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fiecare sportiv trebuie sa ile pătruns de o profundă 
dragoste și răspundere fata de patrie, de popor — 
și să iacă totul, să dea tot ceea ce este mai bun, pentru 
a reprezenta cu cinste culorile patriei în întrecerile 
sportive.

NICOLAE
(Din Mesajul adresat 

mișcării sportive,

CEAUȘESCU
Conferinței pe țarâ a 

5—6 martie 1982).

Concluzia
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plenarei C. N. E. F. S.

ANGAJAMENT TOTAL AL MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR OLIMPICE 1984
Au mai rămas 563 de zile pină la Olimpiada de la Los Angeles

La începutul acestei săp- 
tâmîni, în amfiteatrul ho
telului „Turist" timp de 

peste opt ore, aproape 400 de 
participanți prezenți la plena
ra C.N.E.F.S. au dezbătut pro
blemele pregătirii sportive pen
tru anul olimpic 1984, inclusiv 
ale sporturilor de iarnă, pornind 
de la analiza realizărilor și lip
surilor de pină acum și încheind 
cu ceea cP este de făcut tn ur
mătoarele 392 de zile care ne 
despart de Olimpiadă de iarnă 
de la Sarajevo (8—19 februarie 
1984) și, in special, de cele 363 
de zile cite au mai rămas pină 
la Jocurile 
de la Los 
viitor (28 
Autocritici, 
puneri, 
viitorului sportiv apropiat, 
cuvinte răspicate, pline de răs
pundere. manifestate îndeosebi 
în angajamente ce răsunau e- 
moționant de la tribună, fie că 
erau spuse de mezina olimpici- 
le.' noștri, Lavinia Agache, sau 
de decanul acestora. Ivan 
Patzaichin.

Au fost ore de frămîntări, 
căutări, îndemnuri si soluțio
nări. ore Încărcate de emoția 
îndatoririlor pe plan sportiv, 
incit se părea că toți cei din 
sală, sportivi, antrenori, spe
cialiști și oameni cu mari răs
punderi în sport au devenit cu 
toții, așa cum s-a spus atit de 
plastic și călduros, tn încheie
rea lucrărilor, componenți

se 
țări 
ex-

pe care sportivii de 
tir, caiac-eanoe, Judo,

Olimpice de vară 
Angeles, din anul 

iulie — 12 august). 
... critici, sugestii, pro- 
serutări profunde ale 

in

loturilor olimpice cu obligații și 
drepturi la satisfacții. Dealtfel. 
CU IDEEA INTEGRĂRII ÎN
TREGII NOASTRE MIȘCĂRI 
SPORTIVE ÎN MARELE LOT 
OLIMPIC AL ȚARII PÎNĂ ÎN 
AUGUST 19S4, a plecat spre 
locul de sport și muncă fiecare 
participant la plenară.

★
Din anul 1976, România 

află printre primele 10 
sportive ale lumii, un loc
trem de invidiat de cele 151 de 
țări care fac parte din familia 
olimpică a mapamondului. Loc 
ce poate fi păstrat numai prin- 
tr-o menținere a potențialului 
sportiv la un inalt nivel, in cit 
mai multe sporturi, pentru a 
face față cu succes asaltului 
numeroaselor altor țări care do
resc să pătrundă in ..CLUBUL 
CELOR 10*, cum este denumit, 
in ultimul timp, grupul țărilor 
fruntașe in sportul mondial. Fi
rește, cu cit se adună medalii 
dintr-un număr mai mare de 
sporturi cu atit poziția unei 
țâri este mai ridicată,in clasa
mentele anuale ale campiona
telor europene și mondiale, și 
la patru ani ale celor olimpice.

În anul 1932 sportivii români 
au participat la 17 campionate 
mondiale, din care 13 sporturi 
olimpice, cucerind 33 de meda
lii (18 de nivel olimpic) și la 12 
campionate europene (8 olim
pice) la care au ciștigat 17 
medalii. Din acest bilanț lip
sesc medalii, din unele spoituri

olimpice, 
la scrimă, 
handbal și volei, de pildă, nu 
le-au ciștigat in anul 1982. Ab
sența acestor medalii a ci ni irit 
foarte mult in balanța poziții
lor României in clasamente 
neoficiale ale anului trecut, 
locurile obținute de sportivii 
noștri fiind 8 la total medalii, 
9 la total puncte și 14 la to
tal medal.i de aur. Iată de ce 
această plenară a C.N.E.F.S. a 
făcut o analiză mai aprofundată 
și mai temeinică decit oricind 
constatînd că pe l'.ngă meritele 
sportivilor distinși in 1982, s-au 
manifestat multe lipsuri de or
din subiectiv rare sin» de do
meniul pregătirii insuficiente,

slabei mobilizări in 
din

Seniul pregătii
indiseiplinii, 

Coeziune, _ * 
cJmpetîtiws^^ă in cele 
urmă aJ încetinelii in munca 
de selecție, capitol deficitar și 
inegal pe cuprinsul țârii. al 
unor manifestări de dezinteres, 
de delăsare. Toate aceste cau
ze sint cu atit mai regretabile 
cu cit in toate sporturile enu
merate mai sus la care au fost 
ratate in întregime obiectivele 
la medalii, există sportivi ți 
echipe de renutație internațio
nală cum sint handbaliștii, 
seri merii. trăgătorii, voleiba
liștii, eaiaeiștii și eanoiștiL Toc
mai faptul că sportul românesc

lipsei

Aurel NEAGU

spe

ION

BARCA I • TINERII

— deocaxn- j
datâ : — jmjcțiur^e de
ptrtie cwp.taltert In
a de* â rarul sens al
cuvin tul ui cu bobe- !
rit s-nAicnl Plotul
Alexandru Rănirea
(Voința Sinaia. com-
ponent al lorului o-

© SĂNIERII SINĂÎENI CARĂ ZĂPADA CU..
HOCWEIȘTI GALĂTENI DIN NOU IN FRUNTE « NOTA ZERO— 
ANTRENORILOR ? © PATINATORUL KOPACZ URCA SCARA CON
SACRĂRII INTERNATIONALE O ....................... ‘ ‘

IN COMPETIȚiE

...Telecab.na urcă spre „Co
piind, cei mai mulți pa- 
fiind echipați „Ca la 
dar cei mai .,impozanți“ 
cei mai nerăbdători de 

Sint ucenici ta

tă“. E 
sageri 
carte", 
s'nt și 
a ajunge sus.
tr-ale schiului, fetițe și băieți 
de 5—6 ani, de la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei din Si
naia. unii în al doilea an de 
deprindere a tainelor alune
cării pe zăpadă. E a treia săp- 
tămină de cînd urcă, zilnic.

FONDISTUL JUNIOR I. LESTIAN, 
CU... SENIORII I

cu profesorul Moise Nicuiescu, 
în Valea Dorului. Copiii schiu
lui, sportivii de miine. 
gurii performanței...

De la „Cota 1400", cei 
mulți continuă drumul — 
telecabină. altă așteptare 
spre „2 000". Așa fac și spor
tivii de azi, membrii lotului de

mu-

mai 
altă

Geo RAEȚCH1

e in pag. 2-3)

PATINATOR! DIN 8
(Continuare in pag. 2—3)

ȚĂRI LI CONCURSUL
INTERNATIONAL DE LA MIERCUREA CIUC

In zilele de 22 și 23 ianuarie 
va avea loc pe pista naturală, 
de dimensiuni olimpice, de la 
Miercurea Ciuc, concursul in
ternațional de patinaj viteză la 
care vor participa alergători din

Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană, R.P. Mongolă, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România. In program figurează 
probele feminine și masculine 
din poliatlonul mic.

Halterofilii români au incheiat anul 1982 cu un bilanț sa- 
tis.'icător. Rezultatele înregistrate ii indreptățesc să spere 
la mai mult in anul 1983. Iată-i la antrenamentul de ieri, 
cu gtndul unor performanțe tot mai bune la campionatele 
europene, mondiale și la Jocurile Olimpice.

Foto : Ion MIHĂICA

Jucătorul nr. 3 al anului 1982

„Șl EU AM FOST KO, 
PRECUM MARELE ROSSI

CĂMÂTARU

jucătorul 
Un salt _ 
startul sezonului

7/

nr. 3 al 
greu de

Cămătaru, 
anului 1982... 
imaginat la 
trecut.

— A fost 
„Cami*... .

— A fost.
— Mai credeai ?
— Și da, și nu. Iarna trecu

tă am lucrat ca la canoe, adi-

un an bun.

că pini la lichidare, numai ca 
să mi răzbun. Dar. știți cum 
e la fotbal. Nu știi niciodată 
cum iese, pînă la urmă.

— Adică ?
— Uneori, la fotbal, se ră

sucesc toate. Iată, Rossi. de 
pildă. Era la pămint. K.O. I

calificată In semifinale

CUPEI CUPELOR** LA HANDBAL MASCULIN
tipa masculină de hand

bal Dinamo București ți-a a- 
sigurat, fără Îndoială, califi
carea fa semifinalele Cupei 
capelor încă de simbăta tre
cută. învingind, la Graz, pe 
A.T.S.E. Waagner Biro cu 
31—37, bandbeliști: pregătiți de 
antrenorii Ghiță Licu ți Va
lentin Samunu vor avea, la

rilor și cuRuri 
de a desăvirți 
și de a oferi 
prfatr-tm joc 
culos — prilej 
da pentru pe:

Dinamo București 
încă de pe acum, două 
duri: primai es'e cel de _ 

5 partide pe 
: pînă acum 

ompetiție con- 
dintre care două 

jocuri în deplasare! 37—22 și 
27—12 cu Maccabi Petach Tik- 
va (Israel), ambele meciuri la

dștigat toate cele 
care le-a disputa 
în prestigioasa c 
tinantală,

specta- 
aplau- 
lor. 
deține, 
recor- 

a fi

București, 27—24 (la Doetin- 
chen) ți 25—17 (la București) 
cu Bondsspaarbank de Gazellen 
(Olanda) ți 31—27 (la Graz) 
cu A.T.S.E. Waagner Biro 
(Austria); al doilea reoord, mai 
puțin favorabil handbalului 
aosru, tn general, este acela 
că Dinamo București e singura 
formație rămasă In cursă In 
cupele europene...

