarea unor proble
me personale care au dăunat 
In primul rind Înotătoarei ș: 
In ultimă Instanță sportului 
românesc. Pe de altă parte, 
constatăm un anume recul al 
copiilor și al părinților față de 
suma eforturilor și citeodatâ a 
sacrificiilor pe care le impu
ne o carieră sportivă la înalt 
nivel. Ce remedii practice — 
de selecție, de pregătire — 
propuneți pentru a da mai 
multă vigoare înotului de ma
re performantă?

— Crearea de campioni este 
o operație delicată, plină de 
riscuri. Cazul pe care l-ați e- 
vocat imi Ingidue să amin
tesc poziția noastră: orice pă
rinte are latitudinea si permi
tă sau nu copilului său abor
darea marii performanțe. Dar 
după ce a optat, același părin
te nu mai are dreptul să se 
amestece In eond țiile tehnice 
de pregătire, nici să aleagă 
antrenorii după voia sa. Re
venind, deci, la creșterea per
formerilor, roi spune că ne c- 
flăm adesea țntr-o mare dile
mă: obținerea rezultatelor înal
te este condiționată de lungi, 
obositoare ore de antrenament, 
iar concursurile prea dese nu 
sint o soluție practici țntru- 
eît ar impune nefiresc de mul
te virfuri de formă...

— Ar trebui poate să ridi
căm mai mult gradul de res
ponsabilitate al secțiilor (clu
burilor). să lăsăm antrenorilor

nu numai greutatea pregătirii 
bunilor Înotători, ci și plăce
rea de a savura reușitele ele
vilor lor. Avem de pe acum 
un început de frumoasă riva
litate sportivă intre centre ca 
Baia Mare. Ploiești și Reșița. 
De ce nu li s-ar alătura Timi
șoara. Brăila, ba chiar Bucu
rești ul, toate localitățile unde 
există bazine corespunzătoare’

— Centrul de greutate al ee- 
tiritiții de performanți s-a 
deplasat in momentul de fală 
spre Baia Mare, Plo ești și Re
șița. unde există tehnicieni cu 
înaltă calficare și condiții.su- 
pericare de pregătire a tineri
lor înotători. La Braș-v. pre
zența antrenorului Mitrofan 
constituie o garanție. Va tre
bui fnsă ti convingem orga
nele sportive locale si-l spri
jine mai mult in activitatea de 
selecție și Instruire. Așteptăm 
mai mult de la secțiile de înot 
din municipiul București. La 
Oradea și Cluj-Napoca polo-ul 
are tradiție și prioritate. așa 
ci in condițiile existente va 
trebui să sprijinim mai mult 
activ.tatea înotătorilor. La Ti
mișoara, Arad și Tg. Mureș, 
orașe cu vechi tradiții, ca și 
la Brăila și Galați, va trebui 
si facem eforturi mai mari 
pentru îndrumarea tehnicieni
lor. pentru îmbunătățirea co
laborării acestora cu organele 
de Invățămint.

— Cu antrenamentul său arid 
și uneori monoton, cu multi 
kilometri parcurși de unul sin
gur tn bazin. Înotul riscă să-și 
piardă aderenții dacă nu se 
găsesc noi mijloace de atrac
ție, întreceri, concursuri, com
petiții care să devină adevăra
te sărbători stimulatoare. Ce 
părere aveți?

— Ne preocupă țn mod deo
sebit calendarul competiționaL 
Copiilor, pentru a-i stimula, 
trebuie Intr-adevăr să le ofe
rim eît mai multe concursuri 
atractive. Dar nu numai noi. 
Și organele județene și locale 
pot s-o faci prin organizarea 
unor concursuri săptămtnale. 
Ne pot sprijini mai mult chiar

WAAGNER BIRO. Meciul con
tează ca manșă tur a sfertu
rilor de finală ale Cupei cu
pelor și va fi găzduit, de la 
ora 18. de ASKO Halle Eggen- 
berg Arbitrează cuplul vest- 
german Reimers-Schuncke.

In vederea acestei
Dinamo București a 
un lot alcătuit din : 
Marchidan — portari, Bedivan, 
Roșea, Jianu, Georgescu, Do- 
gărescu, Durâu, Ștefan, Gra- 
bovschi, Oprea și Tase. Echi
pa este însoțită de antrenorul 
Ghiță Lieu și de medicul Mir
cea Pop. Delegația este condu
să de Corneliu Oros.

Meciul retur se va disputa la 
15 ianuarie, în Capitală.

întîlnirl, 
deplasat 
Ionescu,

După tr 
eficacității 
„Sportul” 
fel : 1. M. 
GEANU ( 
cea) 37 d< 
Maria Ma 
rești) 28, 
(Confecția 
Maria Coi 
Magda Pe 
Mureș) — 
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menbul F 
Nuțu (Con 
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ne^ (TER( 
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și Ecaterit 
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Și

și presa și televiziunea (care 
are transmisii foarte rare din 
sectorul nostru). Bugetul pe 
care U avem U vom folosi ju
dicios pentru organizarea com
petițiilor eu caracter republi- 

. can, pentru participarea sport.- 
mior noștri in competiții inter- 
naționcle. Dar acestea nu sini 
suficiente pentru a sprijini c- 
fectiv dezvoltarea bazei dc 
masă. De aceea, cred că orga
nele de invățămint, organiza
ția șnoruerilor, consiliile noas
tre județene pot aduce o con
tribuție mult mai mare.

— In domeniul selecției 
pregătirii pure, constatăm
ca și la atletism — o penurie 
de sprinteri. Să fie oare tine
rii noștri lipsiți de calități de 
viteziști, sau antrenorii sînt 
prea grăbiți să producă semi- 
fondiști. cei care se formează 
mai simplu ?

— La noi in țară, copiii în
vață mai intii să înoate corect 
in toate cele 4 procedee tehni
ce. Apoi intervine selecția șt 
specializarea. Penuria se re
simte nu numai printre vite
ziști, ci și la alte probe. Este 
necesar să orientăm activitatea 
in secții — tn special în cele 
puternice — așa cum se face 
de exemplu la Baia Mare, in 
trepte. Același tehnician nu 
poate să se ocupe de proaspe
ții performeri (11—12 ani) și 
in același timp de campioni și 
recordmani. Mulți tehnicieni, 
din dorința de a se evidenția 
cit mai repede, trec cu ușurin
ță, țn activitatea cu copiii, 
peste A.B.C.-ul înotului. De 
aceea cred ci se produc multe 
abandonuri, de aceea pierde
rile sint numeroase și de aici 
— penuria de crauliști sau 
brasiști.

tă vreme o echipă în prima 
Divizie. Dacă sinteți curioși, 
putem reface o echipă... o va
riantă posibilă”.

Și ca întotdeauna in aseme
nea cazuri, „masa” s-a aprins, 
a dat la o parte protocolul și 
a format următoarea echipă de 
giurgiuveni get-beget...

Coman (Speriatu, 
O voce ; „Mai tari

Preda (Vîlcea).
Ștefănescu, Mareș

Cojocaru. Buduru,
(Petrolul)

Năsturescu, Grozea, 
trescu (Petrolul).

