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tar al CNEFS ; Marin Petres
cu, secretar al F.R. Volei ; dr. 
loan Drăgan, directorul Cen
trului de medicină sportivă ; 
Gheorghe Dimcca, antrenor la 
lotul olimpic de înot ; Maria 
Girbă, antrenor principal al lo
tului olimpic de gimnastică 
ritmică ; Nicolae Munteanu, 
căpitanul echipei naționale de 
handbal ; Ion Crisnic, antrenor 
principal al lotului olimpic de 
lupte libere ; Mircea Lisovschi, 
antrenor principal la totul o- 
limpic de gimnastică.

Participanții la dezbateri au 
evidențiat, în cuvîntul lor, 
condițiile minunate create spor
tivilor din țara noastră, spri
jinul permanent acordat miș
cării sportive de către partid, 
relevînd rolul mobilizator al 
Mesajului secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive în 
luna martie a anului 1982, al ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale 
a partidului. în același timp, 
vorbitorii au arătat, în mod 
critic și autocritic, că ritmul 
creșterii performanțelor și îm- 
deplinirii obiectivelor este în
că nesatisfăcător, fiind nece
sară o implicare și mai puter
nică a ' C.N.E.F.S. și organelor 
sale, a tuturor factorilor cu a- 
tribuții în domeniul educației 
fizice și sportului, a sportivi
lor și antrenorilor, a cluburilor 
la îndeplinirea integrală a 
prevederilor Programului de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport, a tuturor 
obiectivelor și indicatorilor 
pentru anul preolimpic 1983.

Cei ce au luat cuvîntul s-au 
angajat să facă totul pentru 
realizarea importantelor sarcini 
ce le revin în perfecționarea 
pregătirii șj creșterea măies
triei sportive, pentru a obține 
rezultate cît mai valoroase, 
răspunzînd astfel dragostei șl 
prețuirii cu care sînt înconju
rați de conducerea partidului 
și statului, de întreaga opinie 
publică din România, pentru a 
contribui la creșterea presti
giului sportiv al țării noastre 
în lume.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Coman.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la plena- 
'ră au adresat o telegramă tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii, în care se spune 
nrintre altele :

în anul 1983, sportivii României socialiste se află în fața 
unor mari competiții internaționale la care vor lupta cu toată 
dăruirea pentru sporirea prestigiului țării noastre, un obiectiv 
important consiituindu-1 Jocurile Mondiale Universitare Ia care 
vor apăra poziția fruntașă cucerită la Universiada ’81, compe
tiție de înaltă ținută sportivă care, datorită sprijinului dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, s-a 
transformat într-o strălucită manifestare a păcii și înțelegerii 
intre popoarele lumii. în perspectiva Jocurilor Olimpice din 
1981 — se menționează in continuare în telegramă — vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe secretar general — că atit condu
cerea Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, cît 
și sportivii patriei noastre vor face totul pentru afirmarea 
României socialiste pe plan mondial, dovedind lumii întregi că 
succesele lor sint consecință firească a ascensiunii pe toate pla
nurile a țării noastre, grijii permanente Pe care o manifestați 
pentru destinele patriei noastre.

Alături de întregul nostru popor — se arată în încheierea 
telegramei — exprimăm întreaga noastră gratitudine și senti
mentele de profundă satisfacție și mindrie patriotică pentru 
consecvența cu care acționați in promovarea principiilor poli
ticii interne și externe românești, pentru ridicarea pe noi culmi 
de civilizație și progres a scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Luni a avut toc în Capitală 
Plenara Consiliului “ 
pentru Educație Fizică și Sport.

La lucrările plenarei a par
ticipat tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte membri ai 
C.N.E.F.S., reprezentanți ai in
stituțiilor și organizațiilor cen
trale cu atribuții în domeniul 
sportului, președinți și mem
bri ai federațiilor și cluburi
lor, sportivi, tehnicieni, zia
riști.

Pe marginea Raportului pri
vind stadiul de pregătire a lo
turilor olimpice și principalele 
direcții de acțiuni și sarcini 
pentru perfecționarea procesu
lui de pregătire în anul .1983, 
în vederea îndeplinirii obiecti
velor pentru Jocurile Olimpi
ce din 1984, prezentat de gene- 
ral-locotenent Marin Dragnea, 
președintele C.N.E.F.S., au luat 
cuvîntul tovarășii : Ion Cor- 
neanu, antrenor federal la F.R. 
Lupte ; Victor Mociani, antre
nor principal la F.R. Canotaj- 
yachting ; Manoilă Milicin, an
trenor de tot la F.R. Caiac-ca- 
noe ; Vali Ionescu, recordmană 
mondială și campioană euro
peană de atletism ; Adrian 
Goreac, antrenor de lot la F.R. 
Gimnastică ; Lazăr Baroga, se
cretar al F.R. Haltere ; Nico
lae Nedef, antrenor federal la 
F.R. Handbal ; general maior 
Ion Aurel, președintele clubu
lui Steaua ; Lavinia Agache, 
membră a lotului olimpic de 
gimnastică ; Nicolae Stancu, 
președintele CMEFS București; 
Ion Draica, vicccampion mon
dial de lupte greco-romane ; 
Ana Pascu, secretar al F.R. 
Scrimă ; AIcxc Nicu, directorul 
Centrului de cercetări științifi
ce al CNEFS ; Iacob Codrea, 
antrenor principal al lotului o- 
limpic de judo ; Titus Tatu, 
vicepreședinte al F.R. Atletism; 
Ivan Patzaichin, campion olim
pic și mondial de canoe ; E- 
duard Pană, antrenor de lot la 
F.R. Hochei ; Marin Iliescu, 
director în Ministerul Educa
ției și Învățămîntului ; col. Ni
colae Petricean, 
clubului Dinamo București ; 
Gheorghe Staicu, 
lotului olimpic de fotbal ; Du
mitru Fopa, antrenor de lot la 
canotaj ; loan Top, președin
tele CJEFS Maramureș ; Mihai 
Trancă, secretar al F.R. Box ; 
Coincliu Ion, campion olimpic 
de tir ; Ștefan Korodi, secre
tar al Consiliului central al 
UGSR ; Septimiu Todea, secre-

președintele

antrenorul

In plină vacanfă de iarnă

II ÎNȘIȘI!
Tabăra C.C. ai U. T. C. de la Vatra Dornei a demonstrat utilitatea 

pregătirii președinților asociațiilor sportive din școli
Respectînd o statornică tra

diție, aceea de a iniția în va
canțele elevilor cursuri meto
dice și practice cu participarea 
președinților asociațiilor spor
tive din licee și școli profe
sionale, C.C. al U.T.C., prin 
secția de resort, a organizat 
și în actuala „recreație de iar
nă" a anului de învățămint o 
acțiune similară în cadrul ta
berei de la Vatra Dornei. Pes- ■ 
te 200 de elevi din întreaga 
țară au avut astfel prilejul 
să-și sporească bagajul de cu
noștințe din domeniul de care 
răspund în cadrul organizației 
de tineret, să realizeze un 
foarte binevenit schimb de ex
periență.

Alegerea localității Vatra Dor
nei s-a arătat a fi insiprată,

fel toți 
i măsură să 

progreseze 
sporturi de 

totodată la

pitoreasca stațiune balneo-cli- 
materică din Țara de sus a 
Moldovei oferind un cadru a- 
decvat pentru reușita acțiunii. 
Avem în vedere, în principal, 
faptul că lecțiile practice des
fășurate cu precădere în aer 
liber s-au putut programa pe 
pîrtiile de schi și sanie de la 
Dealul Negru, Inveșmîntate în 
zăpadă. în acest 
cursanții au fost in 
se inițieze sau să 
în cunoașterea unor 
iarnă, să participe I 
întrecerile dotate cu „Cupa ta
berei" desfășurate sub însem
nele „Daciadei", separat de 
alte concursuri și competiții 
programate la clubul care a fi
ințat permanent in localul Șco
lii generale nr. 3 sau la Liceul
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VISUL UNUI MIEZ DE IARNA
Liliana Ichim - primul pas spre reafirmarea

internațională a schiului alpin ?
Sîmbătă, la Sinaia. E un pic 

de ger dimineață, înmuiat către 
prinz de un soare vesel. Toate 
drumurile duc spre „Cotă" și 
de aici mai sus, ia 2000 de me
tri. Pentru cine iubește cu ade
vărat lunecarea pe schiuri, 
fiindcă nu-i puțin lucru să stai 
un ceas—un ceas și jumătate 
in așteptarea unui loc în tele- 
cabină. își așteaptă rindul și 
schiorii alpini din lot, un timp 
firește mai mic, dar oricum 
așteaptă. între ei, intre acești 
băieți tineri și fete foarte ti
nere, o blonda cu ochii verzi, 
cu privire visătoare, așa cum e 
și firesc la 15 ani și ceva. E

Liliana Ichim și antrenorul

AI

Liliana Ichim. Un nume care nu 
spune probabil-mare lucru, deși 
Liliana reprezintă, după soco
telile demne de toată crezarea 
(mărturie stă voluminoasa do- 
cumentaine de care nu se des
parte niciodată !) ale lui Ștefan 
Sava, secretarul adjunct al 
F.R.S., primul schior român, de 
la Dan Cristea încoace, ce se 
apropie de limtia celor 88 de 
puncte sub care se poate par
ticipa, la invitația organizatori
lor, In competiții de „Cupa Eu
ropei". Să recunoaștem, nu-i 
chiar puțin lucru...

Dorneanca abia a împlinit, în 
octombrie, 15 ani, dar nu e de
fel emotivă la ora celui dinții 
interviu. Vorbește calm, egal, 
cu o anume detașare parcă. 
„Fac schi din clasa intii, cind 
profesorul Constantin Gorea 
m-a luat la C.S.Ș. Vatra Dor
nei, acum avind dublă legiti
mare și pentru Dinamo Brașov". 
Cind au început să vină rezul- 
tatele 1 „Destul de repede. 
Dintr-a cincea încoace, cind am 

industrial miner, acolo unde 
participanții și-au măsurat cu
noștințele la șah, tenis de ma
să, baschet, handbal, volei și 
chiar la fotbal, stadionul din 
Vatra Dornei (solicitat adesea 
și de formații divizionare ,,A“) 
aflindu-se permanent la dispo
ziția cursanților.