Echipa din țos. Ștefan cel 
Mare a revenit, luni la amia
ză, de la Graz. Ieri, antreno
rul. principal al roș-albilor, 
Ghiță Licu, ae-a vizitat la re
dacție. Desigur. prilej bun 
să-l_ chestionăm. Amintindu-i 
fostului om de bază al națio
nalei că formația sa a termi
nări „gifimd* turul campionatu
lui l-am rugat să ne explice 
mijloacele prin care a reușit

Hristache NAUM

Nu-i mergea jocul, presa U 
îngropase. Toți, dar absolut 
toți, spuneau că Dossena e cu 
o clasă peste. Dar a
Bearzot și l-a scos din pălă
rie. Intr-un fel, eram și eu la 
pămint. Ajunsesem să-mi fie 
frică să primesc o pasă pe „23 
August". Dar am avut și eu 
un Bearzot... N-am să uit ziua 
în care Mircea Lucescu m-a 
luai deoparte, clnd îmi pierdu
sem toate speranțele, și mi-a 
spus : „Pentru mine, Cami, ai 
să fii virful numărul 1, orice 
s-ar intimpla".

— Ai avut o presă foarte 
bună în Italia, după jocul cu

loan CHIRILA

venit

(Continuare in oao 2—3)

(Continuare In pag 2—3)

Tinărul Tudor Roșea, golgeterul formației Dinamo București, 
va șuta la poartă, fiind favorizat și de manevra abilă a colegu
lui său Liviu Jianu. Foto : Ion MIHĂICĂ

Pentru a doua oră. după Maria 
Alexandru, între 1972 și 1978, o 
jucătoare româncă de tenis de 
masă va lua parte la prestigioa
sa competiție ..Europa Top 12“, 
Întrecere la care participă cel 
mai buni 12 sportivi șl sportive 
In clasamentul european. Este 
vorba de Olga Nemeș, care în 
ultima ierarhie a forului euro
pean s-a aflat pe locul 11 și ded 
va lua parte, între 4 șl s fe
bruarie la „Europa Top 12“, găz
duit la cea de a 12-a ediție de 
orașul Cleveland (Anglia). Ea 
este cea mal tlnără jucătoare (15 
ani) care la parte la aceas
tă importantă Întrecere a teni
sului de masă european.



CEI MAI BUNI |
10 SPORTIVI ,

MODELISM 
Aeromodele

1. AUREL MORAR | 
(Voința Tg Mureș), 2. 
Petre Horvath (Explo- i 
rări Deva), 3. Cringu • 
Popa (Aviaincrest Bucii- . 
rești). 4. Ștefan Horvath 
(Explorări Deva), 5. Au- I 
ret Popa (Voința Tg. 
Mureș), 6. Uremia Do- 
bre (C.S.T.A. București), |
7. Csaba Ilies (Gloria 
Dej), 8 Nicu Bezman i 
(C.S.U. Galați), 9. Dandu 
Petrescu (I-N-M.T. Bucu
rești), 10. Alexandru 
Vincze (Metalul Salonta).

Automodele
1. IONLț BOBOCEL . 

(L T. București), 1 
Ladislau Hanga (Plasti
ca Oradea), 3. Juiin Mi- ( 
trică (Vo'.nța Timișoara),
4. Marian Popeșcu (Pe- | 
troclumistul Pitești), 5. 
Constantin Dinu (Semi- I 
nătoarea București), C. I 
Ion N'enciu (Semănătoa- | 
rea București) 7. Con
stantin Stroie (Semăna- . 
toarea), 8. Bogdan Țapu 
(Politehnica București), 9. •
Anne Marie Kokoși (Ex
plorări Deva). 10. Vaie- I 
riu Vorlomovici (Serr.ă- | 
nătoarea.

Navomodele
L HEINRICH GREGER | 

(Voința Regain), 2. Fre
deric Cszaszor (Jiul Pe- I 
urxar.ii 3. Leontin Cior- | 
Un (Jiul Petroșani), 4. 
Mircea Popescu (Portul ■ 
Constanța), 5. Iuliu Gaș- I 
par (Voința Reghin), 6. 1 * * * * * * * * * *

Și in anul care a trecut, 
kartingul — sportul micilor 
„bolizi" pe 4 roți, echipați ou 
motoare de motorete Mobra 
sau de motociclete — și-a 
trăit din plin vieța. S-au des
fășurat, conform planificării 
inițiale, două campionate re
publicane : de viteză și de an- 
duranță (rezistență), în total 
cu 10 etape, gazde bune fiind 
kanodromurile din Galați (6 
etape) și Cluj-Napoca (4 eta
pe). Două observații, în acest 
sens : foarte bună calitatea pis
tei de concurs și a instalații
lor aferente de la Galați :
gradarea acesteia — și de 
necesitatea efectuării unor 
parații și reamenajări —
Cluj-Napoca.

Dar ceea ce trebuie spus 
la bun început despre cele
două campionate este că ele 
au avut succes, bucurîndu-se
de interesul copiilor ți tineri
lor, al spectatorilor (formați 
nu numai din părinți, cum s-ar 
crede), al asociațiilor sportive. 
Este interesant de arătat că 
în clasamentul final ai cam
pionatului republican de &ndu- 
ranță, de pildă, figurează 35 de 
echipaje din 20 de asociații 
sportive! Un campionat dispu
tat, care a revenit redutabilei 
echipe a asociației sportive
Unire» Tricolor București (cu 
o remarcabilă preocupare pen-
ku această disciplină tehnico- 
aplicativăk tzrma'ă In ordine
de înfreprinderea de Transpor
ter- Bucurerti (devenită vice- 
campioenă, avînd la activ și 
stabilirea unui nou record al 
pistei de la Galați) ți Pescă
rușul Constanța (formație ne
lipsită dintre fruntașele kar- 
tiagtCui dm țara noastră). în 
clasamentul general, pe echi
paje : L D. Popescu — Gh. 
Stan ci o — C. Ion (Un. Trico
lor), 2. I. Bobocei — C. Nedel- 
cu — D Radu (I.T.B.), 3. A. 
Nicolesctj — C. Miaciu — L 
Baltă (Pescărușul'.

Referindu-ne ia campionatul 
de viteză, vom vorbi mai tatii 
de clasa 50 cmc, rezervată fe
telor In care titlul de campi
oană a revenit Rodicăi Buru- 
leanu (TPA Sibiu), urmată de 
Daniela Derban (L.I.A. Timi-

la punctul de sosire, cu di
plome și un ceai fierbinte. 
De menționat că oel mal mie 
participant a fost un copil de 
trei ani ! Dar lată câștigăto
rii acestei Interesante compe
tiții: Avram Circă (ca leg. 
»—14 ani), Romică Dafina 
(15—20 ani), Nicolae Grigoraș 
(20—30 ani), Teodora Moț șl 
Petre Hanciulâ (31—40 ani). 
Ana Ungureanu șl Marcel 
Neamț (41—50 ani), Vasile To
ma (cat. peste 50 ani), Iar 
Dumitru Colibă (138 kg) a câș
tigat cursa „voluminoșilor"... 
„CUPA GAZETEI DELTA*. 
Ediția din acest an (cea de-a 
3-a) a competiției șahlste or
ganizată de redacția gazetei 
din Tulcea, in colaborare cu 
C.J.E.F.S. șl Comitetul jude
țean U.T.C., se va desfășura 
în ‘ ’—
va 
va 
de
totaliza minimum 60 de puncte 
vor avea drept de participa
re la etapa a doua, cînd vor 
începe Întrecerile la mesele 
de joc.

RELATĂRI DE LA: C. Gru
ia, D. Moraru-Slivna, E. Stroe, 
Al. Jurcă și L Dlaconu.

Ion Oraș <Energeticianud 
București), 7. Petru Ai- 
ram (Jiul Petroșani), 3. I 
Gheorghe Sues (Voința 
Deva), 9. Ion Ungureanu I 
(ICEPRONAV Galați), 
10. Laurențiu Aoanei 
(C.S.U Galați.. ■

Rochetomodele
L DORIN IOKODOC 

(CJS-T-A. suceava), 2. ț 
Gheorghe Băcăuan u (Me
talul Tirgoviște), 3. Ma
rian Coșoveanu (Metalul . 
Tirgoviș_e), 4. Ion Butu- 
țan (CJS.T.A. suceava), I 
â. Mariana Guru (Inst. 
Politehnic Bucureșri), i. I 
Petre Nkolae (Metaiuă 
Tirgoviște), 7. Anne Ma
rie Kokoși (Explorări i 
Deva), 8. Iosif Kokoși 
(Explorări Deva), 9. Ion ' 
Dăscaiescu (C-S.T.A Su- 
oeava), 10. Gabriel Con- 
•tantmescu (Chimia Bu- | 
său).

TENIS DE MASA
L OLGA NEMES (în- I 

frățirea Tg. Mureș), î. 
Vasile Fiorea (Universî- ' 
ta tea Craiova), 3. Maria I 
Alboiu (Progresul LL- 
R.U.C. București), 4. 
Cristian T-.ugan (Univer- | 
titatea Craiova), 5. Călin 
Toma (Universitatea Cm- i 
iova), 6. Andras Fejer 
(C.S.Ș. Od. Secuiesc). 7. 
Ștefan Moraru (F:r„”t- 
sul I.I.R.U.C.), 8. Faț* 
Haldan (Universitatea I 
Craiova). 9. Daniela Pa
duraru (C.S.Ș. getro- I 
sâni). 10. Carmen Gigea- | 
tu (M.I.L.M.C.-C.P.L 
București). I

AUTOMOBILISM
L NICU GRIGORAȘ 

(I.A.P. Dacia Pitești), £ 
Ludovic Balint, Con- I 
stantin Zărnescu (LA.P.),
3. Ștefan Iancovid 
(I.A.P.), 4. Ștefan Vasile, | 
Ionel Mălăut (LA.P.). 5. 
Mihai Costinescu, Gheor- i 
ghe Barbu (I.P.A. Sibiu),
6. Werner Hirschvogel 1 
(C.S.M. Reșița), 7. Con- . 
stantin Ciucă (I.A.P.), 8. 
Gheorghe Urdea, Dacian I 
Banca (I.A.P.). 9. Io* 
Matei, Gheorghe Gliga I 
(Cetate Deva). 10. Burj- 
bista Ursu (I.N.M.T. 
București). .

KARTING
1. DANIEL POPESCU 

(Unirea Tricolor Bucu
rești), 2. Ionuț Bobocel | 
(I.T. București). 3. Doru 
Târanu (L.I.A. Timiș), I
4. Sergiu Budu (Unirea 
Tricolor). 5. Sorin Ciocan 
(Pescărușul Constanța), i 
6. Mihai Lungu (Unirea 
Tricolor), 7. Rodica Bu- 
ruleanu (I.P.A. Sibiu), .
8. Nicolae Grecan (Cal
culatorul I.I.R.U.C. Bucu- I 
rești). 9. Gheorghe Stan- 
ciu (Unirea Tricolor), 10. I 
Grigore Panait (Iițjlro- | 
tehnica Constanta).