O echipă cu șase internațio
nali ! Nici nu s-ar putea cre
de că un asemenea 
nu a putut asigura 
Giurgiului măcar în 
„B“. (Istoria Mehedinților, un
de au fost produși frații Tătaru 
și Cămătaru. e singura 
repetă acest paradox 
gul tuturor județelor 
ne). Dar, acesta este 
adică sportul în carP 
bine să nu cercetezi 
legi.

Giurgiul e un județ 
fără o tradiție deosebită, 
un 1udet în care se fac efor
turi. Unele sînt cu adevărat 
remarcabile. E vorba tn pri
mul rînd de săniile de la Rîpa

Mangeac). 
ca lașul!“ 
Iorgulescu.

Dragomir
Dumi-

potential 
prezenta 

Divizia

i care 
de-alun- 
dunăre- 
fotbalul. 
e mai 

aceste
sportiv

E

TINEREȚE, VOIOȘIE, VIGOARE
(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SABIE
(Urmare din pag. 1)

tul reprezentativ) — Păunescu 
10—8, iar in ultimul asalt al 
concursului, pentru desemnarea 
Învingătorului, reprezentantul 
clubului Steaua, Cornel Marin,

l-a învins, dupâ o dispută e- 
ehilibrată, pe dinamovlstul Ion 
Pantelimonescu (10—8), des- 
prinzindu-se In ultimul moment 
din chinga nefastă a nervilor.

Azi șl mîine, etapa I a divi
ziilor naționale „A” și „B“.

IA 9 lANUARlf 1193 
tragerea extraordinara

PHONOEXPRES
Vreți să vă numărați printre primii mari dștigători al anului ?

NUMAI ASTAZI MAI PUTEȚI PROCURA BILETE I

Șanse multiple de a ci ști ga :
• AUTOTURISME „Dacia 1300*
• MARI SUME DE BANI
• EXCURSII PESTE HOTARE

Biletele de 25 lei varianta participă 
la toate cele 10 extrageri a cite 6 numere-

FIECARE BILET JUCAT - 0 ȘANSA DL MARI SUCCESE

PENTRU DV-, UN CADOU PLĂCUT ȘI UTIL PENTRU CEI DRAGI!

nă — ca de fiecare dată — de 
bucuria de a petrece cîteva 
zile In aerul tare al muntelui. 
In tovărășia sporturilor iernii, 
atît de tonice, care își pun 
amprenta notelor bune In ca
taloage pentru tot restul anu
lui.

O bogată activitate cunosc 
șl patinoarele. Cel din Poiana 
Brașov este solicitat din 
in aceste zile de vacantă, 
nu numai copiii urcă din 
șov In Poiana, atrași de mi
rajul ghetil. ci și tineri mun
citori din marile Întreprinderi 
brașovene, care își petrec aici 
cîteva ore bune Înainte de in
trarea sau după 
schimb. Tocmai pentru a tace 
față afluenței de Iubitori ai pa
tinajului, programul 
de inițiere și 
formanță sînt 
tul necesar.

Lume multă 
de la poalele 
tatea U.J.C.M.

au 
de 

asociației 
gării

de

Dlin 
Dar 

Bra-

Ieșirea din

grupelor 
al celor de per- 
llmitate la stric-

și la patinoarul 
Timpei. proprie- 
Brașov. De la 

2 ianuarie, publicul are acces 
In trei serii, pe întreaga su
prafață a ghetii. dimineața 
fiind rezervată patinatorilor 
artistici ai cluburilor brașo
vene și micilor hocheiștl de la 
Casa pionierilor și șoimilor 
patriei șl de la Voința.

Iubitorii patinajului mai 
la dispoziție și platforma 
gheată artificală a 
Petrolul, din apropierea 
vechi. Alături de tinerii 
la rafinărie patinează aici co
pii și tineri din cartierul res
pectiv.

Dar gheata și zăpada prile
juiesc celor ce îndrăgesc spor
turile de iarnă nu numai plă
cerea de 
săniușul 
schiuri, 
brașovene folosesc 
prielnice pentru a continua În
trecerile etapei de iarnă a ce
lei de a III-a ediții a marii 
competiții sportive naționale 
„Daciada". Prin eforturile re
unite ale consiliilor asociațiilor 
sportive, sindicatelor, șl orga
nizațiilor U.T.C.. sînt organi
zate concursurile fazei pe aso
ciație. Iar unde este cazul, pe 
secții și ateliere, pentru a de
semna pe cei vrednici 
meragă la faza pe oraș și. mal 
departe, pe județ, astfel ca la 
startul finalelor pe tară ale 
„Daciadei” să ajungă cu ade
vărat cei mai buni.

Tinerețe, voioșie, 
vigoare, sănătate — 
butele caracteristice 
tor zile de vacanță, ale prime
lor întreceri din etapa de 
iarnă a „Daciadei”.

iarnă nu numai plă- 
a practica patinajul, 

și alunecatul pe 
Asociațiile sportive 
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entuziasm, 
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Ieri a avut loc analiza turu
lui Diviziei „A“ de fotbal, a- 
naliză desfășurată in cadrul 
consfătuirii organizată de 
F.R.F. și la care au participat 
conducătorii, antrenorii, medi
cii divizionarelor „A“, precum 
și arbitrii din lotul republican, 
activiști ai forului de specia
litate, componențl ai colegiilor 
și comisiilor centrale.

în deschiderea analizei, An
drei Rădulescu, președintele 
F.R.F., a subliniat rezultatele 
de valoare înregistrate de fot
balul românesc în toamna lui 
1982, atrăgind însă atenția că 
aceste succese nu trebuie 
ducă la automulțumîre. 
arătat că un obiectiv care 
diționează înregistrarea 
rezultate superioare pe 
international rămîne ridicarea 
calității campionatului nostru, 
competiție care se prezintă, în 
ansamblu, sub nivelul cerințe
lor.

Analiza campionatului a con
stituit obiectul referatului pre
zentat de Constantin Dinulescu, 
secretar coordonator al F.R.F. 
El a prezentat, în mod critic 
șl autocritic, diversele aspecte 
negative semnalate pe parcur
sul turului Diviziei „A“. Efec- 
tulnd un studiu amănunțit, ba
zat pe cifre, pe constatări con
crete, referatul a indicat căile 

!l Si jpiiloacele pentru remedie- 
"Wa lipsurilor, pentru o muncă 
'mai eficientă, mai competentă.

In cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul numeroși participant!.