Nu vom insista asupra re
zultatelor tehnice, important 
este — așa cum sublinia prof. 
Dumitru Stegaru din Craiova — 
„că toți cursanții s-au aflat cit 
mai aproape de tematica acti
vității sportive de masă din 
școală, însușindu-și-o cit mai 
bine, ceea ce va determina —

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

I I

interna- 
odată cu împlinirea 
minime. Făcind 97 de

cîștigat naționalele de copii, 
s-au adunat ceva. Și pe plan 
intern, și pe plan internațional. 
Intre ele, un loc patru la sla
lom la Cupa Prietenia, anul 
trecut, după trei sportive din 
Cehoslovacia, ele concurînd a- 
casă. Și tot in ’82 am căpătat 
dreptul de a participa la com
petițiile din circuitul 
țional, 
vîrstei 
puncte la debut". Și ce e pen
tru tine acest sport ? „Pot spu
ne vorbe mari ?“ De ce nu ? 
„Ei bine, e totul, sau aproape 
totul, pentru că trebuie să-mi 
văd și de școală — sint in anul 

ei de la lot, Dan Cristea
Foto : Ion MIHĂICĂ

I B Ia Liceul industrial minier 
Vatra Dornei. Oricum, de schiat 
nu mă mai satur". Are gînduri 
mari, vrea să intre în „înalta

Geo RAEJCHI

(Continuare In nag 2—3)

Cluburile sportive școlare între ccrinfc și eficienta

C. S. Ș. 2 CONSTANTA - REZERVOR 
DE PERFORMANTE>
Clubul sportiv școlar nr. 2 

din Constanța este principalul 
rezervor de performeri al ju
dețului. Stau mărturie poate 
nu atit cei 120C de elevi care 
se perfecționează anual pe ba
zele sale sportive, cît faptul 
că majoritatea celor 11 secții 
oferă elemente, disciplinelor lo
cale prioritare, 
acelor i 
stanța 
ani. 7 i 
letism, 
haltere, . _
tenis) și unul de echipă (rugby) 
aflate in nomenclatorul de ac
tivități al clubului școlar con
stituie, actualmente, puncte de 
rezistență ale mișcării sportive 
țonstănțene. Cu alte cuvinte, 
calitatea muncii cu juniorii din 
cadrul Clubului sportiv școlar 
nr. 2 are repercusiuni directe 
în nivelul de reprezentare al 
sportului constănțeaiT. Privită 
din acest punct de vedere, ac
tivitatea majorității celor 
de profesori și 
C.S.Ș. nr. 2 din 
împlinită.

„Am urmărit 
majore in întreaga noastră ac
tivitate — spune directorul 
C.S.Ș., prof. Nicolae Rotaru — 
am ținut, in primul rind, nu la 
ciștigarea unor titluri naționa
le sau competiții regionale re
zervate juniorilor și școlarilor, 
cît la formarea sportivilor care, 
in perspectivă, pot deveni mari 
campioni". într-adevăr, aceas
tă unitate sportivă școlară, 
care prin forța împrejurărilor 
are legitimați în exclusivitate 
juniori, reușește ca în 1982 să

adică tocmai 
sporturi prin care Con- 
s-a afirmat in ultimii 
sporturi individuale (at- 

box, caiac, canotaj, 
, lupte greco-romane,

antrenori 
Constanța

40 
ai 

este

mereu scopuri

Marți 11 ianuarie 1983

Pregătiri pentru „Cupa Davis**

TENISMANII NOȘTRI 
VICTORIOȘI 

ÎN UNGARIA
0 iiouii etapa: 

circuitul R. f. Germania

Alexe

Meciul cu Chile din „Cupa 
Davis" nu este prea departe, 
ceea ce face ca pregătirile pen
tru această confruntare impor
tantă să crească în intensitate. 
O nouă etapă au constituit-o, 
de curînd, și jocurile susținute 
de Florin Segărceanu, Andrei 
Dirzu, Laurențiu Bucur și A- 
drian Marcu, la Gyor, cu spor
tivii din reprezentativa Un
gariei.

Antrenorii au convenit să al
cătuiască două formații (primă 
și secundă), fiecare jucînid cîte 
5 meciuri (sistem „Cupa Davis", 
cel mai bun din trei seturi). 
Conducătorul tehnic al echipei 
noastre reprezentative, 
Bardan, ne-a spus la întoarce
rea de la Gyor : „Intîlnirile dis
putate in sală, pe suprafață de 
bolex, au fost utile pentru spor
tivii noștri, ei avind posibilita
tea să-și verifice nivelul pre
gătirii in compania unor tenis- 
mani buni, cum sînt cei ai Un
gariei. Prima echipă, cu Segăr
ceanu și Dirzu, s-a impus de
tașat cu 5—0. Deși nu a fost 
solicitat în ultima vreme în în- 
tilnirile oficiale, Florin Segăr
ceanu a demonstrat că este un 
jucător de valoare, in timp ce 
Andrei Dirzu dispune, la rîn- 
dul său, de un bun potențial 
de joc. ~ 
a fost 
Marcu

Cea de a doua echipă 
alcătuită din Adrian 

și Laurențiu Bucur.

Ion GAVRILESCU

(Continuare tn nag a 4-a)

AL LITORALULUI
ofere loturilor olimpice pentru 
1984 două certitudini : pe lup
tătorul Sorin Herțea și pe ca
notoarea Ioana Badea, iar lo
turilor olimpice de perspecti
vă alte 8 canotoare. Ceea ce 
reprezintă aproape jumătate 
din contribuția întregului județ 
Constanța la potențialul olim
pic actual al țării în vederea 
Jocurilor de la Los Angeles. 
O mențiune se cuvine și boxe
rului Doru Maricescu, vice- 
campion european de juniori 
in același an, performanță care 
vine să întregească faptic de
monstrația interlocutorului: la 
C.S.Ș. nr. 2 Constanța SE LU
CREAZĂ NUMAI PENTRU 
PERSPECTIVĂ.

Care sint temeiurile acestor 
reușite ?

N-am dorit să insistăm asu
pra calităților de specialiști 
ale multora dintre antrenori 
sau profesori. Constantin Ofi- 
țerescu nu mai are nevoie de 
prezentare, la fel Virgil Ștefă- 
nescu, Smaranda Rusii, Mircea 
Popa, Ion Filip, Viorel Filimon, 
Petre Ianusevici, Dumitru 
Bucur, Ilic Dascălu (de la ca
notaj, box, rugby, haltere, ca
iac). Majoritatea profesorilor 
își îndeplinesc corect sarcinile 
de serviciu și puțini sînt cei
lalți care mai trebuie să le- 
urmeze exemplul (printre aceș
tia : Valeriu Teașcă, Ștefan 
Af tenie, Viorel Pop). Această 
realitate ne conduce spre ideea 
că, în timp, Clubul sportiv

Radu IIMOFTE

(Continuare In pag. 2—3)
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I CEI MAI BUNI î 
I 10 SPORTIVI l
| POPICE

1. IOSIF TISMĂNAR
I (Rulmentul Brașov), 2. |

Ana Petrescu (Gloria . 
București), 3. luliu Bice 

| (Electromureș Tg. Mu-
I reș), 4. Elena Pană (Vo- .

ința București), 5. Sil- 
Ivia Berinde (Voința O-

radea), 6. Gheorghe Sil- i
' estru (Chimpex Con- 

I stanța), 7. Maria Zsizsik 
I C.S.M. Reșița), 8. Ilie | 
IHosu (Electromureș), 9. |

Elenă Andreescu (Voin
ța București), 10. Maria 

■ Podea (Voința Tg. Mu- 
I rC?)- |

■ RUGBY

1—2. MIRCEA PARA- |
SCHIV și ENCIU STOI- | 

ICA (ambii Dinamo), 3.
Gheorghe Dumitru (Fa
rul Constanța), 4. Mir- i

Icea Munteanu (Steaua),
5. loan Bucan (Știința 

I Petroșani), 6. Marian Al-
dea (Dinamo), 7. Florică |

Murariu (Steaua), 8.
■ Gheorghe Caragea (Di

namo),. 9. Adrian Lun- I
gu (Farul), 10. Gheor-

■ ghe Daraban (Dinamo).

ȘAH 
feminin

1. MARGARETA MU- 
| REȘAN (Medicina Timi

șoara), 2. Maria Pogore- 
vici (Universitatea Bucu- 

Irești), 3. Dana Nuțu-
Terescenco (Medicina), 1 
4. Elisabeta Polihronia- 

I de (Universitatea Bucu- 
| rești), 5. Eugenia Ghin- ■ 

dă (Universitatea), 6. Li- . 
gia Jicman (A.E.M. Ti-

I mișoara), 7. Gertrude • 
IBaumstark (Medicina), 8. .

Iudita Kantor (A.E.M. 
Timișoara), 9. Mariana

Iloniță (Politehnica Bucu- i 
rești), 10. Gabriela Olă- 
rașu (C.S.S. Iași).

masculin

1. MIHAI ȘUEÂ (U- |
niversitatea București), 

• 2. Florin Gheorghiu
* (I.T.B.), 3. Ovidiu Foi- i

șor (Universitatea Iași), 
4. Mihai Ghindă (Uni-

Iversitatea București), 5. |
Victor Ciocâltea (I.T.B.), |
6. Valentin Stoica (Uni-

I versitatea București), 7. 
I Mircea Pavlov (I.T.B.), 8.

Constantin Ionescu (Uni-

I versitatea București), 9.
Theodor Ghițescu (Poli- I 
tehnica București), 10. 
Adrian Negulescu (Pe- 

| trolul Ploiești).

Intre buturi

VACANTA RUCBYSTICA Șl NU PREA
de rugby se 

la 6 martie, a-
Campionatul 

reia (returul) 
șadar mai sînt aproape două 
luni de vacanță. Dar, vorba a- 
ceea, cine se scoală de dimi
neață... Iată cîteva vești din 
taberele celor mai harnici, ale 
celor care din start vor să 
„atace" competiția cu toate 
forțele.

• R.C. GRIVIȚA ROȘIE 
este — după R.C. Sportul stu
dențesc — a doua echipă care 
a plecat peste hotare în această 
perioadă de vacanță. Astfel, 
grivițenii s-au deplasat in An
glia, mai precis, în Comitatul 
Kent, unde-i așteaptă patru 
partide dificile, cu Thurrock 
(11 ianuarie), cu Gravesend 
(13), cu selecționata provinciei 
Kent, la Tombridge (16) și cu 
o altă selecționată, Kent-est la 
Canterbury (18). Deci, un tur
neu frumos. în cursul 
sportivii .
chemați să probeze 
recunoscute ale rugbyului ro
mânesc. Echipa Grivița Roșie, 
condusă în acest turneu de an
trenorii Viorel Moraru și Radu 
Demian, cuprinde printre ju
cătorii de bază pe C. Dinu, re
cordmanul selecțiilor în echipa 
națională, Pasache, Stroe, Pon- 
graez, Vlad, O. Moraru, Bidi- 
rel, Anton, Tudose, Fălcușan. 
Acestora li se vor adăuga și 
doi petroșeneni, 
transformer 
temațional 
serviciu, și 
coechipier Șt. Constantin, care 
va fi folosit pe postul nr. 8.