In Capitală, sub genericul „Daciadei albe"

TOT MAI MULTI TINERI Șl OAMENI Al MUNCII
A _ _ _ MSA ■■■Ok.

In numeroase asociații spor
tive bucureștene, sfirșitul de 
an și debutul lui 1983 au în
registrai numeroase acțiuni și 
competiții organizate sub ge
nericul „Daciadei", despre care 
ne-au vorbit președinți și se
cretari de asociații sportive.

„DACIADA ALBĂ* 
LA SPARTAC

Alexandru Chiș, președintele 
asociației sportive Spartac < 
„Asociația noastră numără cî- 
teva miî de membri din unită
țile comerțului industrial, uni
tățile alimentare, alimentația 
publică și unitățile hoteliere, 
in general tineret iubitor de 
aport și mișcare la aer liber, 
în momentul de fată, in toate 
cele 54 de cercuri sportiv? se 
află in desfășurare întrecerile 
„Daciadei" de iarnă. După 
frumoasele acțiuni omagiale pe 
care le-am organizat, desfășu
răm acum campionatul oe aso
ciație la fotbal — cu 16 echipe, 
pe baza sportivă „Unirea tri
color". popice pe arena -Re
colta", tir, in poligonul tinere
tului. tenis de masă. în sala 
„Aurora", volei, șah și altele. 
De multă popularitate ae bu
cură turismul de masă. mai 
ales datorită contribuției ne
obositului animator al acestui 
sport care este Matei Stan- 
eîeru, șeful unității ..Dioda*. 
A» vrea să mai spun că depu
nem eforturi pentru amenaja
rea unei baze sportiva multi
funcționale în zona lacului 
Balta Albă, care ne va înlesni 
dezvoltarea activității sportive 
de masă*.
CONSTRUCTORII FERO
VIARI, IUBITORI Al GIM

NASTICII LA LOCUL 
DE MUNCĂ

Georgeta Herghelegiu, secre
tara asociației Constructorul fe
roviar : „întrecerile dotate 
Cupa a 35-a aniversare 
publicii la popice, șah, 
de masă, tenis de cimp. 
bucurat de o deosebită 
laritate in rindurile 
lorilor feroviari. Aș vrea 
rețineți că. la tenis de 
reprezentativa noastră 
vează in Divizia ,.A" 
minat întrecerile, anul trecut, 
pe locul 5 din 16 echipe. O 
frumoasă activitate se desfă
șoară zi’-. r ia cadrul . JJacia-

cu 
a Re- 

tenis 
s-au 

popu- 
construc- 

să 
dmp. 
acti- 

și a ter-

CARNET DE
• O bogată agendă de vacanță 

au elevii din școlile județului 
Bistrița-Năsăud. Reținem : se- 
tlviuți sportive orranlzste ta 
taberele locale (de la Singeorz- 
Băi. Piatra Fîntinele), în cen
trele pentru sporturile de iarnă 
din localitățile montane, la elu- 
barile de vacanță, CJ.EP.S. și 
factorii cu atribuții au Înche
iat pregătirile pentru Festiva
lul pionieresc de schi (Lunca 
Ilvei). Zilele schiului pentru 
tineret (Piatra Flntinele), con
cursurile de selecție în spor
turile de iarnă și concursul de 
orientare pe schiuri. .Toate »- 
eeste» din urmă. In perspecti
va unei ierni autentice", cum 
ținea să sublinieze prof. Con
stantin Sinduță, președinte]. 
CJ.E.F.S., membru în coman-

AUTOMATIZABEA ARENEI. 
Arena de popice Rulmentul 
din Brașov este, acum, ki 
pauza oocipetțioBală, un ade- 
vârat șantier. Se lucrează la 
Înfrumusețarea Interiorului a- 
renel. la repararea plrtetor de 
joc și ae montează, la pista 
nr. L o Instalație automată 
de ridicarea popicelor, lucra
re efectuată de către tehni
cienii Intrenrindertl Rulmen
tul. Instalația va fi gata pes
te câteva zile, când se va dis
puta tradiționala Întrecere de 
popice „Cupa Unirii". „ZrUA 
VOINICULUI", In vederea de
pistării de elemente talentate 
pentru sportul luptelor, în 
special din mediul sătesc, 
Consiliul iudețean pentru e- 
ducație fizică șl sport Tulcea 
organizează periodic „Ziua 
volnicului" la lupte (libere șl 
greoo-romane). In ultimul 
timp, o serie de tineri bine 
dotați fizic, cu aptitudini pen
tru atletică grea, au fost de
pistați la concursurile desfă
șurate la Caslncea. Cerna, To- 
polog șl Nlculiței. O NOUA 
SALA DB SPORT. De curtnd, 
la Liceul industrial energetic 
din Clmplna s-a dat în folo
sință o modernă sală de sport, 
crdndu-se, astfel, posibilitate

Ne 
ex- 

locu! 
educației

dei“ de iarnă, pe baza noastră 
sportivă de la Străulești. 
preocupăm intens pentru 
tinderea gimnasticii la 
de muncă, formă a 
fizice practicată in prezent, cu 
plăcere și consecvență, de pes
te 2 000 de tineri și vîrstnici. 
Avem un număr corespunzător 
de instructori pentru această 
activitate, care depun mult su
flet în convingerea oamenilor 
privind efectele 
ale
IN

___ _ binefăcătoare 
gimnasticii de întreținere*. 

PRIM-PLAN : SPORTU
RILE TEHNICO-

APLICATIVE
Ileana Hiescu, secretara aso

ciației din I.T.B. : „Faptul că 
in asociația noastră sporturile 
tehnico-aplicative ocupă un loc 
prioritar ml se pare firesc, fi
nind seama de faptul că cei 
mai multi dintre angajații noș
tri sint oameni ai tehnicii. Am 
încheiat anul care a trecut cu 
frumoase succese. La karting, 
de pildă, avem un titlu de 
campion național, prin Ionut 
Bobocel ; apoi, la motociclism, 
sportivii noștri au dominat în
trecerile pe municipiu (antre
nor, mecanicul Constantin Ion), 
la alpinism ne-am evidențiat 
maj ales prin Florica Hiescu, 
prima maestră a sportului din 
țara noastră la această disci
plină. Avem, de asemenea, re
zultate notabile la automobi
lism. Aceasta nu Înseamnă că 
tinerii noștri nu iubesc și alte 
discipline. între acestea — fot
balul, voleiul, șahul... Faptul 
este dovedit de participarea la 
întrecerile pe asociație. care 
se desfășoară in prezent in 
cadrul „Daciadei" de iarnă. Aș 
dori să rețineți că printr? nu
meroșii susținători ai aportului 
la LT.B. se numără chiar to
varășul director tehnic al uni
tății. ing. Carol Lang".
LA P.T.T., PE PRIMUL LOC 

CROSURILE
Dumitru Chiose, secretarul 

asociației sportive a 
„Și la noi. in ultima 
activitatea sportivă de 
cunoaște o simțitoare 
dență. printr-o serie de 
pe care le-am organizat 
genericul „Daciadei*. 
să spun că de cea mai 
popularitate se bucură crosurile 
ti marșurile ti aceasta datorită 
specificului muncii multor ti-

P.T.T. 1 
vreme, 

masă 
ascen- 
acțiuni 

sub 
Trebuie 

mare

VACANTA a 
damentul constituit in acest 
scop. De fapt, o iarnă auten
tică își doresc toți copiii aflați 
In vacanță, care ar da un co
lorit si mai atrăgător acestei 
recreații a anului școlar—

elevii mebedințeni 
sportului, la onii- 

află o suită de

• Pentru 
iubitori ai 
nea zilei se 
concursuri si competiții organi
zate la nivelul școlilor, la șah. 
tenis de masă, handbal, volei, 
popice, box și tenis. Separat, 
amatorii de lupte greto-roma- 
ne vor lua parte la o Întrece
re intitulată .Voinicii Mehe
dinților", cu participarea celor 
mai dotați minisportivi 
Drobeta-Turnu Severin si 
celelalte orașe și comune 
secții de lupte din județ.

din 
din

CU

elevilor să practice șl în tim
pul iernii discipline sportive 
ca: baschet, handbal și volei. 
Sala a fost inaugurată cu o 
reușită competiție de handbal 
șl volei organizată de profe
sorul de educație fizică Ște
fan Stănescu. animatorul ac
tivității sportive de la Liceul 
industrial energetic. „MAR
ȘUL SAnAtAții-. Sub aceas
tă egidă se desfășoară anual 
In orașul Brad un Interesant

ooncurs de escaladare In ma
să a unul deal. La cea de-a 
S-a ediție a Întrecerii „Mar
șului sănătății*, desfășurată 
zilele trecute, au participat 
peste 2000 de persoane — co
pil, tineri șl vîrstnici. Pleca
rea s-a dat din centrul 
șuiul nou, Iar sosirea a 
loc pe vlrful Dealului 
(cota 450 metri), traseul 
curs măsurînd 3,8 km. 
participant!! au fost răsplătiți, 

ora- 
avut

Lia 
par- 
Toți

pe 
toa- 
sec- 
con-

neri din asociație : purători de 
tolbe cu mesaje spre destina
tari. Pe lingă întrecerile 
asociație, am participat la 
te crosurile organizate pe 
tor și municipiu, iar la
cursul de ștafete, organizat cu 
puțină vreme în urmă de 
C.M.B.E.F.S.. am ocupat locul
2. Avem în curs de desfășurare 
concursuri de șah, tenis de 
masă, in cadrul „Daciadei" de 
iarnă, organizăm acțiuni turis
tice, ne preocupăm pentru ex
tinderea gimnasticii la locul de 
muncă".

★
Așadar, faptp și acțiuni care 

demonstrează că In unitățile 
investigate tot mai multi tineri 
și vîrstnici își petrec timpul 
liber în marea arenă a spor
tului. în folosul sănătății și al 
oăstrăril forței de muncă.

Viorel TONCEANU

KARTINGUL, SPORTUL MICILOR BOLIZI*
IN ASCENSIUNE

de- 
aici 
re
ia

de

două etape. Prima, care 
Începe peste câteva zile, 
consta dintr-un concurs 

dezlegări. Iar acel care vor

LA SFIRȘITUL ACESTEI AU
SĂPTĂMÎNI, CAMPIONATUL

NAțlONAl Al LLORLIISILLOR
După ce la sfirșitul săptămînll 

trecute, sabrerii au deschis se
zonul oompetițional intern, partl- 
dpînd la prima fază a campio
natului național individual și la 
debutul ediției 1983 a Diviziilor 
naționale „A“ șl „B“, este acum 
rindid floretei feminine să evo
lueze pe planșele sălii Floreasca, 
din Capitală.