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

să
S-a 

con- 
unor 
plan

GIUVENE
Haul vine lipsa unei săli adevărate
lipă — adaugă Constantin Ilina —
lace ceea ce face ca antrenamentele
I șe să se facă într-o săliță în care
I ca poarta de șut e desenată pe
lori perete".
Ipoi Speranțele Giurgiului sînț 
Lo- concentrate în jurul Clubului 
mea Sportiv Școlar (atletism, hand- 
I în bal. volei. baschet), dar și 
Ipe- aici intervine o problemă... tQt 
I Și sala. care, fiind a Liceului Ma-
■ la iorescu. face ca antrenamentele
îhî- de bază să se desfășoare prin- 
I. E tre picături. în măsura în care 
ICe- destinația de bază a sălii e 
[irul tot lecția de educație fizică a 
I a numeroaselor clase paralele, 
fcală „Iar Călărașii au o sală bună 
lum, încă de pe vremea REGIUNII" I cu — punctează, în cadrul tradi- 
■nă- ționalei rivalități a megieși lor. I că Mihai Ciocan...
lozi- „Cit privește atletismul —
I nu spune Alexandru Pană — am
I bi- încercat să aducem și noi un
I pe^to nume... Adică să adunăm ti-
K<-<- neretul în jurul antrenorului
■ -au Tintorescu. Dar experiența a
Iești, eșuat, pentru că numele nu 
[astă pot suplini elanul. Așa șe 
lung, face că de Ia o vreme urmă-
I bl- rim cu bucurie eforturile an-
kizul trenorului fără nume, Buiac,
n Ie care a pornii cam de Ia zero,
kitru dar face o selecție foarte rigu-
ex- roasă — au și început să apară

PM". tineri de talent ca Ion Baiac
lupte și Constantin Bîrca".

ra- Giurgiul, județul fotbaliștl- 
an- lor, caută să prindă un culoar 

Ipes- mai bun în cursa sportului
care mare. „Dar pentru asta — voy- 

de ba lui nea Ciocan — ne-ar
" la trebui măcar un bazin de Înot, 
mal Fie și măcar unul in aer 11- 

îtej- ber...“.

Iată principalele observații, 
opinii. Ion Ionescu (antrenor 
la Politehnica Timișoara): se
zonul de toamnă a însemnat o 
cotitură în fotbalul nostru ; au 
fost întreprinse acțiuni eficace 
in direcțiile : selecție la copii 
și juniori, bază materială, re
prezentare internațională. Vio
rel Mateianu (antrenor la 
Petrolul Ploiești): actualul 
moment favorabil trebuie folo
sit cu luciditate, antrenorului 
reprezentativei, M. Lucescu, 
trebuind să i se acorde spriji
nul sincer și total al colegilor 
de la cluburi. Nicolae Rainea 
(arbitru international) a cerut 
o sporită disciplină din partea 
echipelor, o mai mare exigen
ță a antrenorilor in această 
privință. Troian Ionescu (an
trenor) a solicitat o mai mare 
grijă pentru întregul proces 
de formare a tinerilor jucă
tori, proces complex care nu 
se oprește la munca de instru
ire propriu-zisă. Francisc Co
loși (președintele colegiului de 
arbitri) a vorbit despre acțiu
nile pregătitoare ale noului se
zon, menționînd, între acestea, 
instructajul intensiv cu arbi
trii, programat la sfîrșltul lu
nii februarie. Gheorghe Staicu 
(antrenorul echipei olimpice) a 
solicitat sprijinul colegilor din 
Divizia .A” in pregătirea la 
un nivel cit mai înalt a se- 
lecționabililor olimpici. Con
stantin Oțet (antrenor la Uni
versitatea Craiova) a mențio
nat sprijinul primit din par
tea C.N.E.F.S., a F.R.F., ca șl 
excelenta colaborare existentă 
în cadrul pregătirii echipei sa
le pentru Cupa U.E.F.A. Con
stantin Teașcă (antrenor) a in
sistat asupra trăsăturilor jocu
lui modem, al fotbalului com
plet spre care trebuie să tin
dă formațiile noastre de frun

te. Ion Igna (arbitru) a men
ționat o serie de dificultăți 
întimpinate de „cavalerii fluie
rului" în activitatea lor. 
Dumitru Dragomir (președinte
le lui F.C.M. Brașov) s-a ocu
pat de necesitatea unor cursuri 
de perfecționare și pentru con
ducătorii de cluburi. Cornel 
Costinescu (președinte S. C. 
Bacău) s-a referit la utilitatea 
unor schimburi de experiență 
intre cluburile din țară, pre
cum și la importanța care tre
buie acordată activității cu co
piii și juniorii, baza pirami
dei fotbalului. Ilie Oană (an
trenor) s-a ocupat în exclusi
vitate de recenta acțiune a 
F.R.F. privind reciclarea an
trenorilor de la centrele de 
copii și juniori, menționînd 
multele carențe din pregătirea 
profesională a acestora.

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tov. general lo
cotenent Nicolae Stan, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S. După ce 
a subliniat utilitatea și succe
sul consfătuirii. a menționat 
că analiza turului Diviziei „A* 
a scos la iveală o serie de lip
suri atit în privința pregătirii 
propriu-zise cit șl a comportă
rii disciplinare. Totuși, acolo 
unde a existat preocupare, hăr- 
nicie, competență și seriozita
te s-au obținut și rezultate : 
cazul echipei naționale sau al 
unor formații de club, ca Uni
versitatea Craiova, în special. 
Dinamo, Corvinul și chiar F.C, 
Baia Mare. Vorbitorul s-a re
ferit mai departe la măsurile 
care se impun pentru ca anul 
fotbalistic 1983 să reprezinte o 
nouă calitate, superioară. pe 
toate planurile in special pe 
acela al competiției interne, 
menită să asigure reprezenta
rea Internațională la cote șl 
mai înalte.

FOTBALUL NOSTRU TREBUIE 
SĂ TREACĂ LA PRIMĂVARĂ

PRAGUL

C intre propunerii, celor bucr-'țl 
Io cuvirH, ip-culm următoarele :
- antrenorii cor. ie ocupă de 

crețterea tinerelor elemente >â 
fi. stimulațf In raport cu pasiu
nea, competența șl rezultatele pe 
care le obțin In munca de ielec- 
țle și de pregătire;
- 14 l« creeze un lond de ra- 

lori la eșaloanele Inferioare care 
sâ facilitez* transferări utile, de 
jos In sus;
- să te renunțe ta jucătorii

core-si drămuiesc efortul la an
trenamente șl to fie totoariți ca 
fotbaliști dornici de afirmare, 
cotați cu înalte calități morale;

— pentru creșterea personalității 
arbitrilor, să se insiste to direc
ția pregătirii lor complete, cu 
prccoucra io iwCsorut puruc»

— Ir scopul desârirsini prășâti- 
rii profcsionol® o cod r^rot te^**l* 
e«, sâ $• mtonsifîco Horturi’s pen
tru realizarea anei documentari 
corespunzătoare.

După un sfîrșit de an 
foarte bun, care i-a făcut 
Pe mulți să-i ierte (aproa
pe) toate necazurile trecu
tului, semănînd pe alocuri 
o dulce și (prea) prelungită 
euforie, fotbalul nostru 
semnează din nou In condi
ca de prezență a actuali
tății

Echipele și-au reluat pre
gătirile.