• STEAUA, actuala lideră a 
clasamentului Diviziei „A“, 
și-a reluat pregătirile Ieri în 
primele două săptâmini, antre
namentele se vor desfășura la 
București, pe terenul clubului 
din bd Ghencea. apoi între 24 
ianuarie și 10 februarie rug- 
byștii militari iși vor desăvlrși 
condiția fizică la cabana For- 
ban, din Bucegi. întreg lotul 
este .gata de luptă*, apărind. 
în plus, și trei noutăți : elu 
jeanul Ovidiu Sngar, un înain
taș polivalent, pilierul Con-

căruia
bucureșteni vor f: 

virtuțile

redutabiiul 
Mihai Bucos, m- 

cu vechi state de 
mai tînărul său

stantin Ba boi e de la I.O.B. 
Balș și fostul... ciclist Țepuri- 
că (1,96 m) un înaintaș — linia 
a doua, pregătit in perspecti
va plecării la Constanța a lui 
Galan.
• FARUL — principala pro

tagonistă a provinciei in dispu
ta pentru titlul cu nr. 66 — 
și-a reluat activitatea tot ieri. 
Primele pregătiri, care vor în
semna. totodată, și o refacere 
fizică, au ioc Ia Mangalia, după 
care întreg lotul constănțenilor 
Se Va deplasa la Voineasa, la 
26 ale lunii, pentru perioada 
zisă montană.
• DINAMO a avut primul 

randez-vous al anuiui la 5 ia
nuarie. In afara talonerului 
Gh. Ion, care se resimte după 
un accident mai vechi, întreg 
lotul campionilor „trage tare" 
in vederea obținerii unei for
me timpurii, care să mențină 
echipa fn lupta pentru un nou 
titlu. Pregătirea montană va 
începe la 10 februarie.

• UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA are de la 1 ianuarie 
nn nou antrenor; _cunoșc«ul 
tehnician Dumitru 
cu, care, insistent
Iul a *-'• grăbit, startul pre
gătirilor. Situația XV-iui uni
versitar este, desigur, dificilă- 
Dar noul airtrenox esie optinust 
și pe bună dreptate : returul 
le este oarecum favorabil bă
nățenilor cu 7 meciuri acasă 
(din 13) Si nu cu echipe^ foarte 
tari (cu 
Dinamo.

(Titi) Iones- 
cum O e fe-

cele mai puternice — 
_ ______ Steaua, Farul — * 
jucat la Timișoara in tur). Lo 
pregătiri pariicipă toată lumea, 
începînd cu cei vechi. Peter, 
Comănici, Matei. V. Suciu. Io
ni ță, și termînind cu cei de 
perspectivă. Pislaru, Fintinaru, 
Radu etc. în ceea ce-1 privește 
pe Gh. Rășcanu (fostul antre
nor). el și-o maaiestat dorin
ța de a te dedica pe viitor 
arbitrajului «spre a nu se rupe 
complet de rugby-. Socotim 
că doleanța fostului ri'emațio- 
nal timișorean va fi sprijinită 
cum se cuvine de Colegiul 
central ai arbitrilor.

In turul Diviziei „A“ de popice Divi

VOINȚA TG. MUREȘ, VOINȚA BUCUREȘTI (f),9 TEXTIL
CHIMPEX CONSTANȚA Șl AURUL BAIA MARE (m),

PRINCIPALELE PERFORMERE

ALPINISM

1. DIONISIE DARO
I (A. S-A. Brașov), 2. Ma- I
J rius Mărcuș (Metalul |

Hunedoara), 3. Ion Scîn-
I teie (A.S.A.), 4. Ion Să-
I cărea (Torpedo Zărnești), |

5. Gheorghe Jinga
I (A.S.A.), 6 Mihăiță Pre- I 
| da (Torpedo), 7, Constan- | 

tin Nimăt (Dinamo Bra-
| șov), 8. Teodora Truță
| (Universitatea Brașov), 9. I 

Nicolae Cojan (A.S.A.),

110. Lia Rebegea (Univer
sitatea București). |

I RADIOAMATORISM
* 1 PAVEL BABEU

I(Radioclubul Dîmbovița), 1
2. Janeta Manea (Radio- j 
clubul municipal Bucu-

• rești), 3. Virgil Bucur |
I (Radioclubul Județean | 

Bacău), 4. Dan Potop
> (R.M București), 5. Ste- I
I lică Limona (R.J. Con- | 

stanța). 6. Adam Boer
| (R.J. Satu Mare). 7. I
| Gheorghe Cîmpeaniu (R.J.

Prahova). 8, Veronica

IProteasa (R.J. Hunedoa- I
ra), 9 Costel Constanti- 
nescu (R.M. București),

I 10. Virgil Ionescu (R.J. I
| Prahova). i

I

In prima jumătate a campiona
tului Diviziei „A“ de popice 
(ediția 1982—1983), care s-a în
cheiat nu de mult, o foarte bu
nă comportare au avut formați
ile care dau Jucători loturilor 
naționale de seniori și de Juniori. 
Pe lingă echipele care, prin tra
diție, ocupă in fiecare campio
nat primele locuri In clasamen
te. cum sir.t Voința București, 
Voința Tg. Mureș, Voința Timi
șoara. Gloria București — la fe
te. Aurul Baia Mare, Electromu
reș Tg. Mureș, Olimpia Bucu
rești, Rulmentul Brașov, Gloria 
București — .a băieți se numără 
acum și Rapid București, C.SAL 
Reșița. Voința Oradea (f). Chim
pex Constanța — revelația turu
lui campionatului. Voința Bucu
rești. C F.X Timișoara ș; Progre
sul Oradea (m). Despre formația 
constă r.țeanâ Chimpex. care tr. 
toa-T_-ă a fost de departe cea 
mai bură echipă ta seria Sud. 
merită să sp«nem tfteva cuvinte 
ta plus. Formația antrenată de 
cunoscuta: jucător Gheorghe
Silvestru a pierdut doar două 
Jocuri ta tur. ta rt*r a«»~e. la 
Btameatal Brașov și la Voința 
Bucur eyta Saltul calitativ ai 

c *e drioreazâ st tap- 
ttaui că echipa a fost tetărr-i 
pria transferul tai V. Docks, de 
la Brașov și al frați
lor Constanta: șl Ion Frigea de 
la C-FJL Ccnssasța. echipă care 
a retrogradat dat Divizie, precunt 
fi cesteru valorice a jtscâtoriloc 
proprii- AstfeL Chimpex an mat 
este echipa de acum dci-tzei aru 
care trăia doar prin retaMateie 
excelente ale tal Gh. Su.estru. 
ce—.pxtent de peste un deceniu 
al reprezentata, ei naționale. Ea 
are aeum 3—I popicari valoroși.

O evoluție slabă au avut. ta 
atari de noCe promovate ta cam- 
pCcoat. Larocoet B-ucureșta OS 
torte că are ta. tac valoros de 
jaeătaore. Votata Odarttef. Me- 
trom Brașov (O. tar ta bărbați 
— TetmctttLa.' OdortteL Voința 
Tg. Mureș. Crmructoruj Tg. Mu
res. Dintre debutante In eam- 
ptooat, echipa Bradul Vama n-a 
reușit *3 obțină n’.ci tin punct. 
Este adevărat tisă că ta maîo- 
ritatea etapelor a Jucat in de-

plasare, neavînd amenajată re
gulamentar arena. Dar nici Fri
gul București, cu toate că are 
o victorie in tur, n-are jucătoare 
care sâ corespundă valoric nive
lului Diviziei „A". (T, RABȘAN)

Iată clasamentul turului: 
FEMININ — Seria Sud

7
6
6
5 
5
5

Voința București 
Gloria București 
Rapid București 
Voința Ploiești 
Voința Galați

L 
«.
3.
4.
5.
S. Petrolul Bălcoi

0 2 
0 3

3
3
4
4

o 
1 
o 
o

9534 
12041
9390
9392 

12195
9595

14 
12 
12
11
10
10

7. Laromet Buc. 9 4 0 5 9702 8
8. Metrom Brașov 9 3 15 11429 7
S. Voința Constanța 9 2 0 7 11297 4

IX Frigul Buc. 9 10 8 10800 2
Seria Nord

X Voința Tg. Mureș 9 7 0 2 9363 14
X Voința Tim. 9 7 0 2 7011 14
X Voința Oradea 9 6 0 3 9496 12
X C.S.M Reșița 9 4 0 3 9356 12
X Hldrotr.ee. Bv. 9 0 0 3 9205 12
X Eectromureș 9 5 0 4 14161 10
7. U.T. Arad 9 3 0 6 9358 0
X Voința Craiova 9 3 0 6 9022 6
9. Voința Odorhei 9 2 0 7 11368 4

IX Bradul Vama 9 0 0 9 13224 0
MASCULIN — Seria Sud 

Chimpex C-ța 
Olimpia Buc.
Voința (București

x
X
X
4. Rulmentul Bv.
X Gloria București 
X Carpați Sinaia
7. Petro’.ui Cimpina 
X Constructorul GL 
X Metalul Roman

IX Rafinorul PL

9702 20762 
9403 24916 
9 6 0 3 20499 
9603 20000 
9504 20229 
9405 19933 
9 4 0 5 19486
9 3 0 6 25034 

0 
0

4
8

24313 
24105

14
12
12
12
10

8
8
6
C
2

L 
X 
X
X 
X
X 
X

8
7
7
6
5
5
2

1
2
2

o 
o 
o 
o 3
o 4 
o 4 
0 7

20424 
30972 
20111
15313 
25089
24553
30026 4

16
14
14
12
10
10

> 3 
3 1

Seria Nord
SX 9
iureș 9
12 Or. 9
rim. 9
nedoara 9

Tim. 9
in Mare 9

a Tetmout. Odorhei S 3 0 7 23420 4
». Voința Tg. M- 9 î I 7 14795 4

30. Coostr. Tg. M. 3 1 0 8 20059 2

Doar patr 
sumat din c 
a campional 
handbal (
— iată
o surpriză 
deosebit de 
Buhuși cu 3 
torii ! Și n-a 
comun acest 
din Buhuși < 
sucese acasă 
deplasare, 
Dar, echipa 
de la Bacău 
reușește — r 
două victor 
două dintre 
podiumul < 
Iași întrece 
19—18, iar 1 
Mureșul cu

Formația < 
tilistele din 
cătuită din 
pe Elena Cii 
selecționată 
bizuie pe „ 
re“, pe spo1 
du-și efort 
conștient dii 
dicată de e 
un tot omos 
valoarea col 
niită în jocui 
dintre comp 
(Arghir —
— 20, Borta: 
Haitian 19, 
nu

atuuri șiaP 
ței de afirn 
binată cu e 
cătoare mal 
ales unitate, 
jucătoarelor 
sarcinile I 
asigură Tex 
valoric net 
putea impur 
de prim ra

TURNEU INTERNATIONAL D

ÎN PLINĂ VACANTĂ DE IARNĂ
(Urmare din peg I)

cum se dorește, dealtfel — • 
înviorare a sportului in rindul 
elevilor*.