Astfel, vineri, începînd de la 
ora 8, floretlstele calificate din 
faza locală vor începe întrecerea 
individuală nuuru desemnarea 
celor 24 de concurente care își 
vor disputa, ulterior, etapa fina
lă, pentru dobindirea titlului de 
campioană a țării. Nu vor lipsi 
de la start componentele lotului 
olimpic, printre care Aurora Dan, 
Elisabeta Guzganu, Csila Rupar- 
cslcs, Rozalia Oros, Monika Weber 
și alte tinere speranțe, ca Reka 
Lazar, Georgeta Beca, Gabriela 
Betuker.

Slmbătă șl duminică — prima 
etapă din cadrul diviziilor na
ționale, disputa dintre actuala e- 
chlpă campioană, C.S. Satu Mare, 
și formațiile Steaua, Dlnamo și 
proaspăta promovată, Tractorul 
Brașov, anunțîndu-se interesantă.

”7®

» 5

Roșea (Auto- 
Demnă de re
ia această cla- 
în clasamentul

57 de piloți !

„cu
• A V 

României 
consumat 
nară (16- 
Etapa a 
ticipa și 
programa 
bruarie 1 
A : H.C. 
Constructi 
zeșii, Ști 
VA (Serii 
rești, P; 
Relon Să 
nic), DEț 
Brașov, I 
poca, Con 
trolul Te 
TE (Cerii 
sitatea C 
Tractorul 
Iii-a (a 
vea loc 1 
iar etapa 
27 februa

DIN
(Un

șoara), cu o evoluție promiță
toare și Maria ~ 
mobilul Galați), 
marcat afluenții 
să a băieților : 
final figurează
Cu o evoluție constantă, bună, 
firește, campionul acestei cla
se a devenit I. Bobocel (I.T.B.), 
urmat de N. Grecan (Calcula
torul București) și O. Badea 
(Hidrotehnica Constanța). Par
ticipare anemică (7—8 .concu- 
renți de etapă) s-a înregistrat 
la cl. 125 cmc, la care este o- 
bligat să concureze lotul nos
tru în întreceri internaționale 
(I). Pe primele 3 locuri : 1. M. 
Lungu (Un. Tricolor), 2. M. 
Roșea (Automobilul Galați), 3. 
Gh. Stanciu (Un. Tricolor)... 
decanul de vîrstă al piloților 
de karting din țara noastră 
(43 de ani) ! în ultimele două 
clase de concurs : 175 cmc —1.
S. Buru (Un. Tricolor), 2. L. 
Ștefan (Hidrotehnica), 3. E. 
Ivancu (Calculatorul) ; 250 cmc 
— 1. D. Țăranu (L.I.A. Timi
șoara), 2. Gr. Panait (Hidro
tehnica), 3. C. Herăscu (Cal
culatorul). Echipe : 1. Unirea 
Tricolor București, 2. L.I.A. 
Timișoara, 3. Hidrotehnica 
Constanța.

Modesto FERRARINI

(Urmare din pag. 1)

s-o re; 
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mai sim] 
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poate țin 
plutonulu 
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foarte bin 
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retur d 
rești d 
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handba 
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turilor 
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ANGAJAMENT TOTAL AL Mlbi9 
ȘI ÎNDE! 
LIMPICE 
LA LOS 
care vor 
cile datoi 
ambianței 
rentei car 
cunoască 
S-a cerut 
pregătirile 
formanță 
an, vor ti 
progres 
competiții 
așa fel î 
la Los Ai 
tivă a R 
păși num 
obținut 
oară, de 1 
tiv dificil 
deplinit c 
răspunder 
pice, în 
VII SI Al 
PIERDE 
PREGĂTI 
ZILE CA 
PART, < 
AZI. DE 
CE DE 1 
altfel, ace 
gajament 
lor ia pi 
treaga a 

Sportivi 
cieni, s 
tori de 1 
tive nafio 
ducători 
C.N.E.F.S. 
și institut 
sport și 
ve s-au 
fermă 
îndată 
suflet, 
piară

dispune de o paletă largă de 
discipline de prim ordin in 
ierarhia internațională, cu spor
tivi și antrenori reputati, 
pretinde o forță sportivă româ
nească în stare să se mențină 
in „Clubul celor 10", cu condi
ția ca să fie grabnic eliminate 
toate piedicile de ordin subiec
tiv și, astfel, încă din anul 
preoiimpie 1983, poziția Româ
niei sportive să penduleze în 
jurul locurilor 5—8, în clasa
mentele anuale și apoi olimpice, 
așa cum am fost obișnuiți in ul
timii ani. Desigur, obiectivul 
prioritar este obținerea de ti
tluri mondiale si olimpice, me
daliile de ă“r a vi nd o priori
tate absolută in fixarea poziții
lor fruntașe în lume. Este mo
tivul pentru care plenary a 
hotărit să se acorde o atenție 
deosebită și să se facă o pre
gătire de excepție sportivilor 
ale căror performanțe actuale 
cit și cele de perspectivă, Ie 
dau dreptul să aspir,e la me
dalii europene, mondiale și o- 
îimpiee, îndeosebi la cele de 
aur.

Marile performanțe sportive 
aureolează cite un singur om 
sau rfte o echipă, dar in spa
tele campionilor mondiali și 
olimpici se află zeci șl sute de 
alți oameni care lucrează fie
care în domeniul 
aceste medalii, de 
bucătar pînă la 
știință. Ceva mai 
distanță, dar foarte aproape 
cu sufletul și afecțiunea lor, 
se află zeci șl sute de mii de 
iubitori ai sportului care în
conjoară Pe sportivi cu toată 
dragostea. Un motiv în plus 
pentru care în plenară 
făcut un apel fierbinte la UN 
ANGAJAMENT TOTAL 
MIȘCĂRII SPORTIVE
TRTJ ÎNDEPLINIREA OBIEC
TIVELOR LA CAMPIONATE
LE EUROPENE. MONDIALE

său pentru 
la croitor și 
oamenii 
departe

de
ca

de

s-a

AL
J’EN-

Ii 
a 

pregătire, 
care, în 
fii, a tuf 
nite să s 
sportivii™ 
competiții 
special It 
din anul



CATUITE GRUPELE I Să traducem in fapt

IEI“ LA HANDBAL
ideile valoroase DINAMO BUCUREȘTI ARE IN

ȘTIRI

9

• A Vl-a ediție a „Cupei 
României" — la fete — se află 
și ea in curs de desfășurare. 
Etapa a II-a este programată 
între 18 și 20 februarie la A- 
LEXANDRIA (Seria A : Pro
gresul București, C.S.M. Sibiu,

Con- 
PLO-

C.S.M. 
structorul 
IEȘTI (Seria 
cău. TEROM 
ca Constanta, 
RM. VÎLCEA 
Timișoara, Mureșul Tg. 
Textila Buhuși, Rapid 
rești) și ODORHEI (Seria 
Confecția București, Rulmentul 
Brașov, Chimistul Km. Vîlcea 
și Constructorul Timișoara). E- 
tapa a IlI-a (a semifinalelor) 
se va desfășura la 26 si 
martie, iar etapa a IV-a (a 
nalelor) la 3 martie.

Sf. Gheorghe, 
Hunedoara),

B : Știința Ba
last, Hidrotehni- 
Textila 
(Seria C:

Zalău), 
A.E.M. 
Mxreș, 
Bucu- 

D :

n
fi-

CUPA CUPELOR11

hlul 
mic 
uns 
pas- 
kn ei
Etru 

de

în care l-a ținut „om la om" 
atac (pe 
demarcat 
colabora- 
m). Bine 
— Mar-

Pe Vass, cit și in 
postul de pivot s-a 
permanent, facilitind 
rea cu linia de la 9 
au apărat și portarii 
chidan în repriza I, Ionescu 
în cea de a II-a, — iar Roșe», 
deși a început neconvingător, 
a evoluat foarte bine în fi
nalul întîlnirii. „Sîntem bucu-Iun' ____  ________ ■

ipTȚ^r^oși de performanțele realîza- 
-miJ te pînă acum, ne mărturisea

antrenorul dinamoviștilor, dar 
țelul nostru este să depășim și 
noug etapă in care, sîmbătă, 
ne vom califica, deci să ajun
gem în finala Cupei cupelor". 
Numai atît? „Vedeți, noi 
ne-am fixat, de fiecare dată, 
ca obiectiv depășirea etapei în 
care ne aflăm. Așa »m făcut 
in turul I, apoi iii turul II și 
acum in turul III. Sintem in 
pragul celei de a IV-a runde 
și ea formează obiectivul nos
tru actual. Despre ce vom 
face în finală vom discuta... 
la timpul potrivit".

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

GRĂBIREA PERFORMANȚEI...
că e foarte bine să continuăm. 
Și vom 
500 de 
să joace 
tră. Noi 
ciștigat, 
vom obișnui <Je timpuriu pe co
piii noștri cu rigorile competi
țiilor internaționale".

in același scop, considerăm 
noi, este necesară și înființa
rea unor selecționate școlare, 
care să aibă contacte mai dese 
interne și internaționale. Cu 
atit mai mult, cu cit, la o a- 
numită categorie de vlrstă, 
13—15 ani, se simte acut lipsa 
de competiție și tocmai în a- 
ceastă perioadă se pierd cele 
mai multe talente.

Oricum, intențiile declarate 
ale forului de specialitate vi
zează clar realizarea unui salt 
in activitatea cu mlădițele fot
balului, neuitînd nici un 
ment (așa avem impresia) că 
orice edificiu începe cu BAZA. 
Altfel nici nu se poate...

Sala sporturilor din Bra- 
;-au disputat — în orga- 

a-

In I 
șov s 
nizarea clubului F.C.M. 
cele atît de mult gustate intil- 
niri de minifotbal dintre echi
pele de 
Olanda, 
fost, de 
ale unui 
la care 
sută dintre antrenorii în sarci
na cărora cade pregătirea vi
itoarelor generații de fotbaliști. 
Dar s-au constituit, înainte de 
toate, într-o PREMIERĂ AB
SOLUTA, deoarece niciodată 
n-au mai fost organizate la 
noi astfel de turnee, dincolo 
de ineditul cărora se ascunde 
insă o necesitate de prim or
din. Despre ce este vorba 7

Se știe, de exemplu, că in 
marea majoritate a sporturilor, 
mai ales gimnastică și natatie, 
vîrsta performerilor a scăzut 
atît de mult, incit marii cam
pioni au ajuns a fi recrutați 
dintre adolescenți.