Tehnicenii, mai uniți par
că decit în alți ani au în
cheiat o consfătuire utilă, 
in care fondul, adică 1- 
deile, au avut un net cîștig 
de cauză In fața formei și 
a rutinei. Dintre aceste i- 
dei (valoroase), ne 
oprim asupra u- 
neia care enunță 
perfect marea pro
blemă de reprezen
tare a fotbalului
românesc in sezonul de pri
măvară. încă de la începu
tul consfătuirii antrenori
lor Mirce» Lucescu, respon
sabilul nr. 1 al tshnicenilor 
noștri, sublinia un adevăr 
a cărui rostire ne place să 
o considerăm deopotrivă ca 
pe o emanație a modestiei 
și a lucidității. „La stadiul 
atins de echipa națională in 
toamna care a trecut, intr-o 
competiție oficală inter-țări, 
ca și la stadiul atins de 
Universitatea Craiova, în
tr-o cupă europeană a clu
burilor, s-a mai ajuns. Pro
blema care se pune este ca 
la primăvară să trecem a- 
cest prag

Adevărul-adevărat !
Nu trebuie să facem mari 

eforturi de memorie ca să 
ne amintim că înaintea tur
neului final al CAI. din Ar
gentina echipa României 
făcuse doi pași mari (1—0 
cu Spania, la București, 2—0 
la Zagreb, eu Iugoslavia) 
pentru califcare. La acel 
preg însă s-a oprit. Situa-

HOTĂRÎTOR
ție și mai promițătoare 
înaintea turneului final al 
C.M. din Spania : 3 puncte 
obținute în fața Angliei ! 
(victorie la București, egal 
la Londra), 3 puncte luate 
Norvegiei și - totuși ratarea 
calificării (o ratare care 
ne-a îmbolnăvit, de-a drep
tul) acasă la noi (meci e- 
gal cu Ungaria, înfringere 
in fața Elveției ! !). Același 
PRAG netrecut la... jumăta
tea marii performanțe.

Situația craiovenilor, a- 
junși (pen'ru a doua oară) 
în sferturile de finală ale 
unei competiții europene 
de club ne amintește reuși

te sinonime ale 
băcăuanilor, ară
denilor, steliștilor 
și rapidiștilor, cu 
toții promovați în 
sferturi de finală

ale cupelor europene. La 
„întrebarea" următoare însă 
s-au oprit cu toții. Or, vi
sul iubitorilor fotbalului 
nostru este să vadă — în 
sfîrșit — o echipă de-a 
noastră calificată în semifi
nale, în finală...

Da, fotbalul românesc, a- 
juns — după destule întîm- 
plări plăcute și mai puțin 
plăcute, după dureri și cîte- 
odată amare decepții, după 
învățăminte aspre — la con
știința valorii și a posibili
tăților sale (niciodată explo
atate pe deplin), se află din 
nou în pragul marii perfor
manțe.

11 poate trece ?
Noi credem că da.
Cum ? Printr-o mobilizare 

superioară (trecutului), prin
tr-o angajare solidară a tu
turor factorilor implicați 
(jucători, antrenori, cluburi, 
federație), prin judecată 
realistă și prin înțelepciune, 
prin foarte multă muncă și 
dăruire.

Marius POPESCU

Di vizio narele la jumătatea întrecerii

NAVEI' CONSTĂNTENE îl SÎNT NECESARE
<>

REPARAȚII
3

GENERALE...

EM-Pf PODIUM IA BUDAPESTA
le la la Dascălu (junioară) 50,07 ;

de 1500 m — 1. Zsuzsa Nagy 
stric, 2:28,76. 2. Gabriela Volna 2:32,19.

pe 3. Mihaela Dascălu 2:38,47: 500 
jesta m juniori — 1. Andras Simon 
vitf- (Rosmaring Budapesta) 43,93...

3. Daniel Csata 44,58, 4. Ma- 
j rian Rădoi 46,0 j 1500 m — 1.
jjagy Otto Ujvari (Rosmaring) 2:19,89...

3. 3. Daniel Csata 2:22,83, 4. Ma-
hae- rian Rădoi 2:26,61.

LOTO PRONOSPORT INTORHLUA
tivul concurs Pronosport din 9 
ianuarie 1983, care cuprinde me
ciuri deosebit de interesante din 
campionatele divizionare A șl B 
ale Italiei. Rețineți : fondul de 
clștiguri beneficiază de 114.512 lei 
report la categoria I I

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 7 IANUARIE 1983

Extragerea I : 13 18 38 18 M 65 
20 87 73 ; Extragerea a n-a : 46 
70 34 33 8 52 64 71 11. Fond de 
clștiguri : 1.024 538 lei, din care 
237 651 lei, report la categoria I.

kl as- 
ke cu 
krage- 
Ires a 
| mîi- 
loresc 
bgerii 
I sala 
I din 
ci nr. 
bor fi 
radio 

rte ul- 
la bu- 
atra c-

Reîntoarsă în Divizia „A' 
după o cursă solitară efectuată 
în ediția 1980—1981 a Diviziei 
„B“, echipa constănțeană În
cheia turul campionatului pri
mului 
1982, 
trecut, 
puncte, 
cui 13. 
tor. In 
țeană a evoluat aproape la a- 
celași nivel, clasîndu-se final
mente Pe locul 14, păstrlndu-și 
astfel locul In Divizia „A*.

La distantă de un an și bl- 
zuîndu-se, in general, pe ace
iași jucători. F.C. Constanta a- 
vea să facă un mare pas îna
poi, terminînd turul campiona
tului 1982—1983 pe locul ultim, 
cu numai 8 puncte din 34 posi
bile. ceea ce o pune în fața 
unei situații aparent fără ie
șire, eu toate că în fotbal ni
mic nu este imposibil...

Cu lotul de Jucători de care 
dispune. F.C. Constanța ar fi 
trebuit să se prezinte cu alt 
bilanț. Dar, din „plecare*, for
mația constănțeană și-a dezilu
zionat suporterii, reaUztnd du
pă primele 7 etapa doar 5 
puncte. Se poate spune, însă, 
că „naufragiul* a început o- 
dată eu 
stănțenîl 
propriu, 
dențesc. 
nuat să ____  . .
gaș, deși la conducerea tehnică 
a echipei s-a produs o rocadă, 
antrenorul Hașoti predtnd ba
gheta Iul C. Tîlvescu. Se poa
te spune chiar că treburile au 
mers și mal rău, în 
consecutiv — in 
sau acasă — echipa 
nici măcar o singură 
cupa victoriei. Această situa
ție mal mult decit neplăcută 
ar putea fi pusă și pe seama 
unor accidentări care au dere-

eșalon, ediția 
deci cea de 
cu un număr 
care o situau 
intr-o măsură 
retur, echipa

1981— 
anul 

de 15 
pe lo- 
linlștl- 

constăn-

etapa a 9-a, dnd con- 
au pierdut pe teren 
In fața Sportului stu- 
51 lucrurile au eonti- 
meargă pe același fă-

9 partide 
deplasare 
negustlnd 
dată din

glat formația de bază. jocul 
sâu de ansamblu. Desigur că 
lipsa unor titulari poate crea 
necazuri oricărui tehnician. 
Dar deriva in care a intrat 
nava constănțeană se datoreș- 
rează mal multor carențe, mai 
vechi sau mai noi. manifestate 
cu deosebită tărie de-a 
celor 17 etape.