O idee asemănătoare au ți
nut să exprime și ceilalți pro-

ȘTIRI DIN VOLEI
• In organizarea clubului Uni

versitatea, la Ciuj-Napoca a avut 
loc, In zilele de 7—S ianuarie a.e, 
un turneu feminin de 'volei la 
care au participat, alături de 
formația gazdă, echipa diviziona
ră „A" C.S.M. Libertatea Sibiu 
șl formația brașoveană G.1.C C.L. 
din eșalonul secund. REZULTA
TE: C.S.M. — G1G.CX. 3—1; 
„V — C.S.M. 3—2; „U* —
G.I.G.C.L. 3—1. Cupa pusă In Joc 
a revenit studentelor clujene. In 
timpul turneului s-au remarcat: 
Doina Săvoiu, Laura Ruja și ndi- 
ko Gall C.U*), Mirela Popovici 
(C.S.M.) și Monica Moise 
(G.I.G.C.L.). (L Pocol — coresp.).
• Duminică. ÎS Ianuarie, ora 

10, In Sala sporturilor din Zalău 
va avea loc prima manșă a du
blei partide din „Cupa balcani
că" (masculin) dintrț echipele 
Silvania Șitnleu SRvaniei și Ka- 
slyaka Izmir.
• Duminică. 16 ianuarie, se re

iau Întrecerile din cadrul Diviziei 
„A*. feminin și masculin.
• In sala Rapid din Capitală 

se va desfășura vineri, 14 ianua
rie, intîlnirea restantă din cam
pionatul primei divizii feminine 
dintre Rapid și Chimpex Constan
ța. Jocul va începe la ora 16.
• Sala dc sport a Institutului 

pedagogic din București va C 
gazda întrecerilor prilejuite de 
„Cupa Unirii* pentru echipe fe
minine din Divizia ,,B“. La acest 
turneu, alături de echipele orga
nizatoare — Spartac și Universi
tatea — I.E.F.S. —, mal participă 
alte două echipe bucureștene — 
Voința si Confecția, precum și 
Chimia Rm. Vîlcea și Dacia Pi
tești. Jocurile vor avea loc in zi
lele de 13—16 ianuarie a.c.

G.I.G.CX.

SELECȚIE
LA TIR

Clubul sportiv universi
tar I.E.F.S. organizează, 
in perioada 14—22 ianuarie 
1983, intre orele 8—12, o 
selecție pentru secția de 
tir (probele de pușcă). Pot 
participa elevi șl elev* 
născuți în anii 1966—1969.

Selecția are loc la poli
gonul I.E.F.S., din str. 
Maior Ene nr. 12, sector 
5 (Stadionul Republicii), 
tramvaie 2, 8, 3, 20, 37.

fesori de educație fizică pre
sent’ in eaLtatc de lectori (Da
cian Cejoe-Botoșani, Mariana
Șelara-București, Victoria Vfr- 
rSs-Arad, Constantin Gindae-
Sectorul agricol Ilfov. Mariana 
Stegara-Crai ova) îndeosebi in 
privința modului cum eursanții 
s-au orientat către practicarea 
disciplinelor specifice sezonului 
alb, sania și schiul (de food', 
in care .nu putini an dovedi» 
calități remzreafcile, îndeosebi 
cei care an reprezentat jndețe- 
le Maramarc<. Neamț, Fi ibs 
va. Suceava, Cluj și municipiei 
București-.

Responsabila cabinetului me
todic. creat ad-hoc. prof. Vio
rica Căcnaru (Cîuj-Napoea), a 
avut la rindu-i aprecieri asu
pra felului in care toți cursan- 
ții s-au interesat de însușirea 
materialului predat, -cu ambi
ția de a aplica ia viața aso
ciațiilor sportive din peelile 
respective lot ce an invășai, 
iot ee apare ea noutate In ma
terie, pornind de la asigwra- 
rea bazei materiale a activității 
sportive din școli, pria valori
ficarea mai etici rută a spați
ilor curților din perimetml că
rora nu pot lipsi amenajări 
pentru atletism, porticuri de 
gimnastică sau cel puțin un teren 
pentru -jocuri”. Apare neîn
doielnic faptul că multi dintre 
elerii-președinți de asociații 
sportive școlare prezcnțila Va
tra Dornei nutresc dorința ca 
unitățile pe care le-au repre
zentat să ia parte, anul aces
ta, la întrecerea (inițiată tot

La București, in sala Arhi
tectura. s-s desfășurat un tur
neu iutemațional de baschet 
fecutrin la care au participat 
Tre; echipe românești (Sportul 
studențesc-Politehtuca-C-S.$. 2 
București, noua denumire a e- 
ehipe: Politehnica C.S.Ș. 2. 
Voința București și Progresul 
București) și una de peste ho
tare (Polonia Varșovia. din 
Divizia „A”). în cele trei zile 
de întreceri s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : Spor
tul *Tjdențesc-Poli-C.S.Ș. 2 
— Progresul 81—51 ; Voința — 
Poi-on-a 75—62 ; Sportul studen-

țesc-Poli-C.; — P] 
74—60 • Vo: 
" “ S

77—71 ;

52—39 ; I 
Poli-C.S.Ș. 
CLASAME^ 
tul studei 
Buc. 8 p, 
Progresul 4 
Coșgeteră £ 
desemnată 
ou 62 p. D 
rețea echip 
prezentat 
re In. sexti 
ALBULESC

CLUBURILE SPORTIVE ȘCO
(Urmare din pag. 1)

mun- 
putea 
spor- 
cheia

șroila nr. 2 Constanta a efec- 
tul o ADEVARATA SELEC
ȚIE A CADRELOR DE SPE
CIALITATE. răminind Ia ca
tedre numai profesorii care au 
vret eu adevărat — și au de
monstrat că pot — să 
ceașcă. Adevăr care ar 
C, și pentru alte unități 
tive similare din țară,
rezolvării multor neimpliniri.

în schimb, unele INIȚIATI
VE trebuie mai mult comenta
te. Intre ele. acea măruntă (în 
aparență) «fișă dc semnalare", 
un fel de punte de legătură 
tntre masa profesorilor de edu
cație fizică din zecile de școli 
generale și licee ale județu
lui Constanța și colectivul de 
specialiști ai C.S.Ș. nr. 2. Trea
ba e simplă și tocmai de a- 
ceea eficientă. „Fișa de sem
nalare" este o hirtîe-tip, cu

cîteva rub: 
școli (și h 
spectoratul 
prin inspec 
te Olga Du 
țit concurs 
școli compli 
mele elevilt 
lităti motri 
ce pentru 
și le trimi 
Profesorii < 
else la cap 
mare se d< 
lor, și veri 
informațiile 
ducație fiz: 
mentele 
prezintă g; 
luat în con 
rea perforr

Ar mai f 
te aspecte

REAF
H T P î S M

RETROSPECTIVĂ 1982 (I): HTIM-CfllIDIICÂTOIH (Urma.

Anul hipic 1S82 a fost dominat 
de disputa dintre formațiile G. 
Tănase, I^ Oană șl M. Ștefănescu, 
care au luptat cot la cot pir.â 
în ultima reuniune pentru obți
nerea titlului de formație cam
pioană. Prin cele trei victorii 
realizate în ultima reuniune su
plimentară, T ă nașe și-a tavias 
adversarii fără drept de apei. 
Succesul s-a datorat ta special 
pregătirii acordate pensionarilor 
săi in partea a doua a Întrecerii, 
clnd a reușit să refacă o situație 
ce părea serios compromisă, prin 
avansul luat la jumătatea Între
cerii de rivalul său I. Oană (5 
victorii). Cu calmul său specific 
și experiența acumulată, G. Tă
nase și-a strlns rîndurile. refăcind 
pas cu pas diferența ce-1 sepa
ra de adversar și, printr-un efort 
final, a reușit sâ răstoarne re
zultatul In favoarea sa. Remar-

câni din aceascâ formație pe 
campionul 3 am.ee. Tratai. pe 
Hogar. un valoros alergător, șl 
pe Orsina. care prin recordul 
realizat ta uJtma «S alergare ae 
anunță o pretendentă la șefia 
generației.

Cea de a doua formație clasa
tă. L Oană, ș:-a datorat succe
sul celor două surori. Strunga și 
Strehala, excelente fiice ale 
Strunei, care ae anunță de pe 
acum serioase adversare pentru 
Trifoi și Orsina. Prin cele « 
victorii obținute, L Oană a cu
cerit șl laurii de campion al 
driverilor.

Cea de a treia formație clasa
tă, M. Ștefănescu. eternul adver
sar al Iul G. Tănase, ar fi putut 
răsturna rezultatul In favoarea 
sa dacă ar fi beneficiat ta par
tea a doua a întrecerii de Indian 
și Rablț, care, accidentlndu-se. au 
trebuit a fl reformați. Din aceas
tă formație remarcăm pe Sardo-

nic, un produs de excepție al 
crescătoriei române, și pe Co
pist, care prin rezultatele obți
nute a intrat In rindul vedetelor 
turfuluL

Pe locul 4 s-a clasat formația 
F. Pașcă. care însă în final nu 
a beneficiat de 
alergătorilor din 
Excelent etc).

Pe locul 5 — 
nescu, care, după o absență de 
peste 20 ani de pe hipodrom și 
cu un lot mai puțin valoros, a 
reușit acest bun rezultat grație 
pregătirii serioase șl a modului 
cum a susținut șansele cailor.

încheiem aceste rînduri cu re
gretul că formația Toduță a reu
șit și in 1982 performanțe de 
neinvidiat ca, avindu-i în for
mație pe Toporaș, Trandafir, Te
nor și alții, să se claseze totuși 
pe ultimul loc 1

aportul tuturor 
grajd (Harnic,

formația S. Io-

A. MOSCU
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deși știe bi 

întrebare 
poate îm; 
Ichim ? C 
său de la 
„Se poate 
mari. Fizi< 
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așcultătoar 
ționa tehn 
antrenamei 
următoarei 
la sub 88 
necesar p< 
cheltuiala 
Cupa Euro 
la mai pu

Hldrotr.ee
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ii. 2 
p. 1

3 p.
a fost 
egeduș 
i tine- 
care a 
junioa- 

(V.