Se știe, de asemenea, 
după numeroase sondaje

copii din România și 
Aceste meciuri au 
fapt, părți integrante 
curs de perfecționare 

au participat circa o

că.
ți

studii făcute de F.I.F.A. și 
U.E.F.A., s-a ajuns la conclu
zia că pregătirea tinerilor 
baliști trebuie să înceapă 
mai de timpuriu. Nu de 
10—11 ani, cum se face la 
ci de la 6—7 ani, aceasta 
tinzindu-se acum pe o durată 
mult mai mare, care să per
mită accelerarea apariției va
lorilor certe.

Este vorba, deci, de GRĂ
BIREA PERFORMANȚEI în 
contextul general al procesului 
de Instruire, un rol extrem de 
important, din acest punct de 
vedere, avindu-1 competiția și 
căpătarea unei experiențe in
ternaționale -pe întreaga filie
ră a formării jucătorului, nu 
doar la 16—ÎS ani. Ideea aceas
ta a fost subliniată de Mircea 
Lucescu încă din prima zi a 
consfătuirii tehnicienlor pri
mului eșalon fotbalistic, de 
săptâmina trecută, apoi a re
venit de cîteva ori asupra ei, 
concluzionând in final că : „în
ceputul s-a făcut la Brașov, a 
Întrecut orice așteptări și cred

fot- 
cît 
la 

noi, 
in-

continua, in 1933 alți 
copii olandezi venind 
meciuri in țara noas- 
nu vota avea decit de 
tocmai pentru că ii

mo-

Laurențiu DUMITRESCU

PROIECT UN TURNEU

IN ITALIA

Campioana țării, echipa Di
namo București, urmează să 
întreprindă un turneu de trei 
jocuri în Italia. Fotbaliștii 
bucurecteni vor efectua acest 
turneu la sfîrșitul lunii ia
nuarie.

CURSUL DE PERFECȚIONARE

A ANTRENORILOR DIN EȘA-

LONUL SECUND

zile 
teh- 
pre-

Mai simt doar cîteva 
pînă la 17 ianuarie, cînd 
nicienii care se ocupă de _ 
gătirea echipelor din Divizia 
„B“ vor fi prezenți în Capita
lă, pentru a participa la cursul 
de perfecționare rezervat lor. 
In afara problemelor legate -de 
Îmbunătățirea procesului de 
instruire, antrenorii vor lua 
parte și la analiza turului 
campionatului.

TESTUL FIZIC AL ARBITRILOR

DIVIZIONARI „B" Șl „O

PRIMA ZI DIN COMPETIȚIA DE MINIFOTBAL
Ieri a inceput competiția de 

minifotbal in sală la care parti
cipă echipele de copil din cen
trele divizionare „A“. Lată rezul
tatele înregistrate in cele patru 
orașe In care s-au disputat me
ciurile primei zile, urmărite de 
un public numeros :

BRAȘOV. Categoria copiilor nâs- 
cuți In 1969 : F.C.M. Brașov — 
Politehnica Iași 1—1 (0—0), A.S. 
Armata Tg. Mureș — S.C. Bacău 
7—« (4—0), Politehnica Iași —
S.C. Bacău 6—1 (5—0) și F.CJ4. 
Brașov — A.S. Armata Tg. Mu
reș 6—3 (2—3).

Categoria copiilor născuțl in 
1970 : F.C.M. Brașov — Politeh
nica Iași 3—0 (0—0). (C. GRUIA 
— ooresp).

TIMIȘOARA. Categoria 1969 : 
Politehnica Timișoara — Corvinul 
Hunedoara 3—1 (3—1), Jiul Petro

șani — F.C. Bihor 4—» (3—3), Cor- 
vinuL — Jiul 3-3 (2—3).

Categoria 1970 : Politehnica Ti
mișoara — F.C. Bihor 6—0 (3—0). 
Politehnica Timișoara — Corvinul 
S—3 (1—2). (C. CKEȚU — ooresp ).

PLOIEȘTI. Categoria 1969 : Pe
trolul Ploiești — Sportul studen
țesc București 2—1 (0—0). Steaua 
București — F.C. Constanța 4—1 
a—0), Petrolul — F.C. Constanți 
4—5 (2—0).

Categoria 1970 : Sportul studen
țesc — Steaua 5—4 (2—2). Petro
lul Ploiești — Steaua 2—2 (1—2), 
Sportul studențesc — ~ ~ ~
stanța 4—3 (3—0).

PITEȘTI. Categoria 
Tîrgoviște — F.C. 
(1—1), Universitatea 
Chimia Rm. vncea

I
I

Cor.-F.C.I
I

1969 : CJS.
Argeș 3—2 
Craiova — 

___________ 4—2 (1—1). 
F.C. Argeș — Chimia Rm. VEcea

I

(Urmare din pag 1)
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Clăsate : 2. Triumf 
p, 3. Liceul Mier- 
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p, 5. C.S.Ș. II Gă
ti. C.S.Ș. ------

p, 4. Steaua

licttr; 
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le un 
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VOR
DE 

" DE 
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DE 
MPI- 

De- 
an- 

Lltori- 
B în-

schi alpin : Alexandru Manta, 
Zsolt, Balazs, Vili Podaru. Mi
hai Bâră, Csaba Portik, Karoly 
Adorjan. Dan Iliescu (cu ex
cepția primului, toți sint vizați 
pentru participarea la Univer
siadă), Liliana Ichim, Carmen 
Cozma. Juja Naghi, Delia Pa- 

Anca Moraru și ceilalți, 
antrenorii Kurt Gohn. Li- 
Predeleanu (la băieți). 

Cristea, Tiberiu Biro (la 
fete). Pentru ei zăpada e pu
țină, slalom uriaș nu se poate 
face decit pe bucățele. Se cro
nometrează, in schimb, antre
namente de slalom special. A- 
ceste curse nu sint altceva, nu 
se vor altceva, decit etape, mo
mente de acumulare, pe dru
mul lung și anevoios al cursei 
de afirmare internațională...

O altă 
dă ceva

bătălie, dealtfel, te 
mai jos de Hotel AJ-

pe versantul nordic 
muntelui Furnica. Noua pirtie 
de sanie duce lipsă de zăpadă, 
stratul existent e subțire și 
pufos. Dar iportivii de la 
C.S.O. Sinaia nu se împacă cu 
o asemenea situație ! In luptă 
cu timpul puțin propice spor
turilor de iarnă — „e parcă 
primăvară, nu altceva !“, ex
clama. pe bună dreptate, Ma
rius Nicolici. contabilul-șef al 
clubului —, ei pregătesc pri
mele coboriri punind mina la 
treabă, avindu-i in frunte pe 
profesorul Paul Popa, preșe
dintele C.S.O. și pe antrenori. 
Aduni zăpada din jur, umplu 
eu ea niște bărci, pe care le 
cară la pirtie. Nu mai rtmlna 
apoi decit 
înaintează : 
spre virajul patru. In 
se vor putea face coboriri pe 
această pirtie frumoasă, tatr-u» 
decor feeric^

REZERVATA COPIILOR
4—6 (1—1). C.S. Tirgovlște — Uni
versitatea Craiova 5—1 (4—1).

Categoria 1970 : F.C. Argeș — 
C.S. Tîrgoviște 9—0 (6—0), Uni
versitatea Craiova — Chimia Rm. 
Vîlcea 5—3 (3—1). F.C. Argeș — 
Chimia Rm. Vîlcea 0—1 (0—1),
C.S. Tîrgoviște — Universitatea 
Craiova 4—0 (3—0).

Astăzi se vor disputa ultimele 
jocuri din cele patru grupe.

Tn ziua de 20 februarie, co
legiile județene de arbitri, sub 
fndrumat'ea și controlul 
CJ.E.F.S.-urilor, vor organiza 
testarea fizică a arbitrilor din 

divizionare „B“ și 
de alergare 12

loturile
„C“ la proba 
minute.

Reamintim 
minime sint:

că haremurile 
2 700 m pentru 

arbitrii din lotul „B“ și 2 600 m 
pentru cei din lotul „C“.

CĂMĂTARU: „Șl EU AM fOSI K.O
(Urmare din pag. 1)

Fiorentina. de la Florența. U- 
nii au scris chiar că te țjre'eră 
lui Bălăci.

— N-am auzit de asta și nici 
nu vreau să aud. Nu e 
o legătură. Bălăci e cel 
bun jucător român.

începe, 
mai multe go-

— Cursa abia 
ai să marchezi 
luri ?

— Sint multe

ii

nici 
mai

Cînd

înghețarea, care 
s-a ajuns. iată, 

Curtnd

® PATINAJ
COMPETIȚIE A ANULUI, găzduită la

ARTISTIC
PRIMA . ____  _______ _ _______________

reasca, in organizarea C.S.Ș. Triumf București s-a bucurat de par
ticiparea celor mal valoroși arbitri români (toți cu clasificare In
ternațională). In notă discordantă cu prestigiul corpului de arbi
tri a apărut evoluția unora dintre competitorii categoriei .spe
ranțe-, reprezentanți al C.S.Ș. s șl C.S.ș. PionieruL copii cărora 
arbitrii, ou toată îngăduința, nu le-au putut acorda note peste... 
zero I I Este, In fapt, NOTA PE CARE O MERITA ANTRENORII 
ACESTOR COPII, care i-aa Înscris in competiție total nepregătiți.

Anca Cristescu (I.E.F.S.); speranțe 
Sebastian Gheorghiu (TE-F.S); eopil 

copil I — Nicoieta “ 
(I.E.F.S) : senioare — 
eu (I.E.F.S.): seniori 
feneu (I.E.F.S.).

Iată ciștlgătorii: junioare n - 
— Crenguța Alecu (Triumf) și 
n — Mariana Belu (C.S.Ș.

• PATINAJ VITEZA

î); Clmpoleșu 
Viorica Nl- 
— n. Ga-

• HOCHEI
SURPRIZA In turul I 

campionatului național de 
chei pentru juniori II, desfă
șurat timp de 5 zile la Galați; 
in fruntea clasamentului se a- 
flă C.S.Ș. Gheorgheni, care a 
acumulat maximum de punctaj 
(8 p), în compania următoare
lor echipe * ’ - — -
București 7 
curea Ciuc 
București 5 
lăți 0 p, 
Gheorghe 0 _ 
nerilor hocheiști din 
gheni este A, Gercso. Dintr-o 
Ipotetică echipă a acestui cam
pionat ar face parte, printre 
alții : A. Csata (CJS.Ș. Gheor
gheni), M. Csiliga (Triumf), 
G. Niculiță (Galați), N. Alexa 
CSteeua). (T. STRIOPOL — co- 
resp.).