După cum s-a putut 
conducerea clubului n-a
concluziile corespunzătoare du
pă furtuna de anul trecut, efnd 
nava „avariată* abia a ajuns 
la țărm, evitînd „scufundarea* 
in ceasul al 12-lea. Rezultatele 
nesatisfăcătoare te datoresc. 
firește, și modului în care fle
care jucător și-a adus contri-

lungul

vedea, 
tras

Steaua — F. C. 
Constanta 1—1, 
una dintre cele 
mai mari surprize 
ale turului cam
pionatului! In a- 
ceastă imagine, a- 
pdrătorii constăn- 
feni, în frunte 
portarul Costaș, 
prese un atac 
lui Cțmpeanu

Foto: 
Dragoș NEAGU
fi, dealtfel, evidențiați jucă
tori care au evoluat fără vla
gă, fără orizont, 
struiască acțiuni 
Iar in defensivă, 
mal puternic sau 
adversarilor ei au cedat 
cislv! Așa se face că chiar pe 
propriul teren finalizarea a Iă-

18. F.C. CONSTANȚA

fărâ să con- 
periculoaseî 

la orice atac 
mai subtil al 

de-

17 2 4 11 16-38 8
• Puncte realizate acasă : T (a pierdut die două puncte 

Sportul studențesc, Corvinul șl Petrolul Ploiești, dte unul
cu

______ ____________ ______ ___ _____ cu 
Jiul, A.S.A Tg. Mureș șl Dinamo) ; puncte obținute în depla
sare : 1, cu Steaua.
• Golgeteril echipei : Petcu I goluri, Gache șl Penlu cite 3, 

Bătrineanu, Van ea, Zahlu șl Hagl — dte L
• Jucători folosiți : XI ; Petcu 17 meciuri, Costaș, Mănăilă, 

Peniu șl Gache — cîte 18, Purcărea 15, Turcu 14, Caramalău, 
Zahlu șl I. Constantin eseu — câte 13, Buduru 11, Antonescu 11, 
Bătrineanu », L Moldovan și Matache • — dte 8, Hagl șl Rusu 
— dte 7, Vanea I, Drogeanu 1, Focșeneanu șl Ivan — dte 1.
• Cartonașe galbene : n — n jucători ; cele mal multe : Ca

ramalău 4.
• Cartonașe roșii :

13-a).
• A beneficiat de 7 

cu 5), 3 ratate (Petcu) 
transformate.
• A expediat 189 șuturi (116 acasă 

care 85 pe spațiul

Caramalău (etapa 1) șl Zahlu (etapa a

lovituri de la 11 m ; 8 transformate (Pet- 
; a fost sancționată cu 3 penaltyurl : toate

porții

celor 
atac.
sens

(55 acasă —

două
Seip- 

este 
meciuri

buția la rezolvarea 
faze : apărare și 
nificativ în acest 
faptul că la cîteva 
doar cîte unul sau doi jucători
au fost remarcați. Cum puteau

— 73 în deplasare) ; dintre
30 în deplasare).

mult de dorit, mareîndu-se 
primindu-se

sat 
doar 11 goluri și 
același număr de goluri.

„Copiii mării" au bătut pa
sul pe loc, valoarea lor Indivi
duală nu a crescut, răroînînd

talente cu posibilități, dar. de
ocamdată, numai 
ția lor constant 
este o consecință 
plinei manifestată 
partidele, ploaia de 
galbene care s-a abătut asupra 
lor dovedind că s-a făcut un 
rabat substanțial la capitolul 
educație și. în general. în tim
pul procesului jnstructiv-edu- 
cativ.

Cu tot respectul ce îl pur
tăm unor jucători care acti
vează la F.C. Constanta de ani 
îndelungați, trebuie să spunem 
că în momentul de față ei nu 
mai pot face față cerințelor 
actuale ale jocului de perfor
mantă timp de 90 de minute 
și de aceea ei rareori au evoluat 
de la începerea pînă la termi
narea unui meci. Este cazul lui 
I. Constntinescu (care a jucat 
doar în 2 partide cîte 90 de 
minute), a lui Buduru (5), 
Turcu (7). I. Moldovan (3), 
Rusu (nici în unul măcar!)

Pentru retur, „navei" 
stănțene îl sînt necesare 
rații generale. Aceasta 
seamnă ca din prima zi 
luării pregătirilor să se 
ceașcă cu multă 
sindu-se din plin 
de antrenament, 
să se meargă pe 
deoarece, după cum 
zut. talentul rămîne doar 
nromisiunp dacă nu-i dublat 
de. MUNCĂ !

Pompiliu VINTILA

atit... Evolu- 
submediocră! 

și a indisci- 
în mal toate 

cartonașe

con- 
repa- 

în- 
a re- 
mun- 
folo-rîvnă, 

fiecare oră 
Este necesar 
această cale, 

s-a vă- 
o...

J



ANIVERSAREA
ZILEI DE NAȘTERE 

A TOVARĂȘEI
ELENA CEAUȘESCU
(Urmart lin pag O

cietătii socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul Româ
niei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat 
prezenți la festivitate au
felicitat-o cu căldură pe
ovarășa Elena Ceaușescu, in
tec tstă zi aniversară, urindu-i 
mi mulți de viață, fericire, 
nultă sănătate și putere de
nuncâ, noi succese in activita- 
:ea sa, realizări tot mai însem
nate in îndeplinirea marilor 
răspuaderi ce i-au fost incre- 
iintate de partid și popor.

Exprimind gîndurile și sen
timentele împărtășite de toți 
cetățenii României socialiste 
in această zi sărbătorească, 
solemnitatea de la C.C. al P.C.R. 
a reprezentat vibrantul omagiu

adresat de întreaga țară tova
rășei Elena Ceaușescu. care, 
alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit 
al partidului și poporului aos- 
tru, și-a adus și iși aduce o 
contribuție de mare însemnă
tate Ia elaborarea Și înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui, la transpunerea exemplară 
in fapt a *iotăririlor adoptate 
de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale P.CJL, la 
dezvoltarea neîntreruptă a e- 
conomiei naționale, la sporirea 
prestigiului și afirmarea științei 
românești, la creșterea bunăstă
rii materiale și spirituale a 
poporului, la întărirea indepen
dentei și suveranității patriei, 
la ridicarea el pe culmi tot mai 
i nai te de prorres și civilizație, 
la promovarea păcii, prieteniei 
și colaborării intre toate națiu
nile lumiL

TELEX • TELEX e TELEX • TELEX
ATLETISM • Poloneza Grazyna 

Rabsztyn, recordmană mondială 
Ia 100 mg (12,36 s>, a deers să 
abandoneze atletismul competițio- 
nal. tn virată de 31 de ani, Rabsz- 
tyn a fost de trei ori finalistă o- 
limpicâ (1972. 1976 și i960) dar 
n-are tn palmares nici măcar o 
medalie olimpică !

CICLISM • Elvețianul GiUea 
Blazer a obținut un nou succes 
(al 7-lea d« la Începutul sezonu
lui) la ciclocros.il de la Bodassoa. 
in Spania. El a parcurs 2* km tn 
1.00:50 șl a tost urmat de spa
niolii Jose Maria Yurebaso 
(1.01:56) Șl Inakl Mayors (l.B2:»l).

HANDBAL • tn med amical, 
la Ulricehamn, Suedia a fost în
trecută de -•olonia cu 24—21 (8— 
13). Waskiewicz — 8. Kozma — S. 
Gawllk — 4. respectiv Sjogren — 
6, Jilsen — 4 au marcat cele mal 
multe goluri • La Frankfurt pe 
Main, echipa UJLS.S. a întrecut 
R. F. Germania cu 21—17 (6—6).