V V

lui, premisa disputării eu șan- I 
se a unui Ioc pe podium. Fi- • 
rește, campionatul este abia la 
început. Din acest fapt hand
balistele din Buhuși ar trebui 
să tragă concluzia că pînă la 
împlinirea țelului este cale 
lungă, că eforturile lor vor 
trebui să se înzecească, mai a- 
les că de acum încolo nu vor 
mai surpținde pe nimeni, di
vizionarele „A" fiind avizate 
de potențialul acestei noi pre
tendente la medaliile campio
natului și, mai ales, n-am 
dori ca rîndurile noastre, de 
îndreptățite laude pentru ex
celentul start luat în campio
nat, să le amețească pe spor
tivele antrenorului Ioan Ger
hard. De aceea le și repetăm : 
succesul solicită muncă fără 
preget la antrenamente, o dă
ruire nedrămuită in timpul 
disputelor și, mai ales, modes
tie. Sperăm că Elena Ciubota- 
ru și colegele sale vor înțelege 
totul cum se cuvine și, îndeo
sebi, că vor înțelege pretenții
le tot mai mari ale antreno
rului lor. Numai astfel 
tea ajunge pe culme.

CLASAMENT

RULMENTUL 
A.E.M. Tim. 
Textila 
Progresul 
Chimistul 
Mureșul 
Știința 
Confecția 
C.S.M. Sf. 
Hidrotehnica 
TEROM Iași 
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După 4 etape în „Trofeul efi- 
carității", oferit de ziarul „Spor
tul", situația se prezintă astfel t 
1. MARIA TOROK-VERIGEANU 
(Chimistul Km. Vilcea) Si de 
goluri înscrise, 2. Maria Manta 
(Progresul București) 31, 3—5. »o- 
dica Grigoraș (Confecția Bucu
rești), Magda Pereș (Mureșul Tg. 
Mureș) și Iuliana Dimofte (Hi
drotehnica Constanța); un meci 
mai puțin) ei te 28, 8. Elena Clu- 
botaru (Textila Buhuși, un meci 
mai puțin) 23, 7. Doina Cojocaru 
(A.E.M. Timișoara) 21, 8—16. Eva 
Andor (C.S.M. Sf. Gheorghe), Ma
ria Corban (TEROM Iași) și Geor- 
geta Oncu (C.S.M. Independența 
Sibiu) cîte 20, n—12. Zoranca 
Ștefanoviri (A.E.M.Tlmlșoara) ți 
Angela Avădanei (TEROM Iași) 
rite 18, 13. Nadlre Luțaș (A.E.M. 
Timișoara) 18, 14—16. Niculina
Iordache (Progresul București). 
Vasilina Nuțu șl Maria Mâlurea- 
nu (ambele Confecția București) 
cîte 15.

I
I

Luni 
pășeam 
Steaua, 
de al 
„roș-albaștrilor", intilnire ino
pinată cu fostul internațional 
Ion Voinescu , acela care se 
ocupă in exclusivitate de lu
crul specific cu portarii ste- 
iiști. Optimist și volubil, așa 
cum il știm, Voinescu acceptă 
citeva —„un-dci ‘-uri. La unul 
din acestea — LCe face Stea
ua acum ?“ — el ne răspunde 
cu subînțeles : „Muncește ea 
indirjire, aitindn-se înapoi ea 
minie—*.

Evident _cu minie", aveam 
s-o aflăm, pentru că toată lu
mea este de acord că locul pe 
care Steaua il deține, in pre
zent, in clasa meni nu este in 
concordanță cu pos.bilatățde și 
tinerețea jucătorilor ei-

Replica lui Voinescu aveam 
s-o vedem in acțiune pe unul 
din terenurile de antrenament, 
acolo unde. îmbrăca-,; in fișuri 
și cu căriulițe pe cap. steLștă 
răspundeau faiă șovăire la co
menzile antrenorilor C. Cex- 
niiunu-Gh. Constantin

.Ixrpa — zilei* a pus ac
centul pe pregătirea f.r că 
Căutăm să-i identificăm pe 
jucătorii din cele două plutoa
ne compacte, care au la con
ducere fie pe unii din vetera
nii echipei (Same*. lordacbe 
sau, Anghelim), fie pe cei dm 
generația mal tinără. Ii des
coperim, incel-incet, pe Iot**. 
Belodediri. Nița. FL Mari*. 
Fodor, Eduard. T. Stoica. Mw- 
reșan. Minez. SL Popa. Ml 
jaru. Cimpeanu. Barbu, nou! 
venit Tarea și Adrian Ioaes- 
eu. Acesta Jn ne spo-

de 
susți- 
ridi- 

jecv-
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<1 ele- 
evărat, 
: de
•u ma-
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tă pa-
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letă de experimente reușite pe 
care C.S.Ș. nr. 2 Constanța le 
oferă : selecțiile regulate și in 
județe limitrofe la canotaj ; 
sprijinirea cu prioritate a ele
mentelor deosebite de dotate ; 
colaborarea pe linie profesio
nală între C.S.Ș. și celelalte 
organisme cu atribuții în sport 
(Inspectoratul școlar județean, 
C.J.E.F.S., C.J.O.P., Comitetul
județean al U.T.C.); legătura 
permanentă cu federațiile (de 
haltere, prin excelență) 
Nici una dintre ele nu 
neobișnuită, greu de i 
complicată în sine : 
toate, de domeniul îndeplinirii 
cu exactitate, pasiune și pro- 
fesionalitate a sarcinilor, aflin- 
du-se astfel la indemîna orică
ror cluburi sportive școlare 
din orice localitate a țării.

TlANOAFtlSCU

I
în aștepta 

cantitatea
r«M coafiaM Iiptt

Foso : L MIH-LICÂ

I
I

START IN COMPETIȚIA 
DE MINIFOTBAL ‘

1)

etc. 
este 

aplicat, 
aparțin.

I
I
I
I

schiului alpin
I

ll'Ccc . -

: greu. . 
ară : se

ristoa ? 
calități 

lini, de 
, fără 

■ă va fi 
perfec- 
rage 
mge 
le Ia
- cit

Ia 
la
97
e

are, pe 
or, in 
ne știe, 
puncte,

ceea ce înseamnă tot așa ceva, 
dar in Cupa Mondială. Și să 
știți că ea nu e singura fată 
talentată, mai sint citeva, chiar 
mai tinere, cu toate formind 
nucleul prin care schiul nostru 
alpin privește spre rezultate de 
valoare, egale eu accesul In 
elita acestui sport, iar mai de
parte — afirmări solide in ci
clul olimpic următor. îi aștep
tăm, de asemenea, pe băieți, și 
ei dotați. Important că primul 
pas a fost făcut. Și, e limpede, 
el obligă !“

O privim din nou pe Liliana. 
Privește, visătoare, intr-un 
punct numai de ea știut. Visul 
unui miez de iarnă. Pentru o 
viitoare realitate, de mult aș
teptată, în schiul românesc...

I
I
I
I
I
I
I
I

Cum am mai anunat, as
tăzi se vor disputa la Ploiești. 
Pitești, Timișoara și Brașov 
primele meciuri ale competiției 
de minifotbal la care vor par
ticipa echipe din centrele for
mațiilor divizionare ,.A“. La 
PLOIEȘTI se vor întrece echi
pele de copii ale cluburilor 
F.C. Constanța, Dinamo, Stea
ua, Sportul studențesc și Pe
trolul ; la PITEȘTI, echipele 
C.S. Tirgoviște, Chimia, Uni
versitatea Craiova, F.C. Olt si 
F.C. Argeș ;• la TIMIȘOARA 
F.C. Bihor, Corvinul, Jiul si 
„Poli", iar la BRAȘOV Poli
tehnica Iași, S.C. Bacău A.S.A. 
Tg. Mureș și F.C.M. Brașov.

Turneul final este programat 
la Brașov, în zilele de 15 și

16 ianuarie. in Sala sporturi
lor- Compeuția se desfășoară 
pe două categorii de virată -. 
prima — cop ; născuți In anul 
1969 ; a doua —1970. La ambele 
categorii sint admiși și jucă
tori ma; mici. Se vor juca două 
reprize a cite 20 dc minute 
fiecare.

La sfirșitul întrecerii — al 
cărei principal scop este de
pistarea unor copii de real 
talent — se vor acorda premii 
in mingi, plachete și diplome. 
Vor fi premiați cei mai buni 
jucători, precum și cei care 
vor marca cele mai multe go
luri. Formațiilor fruntașe zia
rul SPORTUL le va oferi cupe.

ID'IIMSIRAflA Dt SHI 1010 PRO'OSPODI IWOMUZâ
PREMIERE ’83 !

• Astăzi este ultima zi de pro
curare a biletelor cu numerele 
alese de participanți pentru pri
ma tragere obișnuita Pronoexpres 
din noul an. In cursul anului 
trecut, o mare parte din nume
roasele premii in autoturisme și 
importante sume de bani atri
buite au fost obținute pe varian
te combinate, achitate în cotă 
de 25 la sută, care dau posibi
litatea de a juca mai multe nu
mere în limitele unor sume ușor 
accesibile. Indiferent însă de for
ma de participare aleasă, „secre
tul- marilor succese 
ța cu regularitate la 
joc preferat ! • De 
Loto-Pronosport se 
în aceste zile bilete

este prezen- 
sistemul de 
la agențiile 

pot procura 
pentru pri-

ma tragere Loto 2 din acest an,
care va avea loc duminică 16 ia-

. "; șî
mari succese la acest sistem de
joc simplu și atractiv. Se reamin
tește că ‘ ’
poate fi 
achitată 
riante 
de cota 
ticipă Ia toate cele trei extrageri 
a cite patru numere însumînd 12 
numere din totalul de 75. Ciști- 
gul ' ’ "
un 
cel 
tru 
numere dintr-o
OCOLIȚI PRILEJUL....................
NUMĂRA PRINTRE PRIMII MARI 
cîștigAtori ai anului i

nuarie 1983 prilej de noi

un bilet costă 10 lei și 
completat cu o variantă 
100"/® sau cu patru va- 
achitate 25%; indiferent 
jucată, fiecare bilet par-

maxim pe 
autoturism 
minim este 
variantele

o variantă este 
„Dacia 1300“, iar 
de 100 lei (pen- 
cu numai două 
extragere). NU 

----- DE A VA

Acest spațiu era rezervat u- 
nei probleme esențiale rezul
tată din Consfătuirea antreno
rilor — „cum să dezvoltăm 
spiritul ofensiv in campionatul 
nostru?" —, dar iată că, din 
pâoate, se ivește un subiect 
de o și mai stringentă actua
litate, legat de forfait-ul lui 
Bălăci pentru primul meci cu 
Kaiserslautern, suspendat pe 
încă o etapă de U.E.F.A pen
tru recidivă imediată duipă 
suspendarea anterioară.