PROFESORUL 
BUSU din Galați 
culeagă roadele 
sale depuse de 3—4 
■trind că ideea 

muncii cu aceiași elevi rami
ne mereu valabilă. Tinerii săi 
hocheiști, apărind culorile Clu
bului sportiv școlar din Galați 
s-au impus categoric In „Cu
pa cluburilor sportive școlare", 
desfășurată recent la Suceava. 
Pe pozițiile următoare : repre
zentativele școlare din Gheor
gheni și 
DRESCU

STELIAN 
Începe să 

strădaniilor 
an: demon- 
contirrjită’ii

Suceava. (Ion MAN-
— coresp.).

ehni- 
ducă- 
spor- 
con- 

al 
pțiilor 
i în 
porti- 
ărîrea 
p de

ȘÎ 
t-xetn- 
or de 

apll- 
rondi- 
r me- 
nenttil 
oarele

tn 
intpicc

LIDERUL LOTULUI OLIMPIC, 
Tibor Kopacz, confirmă, fâdnd 
noi pași Înainte In arena inter
națională, de la un concurs la 
altul. Cele douâ victorii obținu
te la Inzell și Berlin, In probele 
de 1 500 m și 5 000 m in compa
nia unor alergători de valoare 
din Olanda, U.R.S.S., R.F. Ger
mania, Finlanda, R.D. Germană, 
Austria, Polonia și alte țări cu 
tradiție In acest sport, probează 
drumul ascendent pe care se a- 
flă elevul antrenorului Dan L&ză- 
rescu. Fără doar și poate că 
acest patinator, dotat pentru 
marea performanță, trebuie In 
oontinuare supus unei atente pre
gătiri, inclusiv prin participarea 
la mari concursuri internaționa
le ale sezonului. (Tr.I.)

Concurînd pe pista artificială 
de la Inzell, cițiva dintre pati
natorii noștri au realizat noi re
corduri republicane: Tibor Ko
pacz la 3000 m seniori — 4:12,43; 
Mihaela Timiș la 5000 m junioare 
n — 9:01,50 șl 3000 m Junioare I 
șl n — 5:00,98; Simona Todoruț 
la 5000 “ -------

• SCHI
PERFORMERUL etapei jude

țene (Brașov) a campionatului 
național de schi fond n-a foet 
un alergător consacrat, d Ju
niorul L Lestian (A.S.A.). 'Hm- 
pul cu care el s-a impus (52,02) 
in proba de 15 km a categoviei 
sale de vlrstă a fost tocmai 
bun pentru a-i a<iuce locul 3 
în clasamentul., seniorilor! Oel 
mai bun In această ultimă ca-

FOND
fost din nou I. Lun- 

invingător 
două mi- 

fată de al

tegorie a 
goci (Dinamo), 
la mai mult de 
mute și jumătate 
doilea clasat, Vasile Btyenariu 
(AJS.A.). Pe primele locuri In 
probele fetelor : Daniela Dima 
(Tractorul) la 10 km senioare 
și Luminița Bășa (Dinamo) la 
5 km junioare, (Carol GRUIA- 
coresp.).

m junioare I — 8:59,86;
Emeric Mikloș la 500 șl 5000 m 
' ' ’ I — 41,35 șl, respectiv.juniorl 
7:36,87.

O COMBINATA NORDICĂ
ÎN SFÎRȘIT, zăpada mult așteptată a permis 

primelor competiții și la Predeal ! Pe trambulina 
pe pîrtiile de fond s-a disputat „Cupa Brașovia" 
nordică și sărituri speciale. întrecerile, de bun nivel pentru ac
tuala etapă de pregătiri, au arătat că tinerii specialiști ai ge
nului se află pe un drum bun. IATĂ REZULTATELE : combi
nată nordică, Jun. I : 1. G. Nagy 386,3 p, 2. Gh. Băilă 339,5, 3. 
D. Băieșu (toți de la Brașovia) 185,1 ; jun. II : 1. V. Gros (Bra
șovia) 429 p, 2. R. Ramon (Brașovia) 179.6. 3. V. Dumitrescu 
(Rlșnov) 139.7 ; sărituri s jun. I : 1. I. Runceanu (Rîșnov) 217 p 
(sărituri de 53Ț-54 m), 2. G. Nagy 214,5, 3. V. Gros 205 ; jun, II : 
1. A. Mezei (Dinamo) 148 (37 + 39 m), 2. V. Dumitrescu 143.9, 3. 
R. Ramon. (Ton CODLEANU-coresp.).

desfășurarea 
de sărituri și 
la combinată

de spus. Golul 
e lucrul cel mai frumos in fot
bal. Mi-ar plăcea și mie. dar a 
trebuit si aleg intre a aștepta 
ultima pasă de gol și dp 
munci, 
alții. Asta, după ce am văzut 
ci pasele de gol nu prea vin. 
Intr-o vreme ii aveam pe Cri- 
șan. pe dreapta, și pe Ilie, pe 
stingă. Aveam mingi destule 
și marcam mereu. Dar Crișan 
a dispărut o vreme, iar Bălăci 
s-a tras spre mijloc. Nu a- 
veam de ales. La Bordeaux, de 
pildă, am fost singur in 
Și nu era doar Tresor.

— Ești de acord că la 
deaux ai făcut cel mai 
meci al tău din 
trecut ?

— Sint. Pentru 
temut o^lipi. Și 
zut pe 
pirație 
mi-am 
fica.

— Cum 
deodată ?
- M-a 

Steaua, 
capul, nși-am amintii ci sint 
virful lui nea Mircea orice 
s-ar întimpla ți că trebuie si 
fac ceva tn plus daci tot n-am 
extreme care să-mi centreze 
cum i t-a centrat lui Dudu 
vreo cinci ani. Dacă luăm 
„Sportul", vedem ci 7 din 10 
au fost goluri șșomite 
trările lui Lucescu.

— Pînă la urmă, ce 
nă să fii virf ?

— Am jucat contra

ca să sparg, pentru

față.

Bor- 
btat 

anul care a

că nu m-am 
cind l-am vă- 

Trisor lucind de trans- 
după două sprinturi, 
spus ci ne vom cali-

te-ai descoperit, așa,

ajutat mult jocul ea 
mai alei golul, cu

din cen-

inseam-

multor

virfuri. Spun contra, pentru că 
s-a intimplat să scot mingi și 
din picioarele lui Rossi, Van 
den Bergh, Mariner, Graziani, 
Șușici fi alții. Unii stau „la 
castană" cum spunem noi, adi
că virfuri care așteaptu... 
Rossi, Mariner... alții vin din- 
tr-a doua, cu sprint, ca Șușici. 
Intr-o altă categorie, „la 
taie". sint Graziani, Van 
Bergh, Lacombe și, cu 
dumneavoastră, Cămătaru, 
ci „virfurile" in care se 
tare, ți nouă ne place să inca- 
sim, ca să poată juca ceilalți.

— Ce diferență e între Cra
iova din meciul cu Bayem și 
cea din meciul cu Bordeaux ?

— Aproape nici una. Dacă Ți- 
cleanu nu rata cu Bayem, la 
0—0, un gol mult mai ușor de
cit cel cu Bordeaux, poate că 
am fi eliminat pe Bayern.

— Se spune că ți-ai îmbună
tățit tehnica.

— Nu e adevărat. Asta 
spune de vreo trei luni, 
tehnica se face in vreo 
ani. Am purtat și eu 
pe cap, de vreo trei ari, in 
meciul cu Steaua, și de-acoto...

— Cum îți explici seria 
Rossi la Mundial ?

— Mi-e teamă că o să se 
terpreteze greșit.

— Iar ți-e
— Atunci, 

românește, a 
Rossi a fost 
gent...a decit 
acum i s-au 
nioanele, 
noaptea, cind 
vid pe Sorin Cirțu 
patru goluri împotriva 
liei. Credeți că ar fi fost impo
sibil ?

— Mai bine spune-mi cine o 
să marcheze împotriva Italiei.

— Ca să ciștigăm. cred că 
trebuie să marcheze Rednic 
sau Ungureanu.

— Ce vrei să spui prin asta ?
— Ci o să jucăm la mese

rie. cu toate liniile...

bă- 
den 
voia 
adi- 

dă

se 
Dar 
zece 

mingea

Iui

in-

teamă, Cami ? 
ca să o spun 
avut și 

mai bun in 
in Spania, 

spart toate 
cum se zice. Uneori, 

n-am somn, îl 
marcjnd 

Brazi-

pe 
noroc. 

Ar
dor 

ghi-

administrația or stat loio pposospori isrmrui
AȚI JUCAT

NUMERELE PREFERATE 7
Agențiile Loto-Pronoeport mai 

pot elibera doar astăzi șl mline 
bilete cu numerele preferate de 
dv. pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri 14 ianuarie 1983. 
Se reamintește că premiile maxi
me — respectiv un autoturism 
„Dacia 1300“ sau suma de 50.000 
lei — se pot obține șl pe bilete 
acuitate tn cotă de 25%, atunci 
cînd la categoria respectivă nu 
se omologhează variante cîștigă- 
toare achitate 100%. O formă de 
joc utilizată cu succes de tot 
mal mulți participant! o consti
tuie variantele combinate șl com
binațiile „cap de pod“, pe care 
se pot obține sulte de cîștiguri la 
mal multe categorii. Tragerea Lo
to din această săptămină vă ofe
ră noi posibilități de a obține si 
dv. astfel de satisfacții, bineînțe
les cu condiția de a participa...

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 11 ianuarie 1983, se te
levizează In direct Incepînd de 
la ora 16,30.

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 9 IANUA

RIE 1933

Categoria 1 (13 rezultate) 2 
variante 100% a 8.700 lei și 157 
variante 25% a 2.175 lei.
2 (12 rezultate) 161 
100% a 459 lei și 4317 
25% a 115 lei. întrucît 
unitară a câștigurilor 
goria a 3-a a fost sub plafonul 
minim dP 40 lei. conform regu
lamentului, fondul de cîștiguri 
al acestei categorii a fost alo
cat categoriilor 1 și 2.

Cat. 
variante 
variante 
valoarea 
de cate-



SOFIA, 11 (Agerpres). — Co
mitetul de organizare a celei 
de-a 10-a ediții a Universiadei 
de iarnă, ce se va desfășura in 
perioada 17—28 februarie în 
Bulgaria, a anunțat că pînă în 
prezent s-au înscris 28 de țări, 
așteptîndu-se în continuare alte 
șapte comunicări oficiate. - Ast
fel, Jocurile mondiale universd-

tare de la Sofia' ar înregistra 
un record do participare, cu 35 
de țări lă startul întrecerilor.

Cei mai multi sportivi vor fi 
din S.U.A. - 88, U.R.S.S. — 73 
și Cehoslovacia — 73. Probele 
cu cei mai multi ooncurenți vor 
fi cele de schi alpin, la care 
s-au înscris 76 la masculin și 49 
la feminin, din 20 de țări.