JUDO • Turneul internațional 
universitar de la Tokio : cat. 60 
kg : K.da (Japonia) b. koka Kar.g 
Eui Suk (Coreea de Sud), cat. 65 
kg: Yamamato (Jap.) b. ippon Oni- 
mura (Brazilia), cat 71 kg: 
Miyakoshl (Jap.) b. shtdo Ka- 
mohawa (Jap.), cat. 7* kg : Aka- 
bashl (Jap.) b. ippon Endo (Jap.), 
toate categoriile : Saito (Jap.) b. 
ippon Hyung Ju (Coreea de Sud).

SĂRITURI • Al doilea concurs 
Ia Las Palmas. sărituri trambu
lină : bărbați: 1. Masimo Cas-
teUanl (Italia) 550.30 p. L Ricar

do Camacho (Spania) 547.75 p. X 
Domenico Ricaldi (Italia) 535,45 p
— final : Rinaldi 1077,05 p. Albin 
Klâax (RFG) 1920,75 p ; femei : L 
Laura Schertnl (Italia) 331.90 p. 
X Carolina Fusco (Italia) 309,60 p, 
3. Pta Kopp (RFG) 306.55 p
— final : Schertnl 707,00 p, Kopp 
6M.15 P-

TENIS • Turneu demonstrativ 
la Rosemont (TlHnnia) ; McEnroe
— S. Meyer 6—3. 6—4, Gerulait»
— Leconte 7—«. 6—2, Lendl — 
Teitscr.er 7—«. 2—6. 6—1 • Turne
ul de dubiurt de la Londra : Ta- 
roczL Guntnardt — Curren. Den
ton 6—I. 6—3. 6—2, McNamara. 
Mc Namee — Smid. SlozU 6—L 
7—6, 6—4. Sherwood. Taygan — 
frații Amritraj 7—5, 7—6, 6—3. 
Gottfried. Ramirez — frații Gul- 
Ukson 7—5, 7—6. 7—6 • Rezultate 
din ..King Cup* : Kiel : R. F. 
Germania — Marea Britanle 3—0. 
Kristlanstad : Suedia — Finlanda 
3—0. Moscova : U.R.S.S. — Aus
tria 3—0.

VOLEI • A 14-a ediție a com
petiției pentru Juniori de la So
fia : băieți : Bulgaria — Ungaria 
3—0. România — R. F. Germania 
3—0 (10, 9, 5). Polonia — Angola 
3—0 ; fete : Bulgaria — RJ.G. 
3—0. Ungaria — România 3—0 
(8, 9. 6). Polonia — Franța 3—0 • 
Turneul feminin de la Bremen : 
S.U.A. — Franța 3—L R. T. Ger
mania — R. P. Chineză 3—2!, Cu
ba — Polonia 3—1. • La Sofia. 
TSKA Septemvrisko Zname — 
Steaua 3—0 (13, S, 15).

BISCHOFSHOFEN (Austria). 
Ultima probă a tradiționalului 
concurs de sărituri „Turneul 
celor 4 trambuline" a fost, câș
tigată de Jens Weissflog (R.D.
Germană) care a totalizat 256,7 
p (cu sărituri de 109,5 m șl 
110 m). Pe locurile următoare 
s-au clasat: 2. Olaf Hansson 
(Norvegia) 249,7 p (104 m + 
110,5 m), 3. Richard Schallert 
(Austria) 248,4 p (106 m + 109 
m). 4. Klaus Ostwald (R. D. 
Germană) 245 p (109 m +-105 
m), 5. Pentti Kokkonen (Fin
landa) 242,4 p (102,5 m 4- 107,5 
m), 6. Per Bergerud (Norve
gia) 241,2 p (105,5 m 4- 104 m), 
Câștigătorul etapei precedente, 
finlandezul Nykaenen a obți
nut doar locul 7 cu 240 P 
(105,5 m 4- 106 m), Hansson a 
stabilit un nou record al tram
bulinei cu 110.5 m,

tn urma acestui concurs 
competiția a tost ciștigată de 
Matt? Nykaenen (Finlanda) cu 
989,8 p. In continuare clasa
mentul se prezintă astfel: 2. 
Jens Weissflog (R.D. Germană) 
972.2 p, 1 Horst Bulau (Ca
nada) 960,9 p, 4. Per Bergerud

(Norvegia) 959,5 p, 5. Steiner 
Braaten (Norvegia) 955,1 p, 6. 
Richard Schallert (Austria) 
954,6. Iată și clasamentul pe 
echipe: 1. Norvegia 206 p, 2. 
Finlanda 176 p, 3. Austria 100 
p, 4. R.D. Germană 90 p, 5. 
Canada 50 p, 6. Elveția 20 p.

VAL D’ISERE. Din cauza 
zăpezii insuficiente din stați
unea Morzine, cele două curse 
de coborire, prevăzute a avea 
loc duminică șl luni, se vor 
desfășura pe pîrtia de la Val 
d’Isere.

tn schimb, coborirea și sla
lomul special, pentru • Cupa 
Mondială feminină, care urmau 
să aibă loc, astăzi și miine, la 

Valzoldana (Italia) au fost a- 
aulate. Dealtfel, calendarul 
competițiilor de schi din aceas
tă iarnă a fost In mare măsu
ră bulversat din cauza lipsei 
zăpezii!

PHILADELPHIA. Selecționa
ta de hochei a cluburilor so
vietice a jucat cu Philadelphia 
Flyers și a obținut o victorie 
categorică : 5—1 (2—0, 2—1,
1-4).

NOUL CLASAMENT 
AL ȘAHULUI MONDIAL

Amsterdam. Federația Interna
țională de șah (FIDE) a publicat 
noul clasament ,,Elo", care cu
prinde 3 320 de jucători și 660 dg 
jucătoare din întreaga lume. Cam
pionul mondial Anatoli Karpov 
este lider autoritar tn clasamen
tul masculin, urmat de :ompa- 
trlotul său Kasparov, !n timp ce 
tn clasamentul feminin primul 
loc și-l Împart t șahiste Intre 
care șl suedeza fia Cramllng (17 
ani).

tată clasamentele : 8ARBAțT t
1. AnatoU Karpov (URSS) 8710 p,
2. Garry Kasparov (URSS) 2698 
p. 1. Ljubomir Ljubojevicl (Iugo
slavia) 8645 p. t. Ulf Andersson 
(Suedia) 1635 p, 5. Robert Htibner 
(RFG) șt Lev Polugaevskl (URSS) 
8625 p. 7. Lajos Portisch (Unga
ria) șl Mihail Tal (URSS) !620 p, 
0. Tigran Petrosian, Borts Spasski 
(ambii URSS) șl Tan Timman 
(Olanda) 8606 p eto ; FEMEI : L 
Nana Alexandria. Maia Ciburda- 
nidze, Nona Gaprlndașvlli (toatg 
URSS) șl Pia Cramllng (Suedia) 
8355 p, S. Alla Kușnlr (Israel) 
2330 p, 3. Nana losselianl (URSS) 
2295 p, 7. Elena Ahmilovskala 
(URSS) 2290 p 8. Martha Lltlns- 
kala (URSS) 2275 p. 8. Barbara 
Hund (RFG) 2270 p. 10. Tatiana 
Lemaciko șl Zsuzsa Polgar (Un
garia) 2255 p.