Sigur că partea de vină a 
jucătorului se află pe primul 
plan, deși e de discutat și a- 
supra cauzelor care fac ca u- 
neori jucătorii noștri să pri
mească aceste cartonașe galbe
ne ca pe niște bezele din par
tea arbitrilor. Dar mai există 
o problemă : aceea care ne de
monstrează că F.R.F. nu are 
un serviciu de evidență (mai 
ales pentru relațiile interna
ționale), ca să nu mai vorbim 
de asistența juridică de profil 
(regulamente, clauze, excepții 
la zi) pe care trebuie să • 
asigure. Cazul Bălăci pune cu 
acuitate problema inființării u- 
nui asemena serviciu, deoarece 
în absența lui — vedem — 
pierderile sint mart Desigur, 
Bălăci a invocat — la aflarea 
suspendări: sale — faptul că 
a comis • infracțiune fără să-i 
fi cunoscut urmările, tn cupe
le europene, și anume că un 
jucător suspendat după două 
cartonașe galbene, dacă pri
mește in mecial imediat urmă- 
tor alt cartonaș galben este 
suspendat automat pe încă o 
etapă Nu e tuci pe departe o 
scuză valabilă, dar, vrind-ne- 
vrfad. trebuie să admitem că 
faultul grata : asupra iuj T;ga- 
=* — fauri incontestabil ! —
n-ar fi fost comis, poate, dacă 
Balari ar fi avut in față „spec
trul- suspendării sale pentru 
Kaiserslautern.

Se spun» deseori că fo’balul 
—:<«ru aparține școlii latine, 
ad-că anei școli In care fante- 
ria are riștig de cauză In dis
puta cu r-guarea. Dacă accep- 
ăm aceactă teorie la cadrul 
,ocutu_ ca ar trebui respinsă 
din plecare m cazul rigorii 
care trebuie să domnească la 
eapimhU organizate r;c. din care 
se nasc și „cazurile Certej" 
F-- u-a: ales. această irosire 
stupidă. Pentru că nu poate C 
ta.-feată altfel aneaja.-en tu- 
ruiJi IV m Cupe UEFA fără

cel mai bun jucător al anului 
1982.

Să ne întoarcem acum Ia 
problema de bază, aceea a 
EDUCAȚIEI. Există în fotbalul 
nostru o manie a protestelor 
pe loc din partea jucătorilor. 
Dar aceste proteste, mereu 
„antrenate" au repercusiuni 
grave cînd se practică, din. 
inerție, în fața unor arbitri 
sțrăini. (Cămătaru, de pildă, 
obișnuit, cu proteste, mai a- 
les la Craiova,' pe teren pro
priu, a primit un cartonaș gal
ben pentru un protest copilă
resc, în meciul cu Bordeaux, 
la Craiova, și asta în fața u- 
nui arbitru care nu merita o 
asemenea impolitețe, ca să nu 
zicem altfel).

Acum citeva luni, la Valen
cia, în faimosul meci Spania 
— Iugoslavia, în momentul în 
care arbitrul Soerensen a a- 
cordat Spaniei un penalty 
pentru un fault comis în afa
ra careului, jucătorii iugoslavi 
n-au protestat, pentru simplul 
fapt că experiența lor interna
țională le-a spus că protestul e 
inutil și, în orice caz, păgu
bitor. chiar dacă decizia este 
profund eronată. (Sint rarisi
me cazurile tn care arbitrul 
cedează primului impuls și 
și primei decizii).

Mutică de educație nu se 
poate face însă doar prin vor
be. Cum să faci educație dacă 
mulți dintre antrenorii noștri, 
pe drumul spre vestiar, nu fac 
decît să treacă vina (toată) a- 
șuprv arbitrilor, și asta ip fața 
jucătorilor, care se văd astfel 
scutiți de toate reproșurile po
sibile.

La amin'itul Mundial spa
niol, erorile de arbitraj au fost 
numeroase și incontestabile. 
Cu toate acestea, în conferin
țele de presă care aveau 
loc la cîteva minute după 
meci, antrenorii au evitat să 
comenteze deciziile arbitrilor 
convinși fiind că eventualele 
proteste r.-ar reprezenta decit 
un handicap în plus pentru o 
viitoare întîlnire, dacă sorții 
le-ar readuce in arenă arbi
trul admonestat.

Fotbalul a devenit un imens 
sistem de relații. Iar jucătorii 
și antrenorii trebuie să-și e- 
duce măcar politețea artificia
lă, dacă nu sînt înzestrați cu 
una na'urală. Și asta, dintr-un 
firesc instinct de conservare...

loon CHIRILA

mbpi\ CU ITALIA ? CREO CĂ VA Fl CUM A FOST CU SUEDIA *
La recenta consfătuire a teh

nicienilor din prima noastră 
divizie am dialogat, intre alții, 
$ cu Nicolai Dobrin. L-am ru
gai să ne spună cu ce gir.duri 
și — mai ales — intenții por
nesc, el ți F.C. Argeș in 1961 
Iar prima întrebare—

— Vei mai juca ?
— Na stio. Cred că nu._
— Dar F.C. Arg eș, ' a juca 

iarăși intr-o competiție euro
peană ?

— Acum tot mai multe echi
pe tind să jcace inlr-o astfel 
de campetitie. Nai, am mai 
spos-o. vrem să nu mai avem 
emoțiile de anul trecut—

— Și totuși F.C. Argeț cu 
-Ș-5 după jumătate din cam
pionat...

— Dacă vom— recidiva si in 
retur eu —5, atunci e posibil. 
Programul ne avantajează, a- 
easă ivind doar un meci mai 
greu, cu Dinamo. In rest, ne 
vor vizita echipe din a doua 
parte a clasamentului...

— Apropo, cine crede Do
brin că va retrograda ?

— F.C. Constanta nu văd eu 
cum mai poate scăpa. Nici 
„Poli" nu mai are prea multe 
șanse. A treia se va alege din 
grup. Unele dintre aceste e- 
chipe amenințate au început 
să-și facă socoteli, să afirme 
că vor trece și pe la... Pitești. 
Ei bine, pentru ca să fie to
tul limpede, eu o spun acum 
răspicat că F.C. Argeș nu va 
ierta pe nimeni...

LOTURILE DE JUNIORI ÎNCEP 
PREGĂTIRILE. Lotul U.E.F.A. ’83, 
pregătit de Marcel Pigulea, va 
pleca, la jumătatea acestei luni, 
la Singeorz-Băl, pentru un sta
giu de pregătiri de circa două 
săptănuni. Au fost convocați 24 
de jucători, dintre care se vor 
alege, apoi, cei ce vor aborda 
returul cu Cipru din cadrul pre
liminariilor Campionatului euro
pean I. In aceeași perioadă, la 
Cîmpulung Moldovenesc, se vor 
pregăti și celelalte două loturi : 
U.E.F.A. ’84 (antrenor V. Gugiu) 
și U.E.F.A. ’85 (antrenor N. Be- 
lizna). In total, aici se vor pre
găti circa 50 de juniori, mare 
parte dintre ei fiind cei selecțio
nați după vasta acțiune de depis
tare efectuată de F.R.F. in toam
na trecută.

— Cine va cîștiga titlul ?
— Sportul, Dinamo, Craiova 

sau— F.C. Argeș.
— Ziceai, totuși, câ Argeșul 

nu mai vrea să aibă emoții ?
—Avem șanse, așa că ni le 

vom disputa cu toată ardoarea. 
Tocmai pentru că între -j-5 și 
+ 8 sau -f-9 e vorba de un 
meci ciștigat afară (de noi) și 
de unul pierdut acasă (de e- 
cbipele din fruntea clasamen
tului). E așa ? Este.

— Cum vede fostul interna
țional Dobrin viitorul sezon 
internațional ?

— Un sezon greu, dar nu
imposibil dc trecut cu bine.
Craiova, dacă elimină pe
T uscrslaulcrn, eu zic c-o
s-ajungă in finală. Nu va fi 
ușor fără Țicleanu, fără Bă
lăci, dar Craiova e o echipă 
matură și capabilă de orice 
performanță.

— Cum va fi cu Italia ?
— Cu Italia la București 

trebuie să fie cum a fost cu 
Suedia. Cu gindire a jocului. 
Sigur că la 2—0 puteam să ne 
ducem peste suedezi să le mai 
dăm un gol, dar apărea ris
cul lăsării spațiilor largi in a- 
părare. Cu italienii trebuie să 
jucăm și mai atenți, că sint 
cei mai periculoși pe contra
atac. Vreau să spun că meciul 
ăsta trebuie foarte bine pregă
tit, pentru că Italia, sint sigur, 
va juca mult mai bine decit Ia 
Florența. Cred că-i vom bate. 
Echipa noastră c tinără și are 
șanse să aducă prima victorie 
in intilnirile cu Italia. începu
tul a fost făcut cu Suedia, nu?

începutul a fost făcut și a 
fost frumos, e adevărat, și nu 
le rămine tricolorilor noștri 
decit să confirme în focul dis
putei din aprilie pronosticul 
lui Nicolae Dobrin, cel care, 
la 36 de ani, e pregătit să pă
răsească gazonul, dar slujind 
in continuare fotbalul la cîr- 
ma uneia dintre cele mai bune 
și mai tinere divizionare „A", 
F.C. Argeș. Cea pe care anul 
trecut a ajutat-o să se salve
ze de la retrogradare, cea pe 
care acum ■ o aruncă în disputa 
pentru titlul de campioană...

Laurențiu DUMITRESCU



PATINATORUL TIBOR KOPACZ
PE LOCUL II LA INZELL

Confirmî.nd bunele aprecieri, 
pa'inatorul nostru Tibor Ko
pacz s-a numărat printre prin
cipalii animatori ai concursu

lui de la Inzell ocupînd în fi
na! locui II : 530 m — 1. J.
Alb-Louka (Finlanda) 39,25... 
10. Kopacz 40.70 ; 1500 m —
1. Kopacz 2:02.02 (v.r. 2:03,91),
2. J. Ala-Louka 2:03,64, 3. P. 
Krysiak (Polonia) 2:04,07 ; 
5 000 m — 1 W. Jăger (Aus
tria) 7:14,51™ 7. Kopacz 7:26,08. 
Clasament general : 1.
ger
3.
(din 35 
Todoruț 
locuri : 
Holzner

W. Jâ-
125,981, 
126,570. 
Simona

125,901, 2. Kopacz
W. Scharf (R.F.G.) 

concurenți). 
a ocupat următoarele 

500 ni — 1. Monika 
(R.F.G.) 42,51... 23. To-

doruț 45.87 ; 1C00 m — 1 
ner 1:26,79... 22. Todoruț 
1500 m — 1. Ulrike 
(R.D.G.) 2:15,34.. 19. Todoruț
2:32,65. Clasament general : 1. 
Carola Burger (R.D.G.) 132,595 
... 17. Todoruț 144,898 (din 19 
concurente) în concursul de 
sprint, Dezideriu Jenei a înre
gistrat următoarele rezultate :

1. I. Vidiakin 
20. Jenei 40.08;
1. I. Vidiakin- 

Jenei 
de Boer

500 m
(U.R S.S) 
1000 m :
1:18,30...
500 m —
da) 38,25. 
1000 m -
da) 1:17,26... 16
Clasament general: 1. J. Ike- 
ma 155,470... 14. Jenei 
(din 24 de concurenti).