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA

Competițiile se vor desfășura 
în trei locuri. La Noul stadion 
de iarnă acoperit, situat, in ora
șul studențesc din Sofia vor 
avea loc ceremoniile de deschi
dere și închidere, precum și 
întrecerile de patinaj artistic și 
hochei pe gheață. Pe muntele 
Vitosa (15 km de centrul Sofiei) 
sint prevăzute probele de schi 
alpin și schi fond, pe piste noi, 
omologate de federația interna
țională, iar stațiunea Boroveț, 
de pe Muntele Rila (60 km de 
Sofia) va găzdui concursurile 
de sărituri de la trambulină, 
biatlon și combinata nordică.

ECHiPÂ DE VOLEI A ROMÂNIEI PE LOCUL TREI 
ÎN TURNEUL DE JUNiORI DE LA SOFIA
în ultima zi a competiției 

ternaționale de volei pentru 
niori și junioare desfășurată în 
capitala Bulgariei, selecționata 
de juniori a României a între
cut cu scorul de 3—2 repre
zentativa Poloniei. Celelalte re
zultate înregistrate în ultima 
reuniune a turneului : Bulga
ria — R. F. Germania 3—0, Un
garia — Angola 3—0. Primul loc 
în clasament a fost ocupat de 
echipa Bulgariei, urmată

in- 
ju-

formațiile Poloniei, României» 
Ungariei, R. F. Germania și An- 
goLci.

Iată și ultimele rezultate con
semnate în turneul junioarelor : 
Ungaria — Polonia 3—0, R. F. 
Germania — Franța 3—1, Bul
garia — România 3—0.

Clasamentul final al competi
ției feminine : 1. Bulgaria, 2. 
Ungaria, 3. Polonia, 4. R. F. 
Germariin, 5. România, 6. Franța.

VERB IER (ELVEȚIA). Cel 
de-al doilea slalom super-uriaș 
contînd pentru Cupa Mondia
lă l<a schi alpin feminin (1350 
m, 405 ni diferență de nivel) a 
fost cîștigat de americanca Cin
dy Nelson cu timpul de 1:08,56. 
Ea le-a întrecut net pe Zoe 
Haas (Elveția) 1:09,16 și Irene 
Epple (R.F. Germania) 1:09,41. 
în continuare : 4. Tamara
McKinney (S.U.A.) 1:09,59; 5. 
Hanni Wenzel (Liechtenstein) 
1:09,69 ; 6. Maria Epple (R.F. 
Germania) 1:09,78 etc.

în clasamentul general 
Mondiale feminine con- 
să conducă elvețianca 

Hess (în convalescență 
o opera fie la genunchi.

al
Clipei 
tinuă 
Erika 
după 
suferită în decembrie) cu 105 
p, urmată de Hanni Wenzel 
100 p, Tamara McKinney 92 p, 
Irene Epple 67 p, Elisabeth 
Kirchler (Austria) 59 p etc. In 
fruntea clasamentului la sla
lom uriaș se află McKinney cu 
47 p, urmată de Wcnzel 46 p 
și Irene Epple 40 p.

VAL D’ISERE (FRANȚA). 
Elvețianul Conradin Cathomen 
a cîștigat cea de-a doua pro
bă de coborlre pentru Cupa 
Mondială (3 410 m, 915 m dife
rență de nivel), în timpul de 
1:59,20. L-au urmat : 2. Ken 
Read (Canada) 1:59,32, 3. Da
nilo Sbardelotto (Italia) 1:59,66, 
4. Peter Mueller (Elveția) 
1:59,73, 5. Franz Klammer (Aus
tria) 1:59,75, 6. Urs Raeber (El
veția) 1:59,81. în urma acestei 
victorii, Cathomen l-a egalat

pe compatriotul său Peter 
Mueller în fruntea clasamentu
lui Cupei Mondiale, ambii a- 
vind cîte 92 p.

TARVISIO (ITALIA). Tur
neul celor trei trambuline la 
sărituri cu schiurile a fost ciș- 
tigat de norvegianul Wegaard 
Opas cu 711,2 p, urmat de iu
goslavul Prinoz Ulâga cu 696,7 
p. Ultimul concurs, desfășurat 
la Tarvisio, a revenit lui Aage 
Berg (Norvegia) cu 235,9 p.

INNSBRUCK. „Cupa Națiu
nilor" la bob pentru echipaje 
de 4 a fost cîștigată de echipa 
a 3-a a R.D. Germane care a 
totalizat in patru manșe 3:37,88. 
în continuare : R.D. Germană 
I 3:37,99, 3. R.D. Germană II 
3:38,93, 4. Austria, 5. R.F. Ger
mania, 6. U.R.S.S.

TOKIO. Aflată
Japonia, echipa de hochei 
R. P. Chineze a întrecut o 
lecționată studențească niponă 
cu scorul de 
2—0).

MONCTON 
ultimul meci 
treprins in Canada, echipa So
kol Kiev a. întrecut selecțio
nata orașului Moncton cu 4—2 
(0-1, 3-0, 1-1).

ZURICH. — Proba de slalom 
special disputată la Davos a 
revenit șchioapei americane Ta
mara McKinney, cronometrată 
în două manșe cu timpul de 
1:25,26. Pe locuil 2 s-a clasat 
elvețiană Erika Hess, 1:25,44.

6-1 (1—0. 3—1,

(CANADA), tn 
al turneului in-

in turneu

Germană II

ȘTIRIALTE
c.

cane a 
ligile 

la o

a căm
in frun- 
se tiflă 

Dorr- 
(Bayern

sustinut 726 de 
engleze, s-a 

formație din 
vrea sâ-și in-

Fază din meciul Roma Genoa (2—0), din etapa a 
a campionatului italian. Portarul genovez Silvano Martina sal
vează un gol, trimițind in corner balonul expediat de austriacul 
Prohaska (Roma) Telefoto : A.P.-AGERPRESTelefoto : A.P.-AGERPRES

CLUBURI FALIMENTARE 
IN SPANIA

RECONCILIERE
IN LUMEA SCHIULUI

Schiul alpin s-a Îmbogățit cu o nouă probă. în programul 
Cupei Mondiale figurează din acest sezon, atît la bărbați cit 
și la femei, o nouă specialitate, care se adaugă celor trei cla
sice (ooborlre, slalom special, slalom uriaș) — slalomul super- 
uriaș. Denumirea șochează, dar ea ascunde de fapt o combi
nație între ooborlre și slalom uriaș, nefiind nld una, nid 
a'‘i, dar avlnd deopotrivă caracteristicile fiecăreia.

Uc ce slalom super-uriaș 1 Specialiștii schiului apreciază că 
noua . _ i "  .2
de vreme — și adincită în ultimele sezoane — In schiul alpin, 
determinată de o super-speclalizare, care a dus la Împărțirea 
schiorilor tn două categorii: ooborttori șl slalomlștl. Intr-adevăr, 
„brutalitatea" coboririlor de azi l-a Îndepărtat pe toți cel 
care continuau să creadă In virtuțile tehnicii, Iar pe de altă 
parte, tehnicizarea exagerată a „uriașului", din ce In ce 
mal apropiat, ca exigențe, de slalomul special, le-a răpit 
coboritorilor orice șansă. Un Toni Sailer sau un Jean Claude 
Killy, capabili de o „triplă" olimpică sau mondială, nu mal 
pot apărea astăzi. Lumea schiului era polarizată aparent 
ireconciliabil. De-o parte — coborltoril, cu Frans Klammer, 
Peter Mueller, Hartl Welrather șl ceilalți „bolizi", de cealal
tă — stiliștii ’ induși de „Ingo“ Stenmark șl frații Phil și 
Steve Mahre. Se ajunsese pînă acolo Incit, In concursurile 
pentru Cupa Mondială, nld unii, nici ceilalți nu se mal a- 
venturau pe domeniul străin, știind prea bine că nu au nld 
o posibilitate de a puncta.

Super-uriașul încearcă să împace cele două tendințe, să 
unească lumea schiului. încercările promițătoare din sezonul 
trecut slnt confirmate de primele starturi ofidale din actuala 
ediție a Cupd Mondiale. La Val d’Isăre șl Madona di Cam- 
piglio, probele de slalom super-uriaș au adunat un număr 
mai mare . de corcurenți — coborltorl șl slalomlștl In egală 
măsură — dedt oricare din obișnuitele coborfri sau slalomuri. 
Iar clasamentele arată un echilibru al proporțld care certi
fică situarea super-uriașului la egală depărtare (sau apropiere) 
de slalomul uriaș șl de ooborlre.

Intr-un feL noua probă este un avantaj pentru ooborttori. 
pentru că slalomlștll se puteau afirma in două probe. Poate 
și acesta este motivul că unii tehnldenl de marcă (Stenmark, 
Phil Mahre, Bolan KrlzaJ) s-au opus Introducerii super-uria
șului... El nu vor putea opri. Insă, mersul Înainte al schiu
lui: viitorii specialiști al super-urlașulul vor fi, cu adevărat, 
super-s chiori.

probă poate rezolva criza manifestată de o bună bucată

în 1982, Campionatul profe
sionist spaniol ale cărui pro
bleme au fost estompate de 
turneul final al C.M., a cu
noscut o nedorită premieră 2 
cinci formații de divizie se
cundă — profesionistă — au 
fost declarate retrogradate, 
deoarece n-au plătit, din lipsă 
de 
lor! 
fost 
rală 
ganul legislativ al forului fot
balistic iberic, care a cerut ca 
datoriile cluburilor falimenta
re să fie plătite de televiziune!

fonduri, salariile jucătorl- 
Măsura, fără precedent, ■ 
luată de Adunarea Gene- 
a Federației spaniole, or-

de la Anderlecht), Briegcl (F.C. 
Kaiserslautern), Meier (Wer
der Bremen), Prilozny (Bohe
mians Praga), Decastel (Ser- 
vette Geneva), Musemici (Sa
rajevo), Nene (Benfica.) toți 
în Cupa U.E.F.A., care au sus
ținut două jocuri mai mult de- 
cit jucătorii din C.C.E. și Cupa 
cupelor. Totuși cu 5 goluri 
marcate figurează Shaw (Aston 
Villa) in C.C.E. și Maradona 
(C.F. Barcelona).