TURNEE IN SALA • Lenin
grad. memorialul Granatkin, 
pentru echipe de juniori : Fran
ța — Cehoslovacia 3—2 (1—0), 
UJLS.S. I — SL'.A. 2—0 (0—0), 
U.R.S.S. II — R.F. Germania
1— i (o—1) • Geneva — tur
neu ai unor cluburi europene: 
F.C. Zurich — Nancy 0—1, 
Bayern Mdnchen — Lausanne
2— 0, Servette Geneva — Nancy 
1—1, Bayern — Zilrich 4—0. 
Servette — Lausanne 2—3.

CAMPIONATE : • ECUA
DOR : Formația Nacional din 
Quito * ciștigat titlul de cam
pioană a țării, invingind. In 
med decisiv, pe Barcelona din 
Guayaquil, cu 3—0. In urmă
toarea ediție a «Cupei Liber- 
tadores" Ecuadorul va fi repre
zentat de aceste două echipe.
• ARGENTINA (etapa * 

33-a): Estudiantes — River
Plate 1—1, Independiente — 
Racing 3—1, Boca Juniors — 
Quilmes 1—0, Rosario Central 
— Velez Sarsfield 2—1, Ferro 
Carril Oeste — Argentinos Ju
niors 2—2, Talleres — Huracan
3— 2, Platense — Union de 
Santa Fe 2—0, Newell’s Ola 
Boys — Sarmiento 1—0, Nueva 
Chicago — Instituto 1—0. Cla
samentul : 1. Estudiantes 44 p, 
2. Independiente 43 p, 3. Bo

ca Juniors 40 p. 4. Velez Sars
field 38 p, 5. Huracan 38 p, 6. 
Newell’s Old Boys 38 p etc™
• SPANIA (etapa a 18-a): 

Athletic Bilbao — Osasuna 
4—0, C.F. Barcelona — Valen
cia 1—0, Santander — Espanol 
Barcelona 1—2, Salamanca — 
Atletico Madrid 1—2, Real Ma
drid — Valladolid 2—0, Spor
ting Gijon — Malaga 3—0. Betis 
Sevilla — Zaragoza 2—2, Celts 
Vigo — F.C. Sevilla 1—0, Las 
Palmas — Real Sociedad 2—0. 
Clasamentul : 1. Real Madrid
28 p, 2. Athletic Bilbao 27 p, 
3. C.F. Barcelona 24 p, 4. Za
ragoza 23 p, 5. F.C. Sevilla, 
Gijon și Atletico Madrid cite 
22 p, „.16. Santander 12 p, 17. 
Valladolid 10 p, 18. Valencia 
« p.

JOCURI AMICALE • Tur
neul de la Cannes, aflat la a 
3-a ediție, reunește pe F. C. 
Nantes, lidera clasamentului 
francez, A.S. Cannes, F.C. Tou
louse și V.F.B. Stuttgart.

SEMINAR U.E.F.A. • între 10 
și 14 ianuarie va ves loc la 
Split un seminar organizat de 
U.E.F.A. pentru 50 de antre
nori șt selecționeri al unor e- 
chipe naționale. Printre lectori

777777^3
se află : Italianul Enzo Bear- 
zot („Tactica defensivă"), bra
zilianul Tele Santana („Dife
rențele sistemelor tactice" între 
fotbalul sud-american și cel 
european, in lumina Cupei 
diale ’82), vest-germanuh JupJu 
Derwall, francezul Michel Hi
dalgo, polonezul Anton Pie- 
ebniczek.

ECHIPA BRAZILIEI va În
treprinde un turneu de 4 
jocuri In Europa : 8 iunie cu 
Portugalia la Lisabona, 12 iu
nie cu R.F. Germania — orașul 
n-a fost stabilit, 17 Iunie cu 
Elveția la Basel și 22 iunie cu 
Suedia la Goteborg.

PRO $1
Reacții la recenta no- 

târlre a Consiliului mon
dial al boxului (WBC) de 
a limita la U numărul 
reprizelor la meciurile 
pentru campionatul lu
mii : Federația britanică 
de box studiază proble
ma reducerii numărului 
reprizelor la 12, în me
ciurile pentru campiona
tul național. O hotărlre

SPRE 0 MEDALIE 
OLIMPICA DE AUR
A trecut de mult vre

mea boberilor ctntărlnd 
cu mult peste „sută*, a 
celor care se „antrenau* 
golind butoaie de bere. 
Acum bobul a devenit 
un sport realmente atle
tic, un sport practicat de 
atlețl adevărațl tineri cu 
viteză de reacție 51 de 
deplasare; ou forță Și 
indeminare- eto. Ultimul 
venit in familia boberilor 
este sprinterul Eugen 
Ray, reoordman al R. D. 
Germane la 100 m cu 
10,12 s (Helsinki, 13.8.1977). 
Ray este născut la 26.7. 
1957, are 182 om șl 87 kg. 
După dteva luni de pre
gătire ca bober, Ray a 
probat calități remarca
bile pentru acest sport. 
Ce-ar fi ca anul viitor, 
la Sarajevo, el să tacă 
parte dlntr-un echipaj 
medaliat ou „aur*, oeea 
ce a-a reușit să facă la 
atletism I La J.O. de la 
Moscova, de pildă, el a 
fost «Hminat in semifina
le la 100 m (10.47 ■).

CONTRA I
va fi luată in această 
lună. Trebuia arătst că 
este pentru a șasea oară, 
in ultimul deceniu, cind 
această problemă s-a a- 
flat pe tapet, dar pină 
acum federația nu s-a 
lăsat convinsă de necesi
tatea acestei reforme. 
Poate că acum t... Pro
motorul american Bob 
Arum s-a arâtat, de la 
bun Început, adversar al 
deciziei WBC pe care a 
considerat-o ca „o pros
tie care vrea să trans
forme boxul intr-o glu
mă !“. Aoeastă măsurii, 
spunea Arum, va Împie
dica stabilirea unui sin
gur campion mondial de 
categorie, așa cum se 
dorește, deoarece WBA 
(Asociația mondială a 
boxului) va păstra prin
cipiul celor 13 reprize.