38,68...

17.
1. L

17. Jenei
1. J. Ykema 

Jenei

1 21,57 ; 
(Olan- 
39,67 ; 

(Olan- 
1:21.13.

161.100

Holz- 
1:36,29 
Frank

HOCHEIȘTII AU PORNIT ÎN CURSA

PENTRU UN LOC PE PODIUM

Scurtă discuție cu Eduard 
Pană, antrenor principal al re
prezentativei universitare a Ro
mâniei, înaintea plecării spre 
Poiana Brașov, tn fruntea lo
tului care se pregătește pentru 
UNIVERSIADA DE IARNA 
DE LA SOFIA (17—28 februa
rie). „Va fi prima participare 
de la ediția din 1966, disputată

PE GHEAȚA
Șl PE ZAPADA

deplasare,
4 nedecis

nuare,
țească a României ? • 
perioada de acumulări

in Italia, cind hochciștii români 
ciștigau medalia de argint, 
după puternica reprezentativă 
studențească a Uniunii Sovie
tice. Un motiv în plus, deci, 
pentru a ne pregăti cu maximă 
seriozitate. Ne-am propus, de
altfel, să urcăm și in 1983 pe 
podium, deși de la întrecerile 
din Bulgaria nu vor absenta 
echipe universitare deosebit 
de tari ca cele ale S.U.A., Ca
nadei, U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Bulgariei, Iugoslaviei" • — Cc 
program și-a propus, în conti- 

reprezentativa studen- 
,După 
fizice

de Ia Poiana Brașov, care va 
constitui și‘ o etapă de pregă
tire în vederea C.M. de la To
kio (grupa B), din luna mar
tie, vom avea două jocuri de 
omogenizare cu formații de 
liga I din Cehoslovacia și U- 
niunea Sovietică. Apoi, parti- 
ciparea la „Cupa „Federației", în 
compania — probabilă — a 
Spartei Fraga, a unei alte for
mații puternice din U.R.S.S. șl 
a reprezentativei de tineret a 
României" • — Ce ne puteți 
spune, la această oră, despre 
componența lotului ? • „Din 
liniie de bază vor face parte 
cei mai buni jucători cu drept 
de participare la Jocurile Mon
diale Universitare, dintre a- 
ceștia nelipsind portarul Hu- 
țanu, înaintașii Pisaru, Solyom, 
V. lluțanu, apărătorii Berdilă, 
L Antal, E. Antal și alții".

MIHAI BARÂ-JUNIOR „TREBUIE SA ONOREZ
Praga. După 27 de etape în 

campionatul de hochei al Ce
hoslovaciei pe primul loc se 
află Dukla Jihlava cu 43 p, 
urmată de T.E. Vitkovice 34 p 
și Tesla Pardubice 27 p. în 
ultima etapă, 
Dukla a 
(2—2) cu 
rezultate : Zetor Brno 
ko.vice 5—‘ 
dejovice - 
3-2.

Celiabinsk. Pentru a cincea 
oară Elâna Vodorezova (19 ani) 
a cîștigat titlul de campioană 
de patinaj artistic a U.R.S.S. 
Tot 19 ani are și noul cam
pion, Aleksandr Fadeev.

Harrachov. A șaptea prohă 
din cadrul Cupei Mondiale 
pentru sărituri a avut loc pe 
trambulina din această loca
litate cehoslovacă. Ea a prile
juit un remarcabil succes tî- 
nărului săritor Pavel Ploc 
(Cehoslovacia), în vîrstâ de 18 
ani. Liderul „Cupei", finlan
dezul Nykaenen, deși a reali
zat cea mai lungă săritură din 
concurs (121 m). nu s-a clasat 
decît pe locul 4, deoarece a 
doua săritură a măsurat „doar" 
111 m. Cîștigătorul 
două ediții ale Cupei Mondia
le, austriacul Armin 
s-a clasat acum pe . _ 
Clasamentul: 1. Pavel Ploc 264,6 
p (119 m + 117,5 m), 2. Klaus 
Ostwald (R.D.G.) 261,2 (119 m 
+ 116.5 m), 3. Markku Puse- 
nius (Finlanda) 257,7 m (113 m 

Matty Nykaenen
Ulf ~ '

p, 6. 
2,6,0

TRADIȚIA FAMILIEI I"

in 
terminat

HKZ Litvinov. Alte 
Vit- 

4, Motor Cseke Bu- 
— Tesla Pardubice

Mihai Bară, 20 de ani stu
dent la Institutul pentru edu
cație fizică și sport din Bucu
rești, ține să onoreze prin bune 
comportări și, mai cu seamă, 
prin clasări onorabile partici
parea sa la întrecerile de schi 
alpin din cadrul Universiadei

„Nu de alta — 
recent — dar nu 
în urmă cu 32 de 

Mibai Bâră,

de la Sofia, 
ne-a declarat 
pot să uit că 
ani, tatăl meu,
devenea campion mondial uni
versitar la slalom, în întrece
rile găzduite de Poiana Bra
șov™ Trebuie să fac totul pen
tru a onora tradiția familiei !“

ultimelor

Kogler, 
lacul 8 !

+ 120 m), 4.
258,8 p, 5. 
(R.D.G ) 256,5 
land (S.U.A.)

După 7 probe
general
Nykaenen 110 p. 2. Olaf Nanson 
(Norvegia) 65 p, 
(R.D.G.) 64 p, 4.
5. ~ ~

Findeisen 
Mike Hol- 

P. 
clasamentul 

este următorul: 1.

3. Weissflog 
Kogler 60 p.

Per Bergerud (Norvegia) 59 
p, 6. Ostwald 55 p etc.

Planica.' în afara „clasicului" 
„Turneu al celor 4 trambuline",

ACTUALITATEA
Alte rezultate din competițiile 

europene inter-cluburi la hand
bal: FEMEI (optimi de finală, 
tur): Cupa campionilor: Skjeberg 
Oslo — Vasas Budapesta 16—21; 
Cupa federației: Bakonyi Vesz- 
prem — A.C. Ztlrich 31—9, 
Tresnjevka Zagreb — Bane Se- 
kulicl Sombor 19—19, Druzstevnik 
Topolnlky — Admira Viena 28—14, 
Svendborg (Danemarca) — K.I.K. 
Goteborg 17-ri5, Avânți Lebbeke 
(Belgia) — Nilcc Amsterdam 5—19; 
BĂRBAȚI (sferturi de finală, 
tur): Cupa campionilor: Honved 
Budapesta — Mctaloplastika Sa
bat 19—15 (9—5). Dukla Praga — 
VfL Gummersbach 19—18,
Ț.S.K.A. Moscova — Magdeburg 
30—17, Heim Goteborg — C.F. Bar
celona 16—20 : Cupa cupelor :
Droll, Halmstad (Suedia) — Ze-

A.C.

Frumusețea unică a săriturilor cu schiurile poate fi înțeleasă din 
această imagine, în care săritorul pare să zboare deasupra mun
ților. Fotografia a fost .............. ~
timpul concursului din

realizată la Garmisch Partenkirchen in 
cadrul „Turneului celor 4 trambuline". 

Telefoto : A.P.—AGERPRES

CAMPIONII EDIȚIEI PRECEDENTE LA SCHI ALPIN

celor 3
- Iugo-

iată șl un „Turneu al 
trambuline" (Planica - 
slavia, Villach — Austria. Tar- 
visio — Italia). în prima eta
pă (contind pentru Cupa Eu
ropei) : 1. Vegart Opaas (Nor
vegia 268,1 p (100 m + 93 m). 
2. Massimo Rigoni (Italia) 263,6 
p, 3. Primoz Ulaga (Iugosla
via) 258,5 p.

Zurich. în urma rezultatelor 
înregistrate în competițiile de 
schi alpin, situația din Cupa 
Mondială la 
zintă astfel: 
(Austria) 84 
(Elveția) 80 . 
briggen (Elveția)

Hammerstrand, 
din cadrul Cupei 
săniuțe, desfășurat în Suedia, 
a prilejuit următoarele rezulta
te : bărbați (1000 m) : 1 Ser- 
ghei Danilin (URSS) 2:15,60 
2. Uwe Handrich (RDG) 
2:15,85, 3. Norbert Huber (Ita
lia) 2:16,22, 4. Iuri Eissak 
(URSS) 2:16,38, 5. Ernst Has- 
pinger (Italia) 2:16,88 ; femei 
(900 m) : 1. Ute Weiss (RDG)

masculin se pre-
1. Harți Weiratler

p. 2
P. 3.

Peter Muller 
Primin Zur- 
78 p.

Concursul 
Mondiale la

HANDBALISTICA
lezniciar Nlș 24—24, S.C. Leipzig
— Volan Szeged 29—25; Cupa fe
derației: I.F.K. Karlskrona (Sue
dia) — I.F. Elseneur (Danemar
ca) 23—20, I.L. Zaporoje (U.R.S.S.)
— Tatabanya 29—18.

COMPETIȚII AMICALE: Frank
furt de Oder. Echipa locală a 
ciștlgat turneul masculin, aflat 
la a 14-a ediție, totalizînd 8 p. 
Ea a fost urmată de S.K.A. Kiev 
5 p, Slask Wroclaw 5 p șl Sel. 
armatei cubaneze 2 p. In ulti
ma etapă Vorwărts Frankfurt/ 
Oder a învins cu 19—13 pe S.K.A. 
Kiev; Kiel. Reprezentativa R.F. 
Germania a fost învinsă cu 
25—21 (14—11) de selecționata U- 
niunll Sovietice; GSteborg. Echi
pa Suediei a întrecut, in meci 
revanșă, formația Poloniei cu 
22—21 (10—12).

TENISMANII NOȘTRI VICTORIOȘI IN UNGARIA
tUrmire im pag f) meciul cu Chile, din cadrul „Cu-

-------- =----------------------------------pej Djyij», obținem un re
zultat pe măsura reputației de 
care se bucură 
mânesc'

Iată
români
Echipa

Chiar dacă și linul și celălalt 
au trebuit să cedeze in fața 
experimentalului jucător ungur 
Peter Szoke, și formația secun
dă a terminat, în cele 
mă, învingătoare : 3—2. 
cluzie, pot afirma că 
jocuri, ca și apropiata 
pare a celor patru jucători — 
cărora li se va alătura Dumitru 
Hărădău — la un circuit în R.F. 
Germania, în perioada 17 ianva- 
rie — 20 februarie, ne vor da 
posibilitatea să constatăm for
ma jucătorilor noștri și să luăm 
măsurile adecvate pentru ca în

tenisul ro-

2. Elena Po:2:04 66
(URSS) 2:06.16. 3. Elena Pef- 
minova *
Annefried
2:06,98. 5 Lotte Dahlberg (Sue
dia) 2:08,33.

(URSS) 2:06.39. 4.
Gollner (Austria)

rrri

Iată campionii mondiali universitari al ediției 1981 a Jacurilor 
Mondiale Universitare (Jaca, Spania), la schi alpin : coborlre : 
V. Tiganov și Marina Junusova (ambii U.R.S.S.); slalom: P. 
Popanghelov (Bulgaria) și Claudia Giordan! (Italia); slalom u- 
riaș: B. Zeman (Cehoslovacia) și Perrine Pelen (Franța); com
binată: P. Blanc (Franța) și Magdalen* Silvestri (Italia).