Vladimir MORARU

IN PRELIMINARIILE C.M 
DE JUNIORI

In 
lui 
de juniori, Nigeria a întrecut 
pe teren propriu, cu 2—0 (1—0), 
formația Guineei, tn urma a- 
cestei victorii, tinerii fotba
liști nigerieni s-au calificat 
pentru turneul final al C.M. 
de juniori, ce se va desfășura, 
in acest an, in Mexic. Conform 
regulamentului și cealaltă fi
nalistă (încă necunoscută) va 
avea dreptul de a participa la 
faza finală a C.M.

semifinalele campionatu- 
Africii, rezervat echipelor

TRIBUNA VEDETELOR

• Lista golgeterilor în cupele 
europene (C.C.E., Cupa cupelor 
și Cupa U.E.F.A.) ediția 1982— 
83, pînă in faza sferturilor de 
finală se prezintă astfel: 6GO- 
LURI-Giresse (Bordeaux), 5 Gf 
Lozano și Vandenbergh (ambii

TELEX $ TELEX ® TELEX
CICLISM ® în cursa de șase 

zile de la Bremen, după patru 
zile (in care s-au parcurs 1 627 
km) conduce perechea Gregor 
Braun (R.F. Germania) — Rene 
Pijnen (Olanda) cu 267 p, urma
tă de Horst Schuetz (R.F. Ger
mania) — Român Hermann (Lie
chtenstein) cu 261 p.

© TELEX ® TELEX $ TELEX • TELEX © TELEX • TELEX

RugbyștH de Io Gri vi ța Roșie ou debutat victorioși în turneul din 
Anglia, învingînd cu 24—12 echipa Thurrock (Kent). Pentru învingători 
ou marcat Bălan, Șt Constantin, Vlad și C. Dinu (încercări), Titirel 
(drop) și Bucos (l.p. + trans.).

ȘAH 9 După 11 runde, In tur
neul de la Hastings conduce ma
rele maestru sovietic Rafael Va
ganian cu 9,5 p (virtual cîști- 
gător), urmat de Murey (Israel) 

Șî 6,5 
l-a 
pe 

- _ _ r-_„_ la
O în runda a doua 
feminin de la Jajta 
Petrovici a învins-o

7 p, Kovacevici (Iugoslavia) 
Ftacnik (Cehoslovada) cu dte 
p. In runda a 11-a Vaganian 
învins pe ~ 
Henley, iar 
Tukmakov. 
a turneului 
(Iugoslavia) 
pe Măriei, iar tn partidele Erens- 
ka — Veroczy șl Levitina — Dra-

Gurevici, Murey 
Short a ciștlgat

gasevici a fost consemnată re
miza. în clasament conduce Le
vitina cu 1,5 p, urmată de Alek- 
sandria și Lazarevici 1 p (1). 
• Turneul de la Zalaegerszeg 
(Ungaria) s-a încheiat cu victo
ria maestrului
Vladimirov (10 
fiind urmat de 
8,5 p, Havelko 
Cserna, Karasz (Ungaria), Drasko 
(Iugoslavia) 7,5 p, Liviu Armaș, 
Gheorghiev (Bulgaria), Vokach 
(Cehoslovacia) 7 p, Honfi (Unga
ria) 6 p etc. în ultima rundă
Armaș a remizat cu Vladimirov.

sovietic Evghenl 
p din 13 posibile), 
Tlskbirek (R.D.G.) 

(Polonia) 8 p.

TENIS O In finala turneului 
demonstrativ de la Rosemont 
(Illinois), Ivan Lendl l-a învins 
cu 4—6, 6—4, 7—5, 6—4 pe Jimmy 
Connors. In semifinale: Lendl — 
Borg 6—1, 7—5, Connors — McEn
roe 6—1, 5—7, 6—2. ® In finala 
turneului feminin de la Washing
ton, Martina Navratilova a intre- 
cut-o cu 6—1, 6—1 pe Sylvia Ha- • 
nika.

TENIS DE MASA • In semi
finalele Cupei campionilor euro
peni la Budapesta, echipa femi
nină Statisztika a Învins cu 5—0 
formația vest-germană D.S.C. 
Kaiserberg.

„Cartonașele galbene", alături de 
cele „roșii", sint printre foarte pu
ținele inovații aduse regulamentului 
fotbalului în a ti tea decenri de exis
tență. Inventarea acestor atît de pu
țin dorite (de jucători*) „arme" ale 
arbitrului a reprezentat o necesitate 
față de proporțiile luate de anti- 
fotbalul sub toate aspectele lui: ges
turi nesportive, faulturi grosolane, O’
toe uri violente etc. Era nevoie ca 
atitudinea conducătorului jocului, o 
atitudine de reprimare a acestor 
acte atît de dăunătoare spectacolului 
sportiv, chiar spiritul ui jocului, sâ se 
materializeze net și evident atît pen
tru jucători, cit șl pentru public. Era 
nevoie ca atît de platonicele și re
petatele avertismente de odinioară 
să fie înlocuite cu o măsură meri 
energică șl care să limiteze genero
zitatea „cavalerilor fluierului" de a 
împărți avertismente în dreapta și In 
stingă. începutul unei contabilizări 
l-o făcut, dacă ne amintim bine, liga 
engleză, care recursese, la un mo
ment dat, la o veritabilă evidență 
matematică a avertismentelor nota
te, după gravitate, cu puncte. Ajuns 
la un anumit „barem negativ" res
pectivul jucător primea o suspendare. 
Operațiunea s-c arătat însă greoaie, 
ineficace și a fo>t repede abando
nata.

După studii și discuții s-au-oficia
lizat — mai intîi în competițiile 
U.E.F.A., apoi și în cele patronate 
de F.I.F.A. — cele două cartonașe 
purtate de arbitri în buzunârașele de 
la piept ale bluzelor. Forma lor ini
țială de utilizare era aceeași cu cea 
de astăzi: cartonașele galbene sint 
arătate pentru infracțiuni ce depă
șesc limitele sportive ale jocului, dar 
nu atît de grave incit să impună 
arătarea celui roșu, al eliminării din 
meci. In toate competițiile F.I.F.A. și 
U.E.F.A. al doilea cartonaș galben 
arâtat aceluiași fotbalist duce auto
mat la eliminarea jucătorului în cau
ză din respectiva partidă ceea ce 
nu înseamnă că cel roșu nu poate 
fi arătat direct (dacă gravitatea in
fracțiunii o impune).

înregistrăm însă, în ultima perioa
da de timp, o veritabilă campanie 
de căutări, de studii, de tatonări 
(bineînțeles în competiții neoficiate, 
în special în cele de pitici șl ju
niori) în materie de utilizare a „car
tonașelor galbene". Majoritatea ce
lor ce efectuează asemenea teste in
vocă utilizarea nerațională de către 
arbitri a „cartonașului galben", $o- 
cotîndu-se că unii dintre aceștia au 
ajuns la o automatizare a gestului

© După prima parte 
pionatului vest-german 
tea listei golgeterilor 
Burgsmiiller (Borussia 
mund) și Rummenigge 
Miinchen) ambii cu cite 10 go
luri. în campionatul Ungariei 
pe primul loc se află Dobany 
(Pecs) cu 13 goluri.

• Alan Ball, titular în echi
pa Angliei care a cîștigat în 
1966 finala C.M., acum in vira
tă de 37 de ani, fost la Sout
hampton, 
jocuri în 
transferat 
Hongkong, unde 
cheie cariera.

• Astă seaiâ, echipa F. 
Kaiserslautern va juca la Pa
ris cu formația locală St. Ger
main. Pină acum, viitoarea ad
versară a formației Universita
tea Craiova in Cupa U.E.F.A. 
a efectuat, de la 6 ianuarie, 
numai antrenamente în sudul 
Franței.

• în etapa a 13-a a cam
pionatului Greciei : Larissa — 
Olympiakos 
O.F.I. 2—3 !r 
fonia 3—0,
0—0, Panathinaikos 
nios 1—3 !, Makedonikos — Se
res 2—2, Ethnikos — Doxa 
2—3. în clasament : Olympia
kos 19 p, A.E.K. 18 p. PAOK 
17 p, Aris 16 p.

2—0, A.E.K. — 
PAOK — Kas- 
Rhodos — Aris

Panio-

• In turneul de la Cannes : 
Nantes — V.f.B. Stuttgart 3—2 
după prelungiri (după 90 de 
minute : 1—1). Apoi, Stuttgart 
a dispus cu 1—0 de Toulouse.

prin care arata cartonașul cu pricina. 
Iar alții, dimpotrivă, se arată tara 
zgîrclți in a le utiliza. Socotim into* 
resant sâ vâ prezentăm citeva din-tre 
„inovațiile" în materie de ,.cartonașe 
galbene", în fapt unele teste, corn 
mai subliniam Federațiile din Ceho
slovacia, R.F. Germania și Danemat- 
ca au utilizat, de oildă, eliminarea 
temporară. Intr-o serie de campio
nate pentru cei mici, fotbalistul care 
primește întiiul cartonaș galben 
râsește terenul pentru 10 minut?, 
venind după trecerea eliminării, 
neînțeles dacă tot el va vedea 
doilea cartonaș galben va pleca 
finitiv la vestiare. Tot în campio
natele de juniori și copii, federația 
belgiană utilizează următorul proce
deu: la primul cartonaș galben ju
cătorul în cauză părăsește terenul, 
avi nd însă drept de înlocuire. Dacă 
echipa jucătorului eliminat primește 
șl al doilea cartonaș galben poate 
— de asemenea — să trimită în teren 
o rezervă. Abia la a<l treilea car
tonaș galben, dreptul de înlocuire 
fiind epuizat (se respectă dispoziția, 
generală, a schimbării 
tori I) 
în 10 
tonaș galben în 9 și așa mai de-i 
parte.

po- 
re- 
Bl- 
al 

de-

a doi jucă- 
formațîa în cauză va rămîn-a 
oameni, la. al patrulea car-

Forul din Bruxeltes specifică 
reușita metodei în materie de pre
venire a joculu-i dur permanent, a 
tendinței, evidentă și repetată, a 
unei echipe de a-și Intimida adver
sarul prin faulturi violente în serie. 
De la cartonașul nr. 3 (socotit pe 
echipă), acesta devine, cum arătam, 
din galben... roșu. Sint, repetăm, 
încercări pe care si organismele de 
specialitate ale F.I.F.A. le urmăresc 
prin consilieri1! -ei. soHcitînd rapoarte 
ale federațiilor care efectuează ase
menea

Cîte 
dovedi 
vor fî 
Cel mai important lucru ni se pare, 
însă, acela ca scopul .cartonașelor 
galbene" sâ fie atins: utilizate eu 
obiectivitate si în soiriful regulamen
tului, ele să reprezinte un barai al 
nesoortivităților. al jocului dur, vio
lent, marii inamici ai adevăratului 
fotbal.

teste.
dintre experimentări se vor 
utile și, mal cu seamă, cîte 
oficializate rămîne de văzut.

Ef mie IONFSCU
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