AROEMENIIIL €El 
MAL CONVINGĂTOR
La Saint Etienne, 

Înaintea meciului echipei 
cu aceiași nume cu 
Giron dins Bordeaux (3—L 
În etapa a 19-a a cam
pionatului de fotbal al 
Franței). președintele 
clubului local Paul 
Bressy s-a adresat, prin 
mlorofon, celor 15 754 de 
spectatori: „Vă mulțu
mesc din toată inima că 
ați venit attt de mulți, 
cum v-am cerut Sper 
că veți dovedi că publi
cul este. Intr-adevăr, al 
doisprezecelea jucător al 
echipei... Dar vă rugăm, 
nu aruncați cu pietre. 
Aceasta ne-ar costa prea 
scump și noi nu sîntem 
bogațl !*... Cald, patetic, 
șl convingător™ Nu T

BOXUL - PROFESIONIST -

0 VOCE AUTORIZATA...
Intr-un comentariu al Agenției France Presse, 

semnat de Jean Gaudichau, pe marginea activită
ții rugbystice internaționale din 1982 citim : „Or
ganizarea unei cupe mondiale de rugby nn este, 
rară îndoială, pentru miine. Dar toarte conserva
torii conducători ai venerabilului „Internațional 
Board* vor putea să înțeleagă că această compe
tiție se Impune acum cu acuitate, privind cu aten
ție bilanțul sezonului 1982... Rugbyul șl-a lărgit 
considerabil orizontul, cu succesele Argentinei asu
pra „Springboks* și al Uniunii Sovietice asupra 
Franței, Maoris neozeelandezi 11 neliniștesc pe ga
leși. Iar ROMANIA CONFIRMA CA ESTE DEMNA 
SA FIE A ȘASEA INVITATA LA „TURNEUL CE
LOR 5 NAȚIUNI*.., In ceea ce ne privește, iată 
Încă o voce — autorizată — oare se adaugi ooru- 
lul celorlalte care susțin admiterea XV-ulut nos
tru național tn competiția de mare reputație — 
turneul celor 5 națiuni 1

ENCICLOPEDII SPORTIVA IN R.P. CHINEZA
țl« specială este acordată

UN „NOU VAL" 
FOTBALISTIC

Daca „Mondialul* a produs 
re mani ori importante in oorpul 
selecționerilor naționali de 
pretutindeni el a adus, kitâ, 
fi o primenire profundâ in 
loturile reprezentative. Cam
pionatul european al selecțio
natelor a venit co o bund 
ocaz'e de a încerca mai cu 
seamâ talentele noii genera* 
ții dar» uneori, și jucători buni, 
experimentați, uitați din mo* 
tive diverse de antrenori. Fr. 
Havranek, directorul tehnic 
cehosiovac, n-a ezitat să pro
moveze In bloc opt titulari 
de la Bohemians Praga și n-a 
avut motive de insatisfacție. 
Veselinovici, fastul «temeți o 
nai Iugoslav atît de cunoscut 
și din focurile susținute cu 
naționc a „plavilor" la noi, a 
renunțat la aproape toți „se
lecționații spaniole punind 
peste 15 nume noi pe lista 
aleșilor săi : Elzner, Deverid, 
Mance- Ivkovicl șl a-lțl jucă
tori a< noii generațH au îm
brăcat tricourile naționalei. 
Șl chior dacă tinăra formație 
a suportai un semi-eșec pe 
teren propriu (4—4 cu Jar» 
Galilor) ea a arâtat mari ca
lități șl o realizat o victorie 
In dep'asore (1-0 la Sofia) 
Munoi n-a ma4 păstrat dintre 
„favorițH* Iul Santamaria de- 
cit pe Arconadak Camacho ș{ 
Santillana l In rest oamen/ 
noi... Pe nume Bonet, Alvarez. 
Sonor, M a ce da etc B. Rob
son, succesorul Iul Greenwood 
deciacă că va încerca să ro 
pare unele stopări în ascen
siunea tinerelor talente Unu* 
dintre acestea, Lee, are 23 
de am dar o dovedit că putee 
intra în echipa Anglie? cv 
vrec 2-3 sezoane In urmă 
Reprezentative Țării GaMto 
anunță că l-a descoperit pe 
succesorii faimosului John 
Charles. Se numește Jan Rush, 
are 21 de and >1 seamănă 
mult cw atft do reputatul său 
predecesor t forță, viteză șl 
ncti cu seamă, mare ooftă 
ie goluri...

Dar In „noul rol" a< totba 
kilui e-iropean iistingem cu 
tatisfocț’e șl recenta promoție 
a Internaționalilor amâni • 
lorgulescu, Andone, Jtednic, 
Klein, 3abor, 3eolgâu etc. 
•u făcut „joncțiunea- eu cel 
»re au acumulat •xperiențo 
neclurilor grele șl și-au cîști- 
șat ren urnele unor fotbaliști 
de prima clasă O „joncți- 
ene- care șl-a arătat primele 
>oade șl o sperăm șl pe mal 
departe binefăcătoare pentru 
fotbalul românesc.

Eftimie 1ONESCU

Noul volum din „Enci
clopedia Chinei*, apărut 
la Shanghai, este dedicat 
sportului. La redactarea 
lui, care a durat pestt 
doi ani, au oontribuli 
peste 300 de specialiști 
Acest volum, care cu
prinde 763 artloole și 122S 
de fotografii șt Ilustrații, 
are 9 capitole : cunoștin
țe sportive de bază, is
toria sporturilor, spor
turile moderne, acti
vitățile sportive de 
mase, diverse Întreceri 
sportive șl competițiile 
internaționale. O atea-

acelor discipline sportivt 
ears ounoso o largă dez
voltare in R. P. Chineză, 
cum «!nt voleiul, alpini» 
mid și tenisul de masă. 
Pentru aceasta din urmă, 
4e pildă, sini descrise 
ceia mal trune 4 stiluri șl 
cele I tactici folosit» la 
lume.

Sporturile tradiționale, 
cela de Inspirație folcSo- 
rlaă, M șl orie ale dife
ritelor naționalități stat, 
de asemenea, tratate ta 
această Enciclopedie
toarte interesantă.

Deși in urma loviturilor joaul submarin 
. --------1 t motocicllsmul

fotbalul
recepționate pe ringurile 
profesioniste dteva sute 
de puglllștl au plătit ua 
greu tribut — viața, ta
tă că, in mod surprinză
tor, o statistică a unei
societăți medicale ameri
cane vine să ne prezinte
o cu totul altă situație. 
El bine, potrivit acestui 
studiu, aflăm că intr-o 
ierarhie a sporturilor ce
le mal „periculoase* bo
xul — profesionist, evi
dent — ooupă abia loctfl... 
8 II Iată acest clasament: 
1. cursele de cai cu 19.8/ 
1000 aazuri mortale. 9. pa
rașutismul 12.3/1000. 3. 
planorismul 5,6/1000, 4. 
alpinismul 5,1/1000, 5. plon-

ABIA PE LOCBL 8 !
1,1/1000, 
0,7/1000. 

american 6,3,
1000. I. boxul (profesio
nist) 0,13/1000 1 Dacă
•pun oamenii trebuie
să-1 șl credem ?

...MAI MULTE ATUURI DECÎT 6REN0BLE 1N 1968
Oficialitățile din Albertville șl Va

lea Tarentaise. din AI pil francezi, 
șl-au făcut cunoscută intenția de 
a-șl pune candidatura pentru a pri
mi organizarea Jocurilor Olimpice de 
Iarnă ale anului 1992. Dosarul candi
daturii a fost înaintat, in prima fază. 
Federației franceze de schi șl Comi
tetul ollmplo francez.

Michel Barnier, președintele Consi

liului general al departamentului 
Savolel, • declarat t „In present ca
pacitatea noastră de cazare este de 
circa 175 004 de paturi, Iar Valea Ta
rentaise numără vreo 30 de stațiuni. 
Avem de pe acum mal multe atuuri 
declt avusese Grenoble tn 1968 !*.

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA
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