CAMPIONATE • CUPE

SUBVENȚII ACORDATE 
DE U.E.F.A.

HAMBURGER S.V. SURCLASATĂ 
ÎN FRANȚA

din ur- 
în con- 

accste 
partici-

se

rezultatele 
. în meciul

I
6—4, 6—2, Dîrzu — Csepai 6—3, 
6—4, Segărceanu — Csepai 6—3, 
6—7, 6—3, Dîrzu — Lazar 4—6, 
6—0, 6—1, Segăceanu, Dîrzu — 
Csepai, Lazar 4—6, 6—4, 7—5 ; 
echipa a îl-a : A. Marcu — 
Szoke 6—7, 7—6. 6—7, Bucur — 
Sziraki 6—1 6—2, Bucur — 
Szoke 4—6, 2—6, Marcu — Szi
raki 6—4, 6—2, Marcu, Bucur — 
Szoke, Sziraki 6—3, 6—4.

jucătorilor 
de la Gyor : 

Segărceanu — Lazar

Comitetul Executiv al C.E.F.A. 
a acordat federațiilor membre o 
subvenție de 230 COO franci elve
țieni ca subsidii pentru acope
rirea, in parte, a cheltuielilor 
datorate participării la cea de-a 
XX-a ediție a C.E. pentru juniori. 
De asemenea, forul european va 
atribui o sumă de peste 130 000 
franci elvețieni federațiilor care 
au Înscris echipe la prima edi
ție a C.E. rezervat juniorilor sub 
16 ani, pentru acoperirea chel
tuielilor de transport.

PARIURI CLANDESTINE 
Șl LA NAPOLI ?

de

an- 
ju- 
lm- 

de

Conducerea clubului italian 
fotbal A.C Napoli a cerut auto
rităților deschiderea unei 
chete pentru a stabili dacă 
cători al acestei formații sînt 
pileați intr-o nouă afacere
pariuri clandestine. Din relatări
le presei, se crede că Pasquale 
Fiore, unul din portarii echipei, 
nu ar fi străin de Infrlngerl 
nescontate ale formației napolita
ne, care dealtfel trece printr-o 
serioasă criză, afllndu-se pe lo
cul 15 în clasament, cu numai 
9 puncte după 15 etape.

Mai multe echipe vest-germane 
se află în Franța, unde susțin 
meciuri amicale in vederea re
luării campionatului (22 ianua
rie). Pină acum cea mai mare 
surpriză s-a înregistrat la Toulon 
unde formația cu același nume, 
din divizia secundă, a surclasat 
pe lidera 
RJ.G., 
(3-0), 
in ..Bundesliga* 1 
fost marcate de Perlin, 
Dalger. Blacquart, Chaussin. res
pectiv Hrubesch. La Nice, for
mația locală a terminat la ega
litate 1—1 (0—1) cu F.C. Koln, 
prin golurile marcate de Steiner 
pentru oaspeți șl Curbe: o pen
tru gazde. Cel mal buni de pe 
teren: Schumacher, care a apărat 
un penalty, și Littbarski, ambii 
de Ia Koln. Șl Bayern Munchen 
a terminat Ia egalitate 2—3 (1—1). 
dar cu 
cun dă, 
înscris 
pectiv 
V.f.L.

SPANIA (et. 19): Real Socie- 
dad — Gljon 0—0. Malaga — San
tander 3—0. Espanol — Salaman
ca 1—1. Atletico Madrid — Betis 
SeviLa 0—0. Zaragoza — Vigo 
4—o, Sevilla — Real Madrid 2—2, 
Valladolid — Barcelona 1—3, Va
lencia —Bilbao 
Real Madrid și 
Barcelona 26.

1—2. Clasament : 
Bilbao cite 29 p.

campionatului din 
Hamburger S.V. cu 5—1 

neînvinsă după 17 etape 
Golurile au 

Alfano.

PORTUGALIA
mal importante): Benfica

F.C.

o formație de divizia se- 
Thonon. Pentru gazde au 
Rlzzo șl Lazurewicz, res- 
Rummenigge și HSness. 
Bochum a obținut două

rezultate egale: la Lorient: 1—1 
cu Stade Rennais și 2—2 la 
Angers cu formația locală.

Despre rezultatele echipei F.C. 
Kaiserslautern, aflată și ea In 
sudul Franței, nu am primit încă 
nici o veste

(et. 15. rezultate 
Bra

ga 6—0, F.C. Porto — Alcobaca 
2—1. Guimaraes — Sporting 4—1 I, 
Setubal — Varzim 1—1. 
ment: Benfica 
23 p. Sporting 
17 p.

Clasa-
27 p, F.C. Porto

21 p, Guimaraes

20): AberdeenSCOȚIA (et.
Morton 2—0, Dundee — Mother- 
well 3—1, Glasgow Rangers — 
Dundee Utd. 2—1, St. Mirren — 
Celtic 0— L tn clasament: Celtic 
34 p (19 j). Aberdeen 31 p (20 j), 
Dundee Utd. 28 p (19 j).

OLANDA (8-lmi de finală în 
Cupă, rezultate mai importante) : 
Groningen (dlv. ,,B“) — Feye-
noord 2—0 ! Ajax — F.C. Haga 
3—2, Venlo — Eindhoven 0—3, 
Haarlem — Twente Enschede 
6—1 1

BELGIA (8-imi de finală In 
Cupă, rezultate mal Importante): 
Winterslag — Anderlecht 2—1 !. 
Lokeren — Standard Liăge 3—0 !, 
F.C. Liăge — Waregem 1—2.

X

CICLISM • Marele premiu al 
Europei la clclocros, desfășurat 
la Marcq-en-Baroeul (Franța), a 
fost ciștlgat de belgianul Bruno 
Vehlnt (20 de am), care a aco
perit 21,300 km in lh02. L-au ur
mat compatrloții săi Noel Dan- 
neels, la 24 de secunde, și Ro
ger de Vlaeminck, principalul fa
vorit, la 2:06

ÎNOT • tn 
cursului de la 
culin: 100 m, 
mertz (S.U.A.) 
nes (S.U.A.) 
Kostoff (S.U.A.) 
fluture : 
(S.U.A.) 
Frank Baltruscb 
4X100 m liber: Suedia 3:18,48; fe
minin: 100 m liber: Blrgit Mei- 
neke (R.D.G.) 53,99 (cea mal bu
nă performanță mondială), Kris
tin Otto (R.D.G.) 54,22; 1 500 m: 
Kim Llneham (S.U.A.) 15:50,96;
200 m fluture: Mary T. Maegher 
(S.U.A.) 2:08,23, 200 m spate: Cor
nelia Strcb (R.D.G.) 2:07,74 (cea 
mai bună performanță mondia
lă); 4X100 m liber: R.D. Ger
mană 3:41,74 (cea mal bună per
formanță mondială).

SCRIMA • Concursul interna-

•TELEX*

con- 
mas-
Hol- 
Gai- 
Jeff 

0,37; 200 m 
Vanjouanne 

200 m spate : 
(R D.G.) 1:59,47.

ultima zi a 
Indianapolis: 
liber: Belle 
49,59, Rowdy 

49,95; 1 500 m: 
' ; 14:50,37;

Roger T 
1:57,71, —

țional de spadă pentru juniori 
desfășurat Ia Paris a fost cîști- 
gat de suedezul Jerr Bergstroem, 
care l-a întrecut- in finală cu 
11—9 pe francezul Jean-Marc 
Chouinard.

ȘAH • tn penultima rundă a 
turneului de la Zalaegerszeg (Un
garia), maestrul român Iuliu Ar- 
maș a pierdut la marele maestru 
Honfi (Ungaria), după ce ante
rior cîștlgase partida întreruptă 
cu austriacul Minibek. In clasa
ment conduce Vladimirov 
(U.R.S.S.) cu 8,5 p (1), urmat de 
Havelko (Polonia) 7,5 p, Tischbl- 
rek (R.D.G.) 7 p (1) etc. • La 
Linares (Spania) se va desfășu
ra intre 11 și 26 februarie un 
mare turneu, la care va parti
cipa și campionul mondial Ana
toli Karpov alături de alți 11 
mari maeștri, printre care Tal, 
Polugaevski. Spasski (U.R.S.S.), 
Ljubojevicl (Iugoslavia), 
(Danemarca) Timman 
Anderson (Suedia), 
(R.F.G.).

TENIS • Turneul de 
la Londra a fost ciștlgat de pe-

Larsen 
(Olanda), 

Hubner
dublu de

rechea Heinz Gunthardt (Elveția), 
Balasz Taroczy (Ungaria): 6—3,
7—5, 7—6 In finală cu Brian Got
tfried (S.U.A.), Raul Ramirez 
(Mexic) • Rezultate din campio
natul european pe echipe : la 
Moscova: U.R.S.S. — R.F. Ger
mania 1—2; la Eskilstuna: Suedia 
— Cehoslovacia 2—1; la Dublin: 
Irlanda — Finlanda 2—1; la Vie- 
na: Austria — Anglia 1—2. • Tur
neul de la Perth a revenit austra
lianului Masur, 6—2, 6—4, 7—6 în 
finală cu americanul Farrow.

VOLEI • în turneul de juniori 
de la Sofia, echipa României a 
învins cu 3—0 Angola, iar Bul
garia — cu același scor — Polonia. 
La junioare: R.F. Germania — 
România 3—0. Bulgaria — Polo
nia 3—1, Ungaria — Franța 3—0 
• tn ultima zi a turneului fe
minin de la Bremen: S.U.A. — 
Cuba 3—1, R.F. Germania — Fran
ța 3—1, R.P. Chineză — Polonia 
3—0. Clasament final: S.U.A. 10 
p, Cuba 8 p, R.F. Germania 6 p, 
R.P. Chineză 4 p, Polonia 2 p, 
Franța Op.» Turneul feminin 
de la Leipzig a fost ciștlgat de 
Ț.S.K.A. Moscova, neînvinsă, ur
mată de Traktor Schwerin, 
Ț.S.K.A. Sofia șl S C. Leipzig.
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