
La Întreprinderea de Transport din Slobozia:

SPORTUL - INTEGRAT TOT MM MULT 
IN VIAȚA TINERILOR MUNCITORI

O zi petrecută la dispecera
tul întreprinderii de transport 
din Slobozia (I.T.A.), la aso
ciația sportivă „Dacii”...

Prețuind fiecare minut, de 
cum intră în schimb, angaja- 
ții acestei întreprinderi ialo- 
mițene caută să răspundă 
prompt îndatoririlor profesio
nale, multe, dificile, mereu 
noi, fiindcă așa se cere, pen
tru că apar necontenit urgen
țe ; nimeni nu își poate îngă
dui să lase o treabă de pe o 
zi pe alta, de cele mai multe 
ori o singură oră poate fi de
cisivă pentru succesul unei 
acțiuni Se reliefează in tot 
ce vedem răspunderea, spiritul 
de angajare al comuniștilor 
din întreprindere, fruntașă pe 
județ, așa cum a fost în toam
nă, la strîngerea și depozitarea 
recoltei, în acele zile și nopți 
fierbinți pentru toți cei peste 
2 000 de oameni care muncesc 
la I.T.A. Slobozia și cum se 
manifestă el și acum, in aces
te prime zile ale anului 1983.

Cu hărnicia și capacitatea 
lor de a găsi soluții și pentru 
destindere prin exercițiu fizic, 
cei de aici pot fi întîlniți, in 
orele lor de răgaz, și pe tere
nurile de sport, în activitățile 
inițiate de clubul întreprinde
rii. Dacă o asemenea preocu

pare o paate avea ing. Mihai 
Margine, in calitate de direc
tor, clndva gimnast („Ne gîn- 
dim sâ punem bazele unui cere 
pentru oamenii muncii și fa
miliile lor !“), dacă economis
tul Alexandru Voinicu, din 
conducerea tehnică, se află 
printre inițiatorii întrecerilor 
de tenis („în vecinătatea se
diului central, iată, ridicăm 
primele terenuri ; nădăjduim 
ca ele să nu cunoască odihna, 
zi de zi_ “), dacă Mihai Ursa-
che, contabilul șef. consideră 
că munca sedentară are -cel 
mai bun antidot in mișcare 
(Jiu îmi scapă aici o com
petiție de masă!“), atunci e 
ușor să înțelegem ci*, de puter
nic apare- imboldul spre sport 
pentru întregul colectiv.

Mai pregnantă ca in alte u- 
nități. prezența unui președinte 
de comitet sindical reține In 
mod special atenția Dumitru 
Mihăilă este, fără doar și poa
te, un pledant pentru sport. O 
face cu toată convingerea, fi
indcă a fost sportiv, a jucat 
fotbal în Divizia „C*. mai 
joacă și acum, în campionatul 
pe asociație, inițiat sub în-

Tîberiu ST AM A

(Continuare în paj. 2-3)

Azi, In etapa a V-a a Diviziei „A" tfe handbal feaisii

RULMENTUL BRASOV ÎNCEARCĂ SĂ-S1 CONSOLIDEZE, »

PRIMUL LOC IN CLASAMENT
A V-a etapă a campionatului 

feminin de handbal, Divizia 
„A“, programată astăzi, are în 
fruntea „afișului” un derby de 
mare atracție, meciul dintre li
dera clasamentului și formația 
clasată pe locul II : Rulmentul 
Brașov — A.E.M. Timișoara. 
Este, între altele, și partida 
dintre echipele celor doi antre
nori ai naționalei, Remus Dră- 
gănescu și Constantin Lache— 
O victorie a Rulmentului ar 
detașa echipa din Brașov la 3 
puncte de principala sa urmă-

mul fluier al arbitrilor, va a- 
vea loc festivitatea decernării 
„Trofeului eficacității” handba- 
Hstei Maria Dorgo, trofeu con
ferit de ziarul „Sportul* liderei 
eficienței în campionatul tre
cut. In tine, un alt med zn- 
portant este cel de la Buhur 
In care cea mai plăcută surpri
ză a acestui campionat. Textila, 
se va confrunta cu o altă torță 
a Diviziei „A*. Hidrotehnica 
Constanța.
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De vorbă cu ANIȘOARA CUȘMIR, marea învinsă din 1982

„RECORDUL AAONDIAL LA LUNGIME VA RĂMÎNE 
ROAAÂNESC, AL LUI VALi SAU AL MEU'!

O fotografie tatorict: Anișoara Cușmir pretinde ci acesta a 
fost doar pris&l ei record «to*drzl_ Foto : Dragoș NEAGU

Am aitat-a pe Aai«»»ra C«ș- 
mir !? Un «ntrmeut de vino
văție ne încerca, parcă marți 
dupâ-amiază, cad am luat dru
mul sălii de atlet-sm de la 
complexul .23 August'. Am 
scris si s-a scris mult despre 
Vah Iaaesca Ia siiTv-t de an. 
la ora bQantutai. s-a scris 
mult despre Văii pe merit, 
dmdu-se recordmanei tnoedra- 
le W eamptoaart europene ce 1

se cuvenea, ce-i al Cezarului— 
Așa ei-rn se intimplă insă mai 
de fiecare cată, in sport și in 
viață, mai drept sau mai ne
drept. câștigătorul ia tot. iar 
ooi am cam uitat-o pe Anișoa- 
ra, deși 745 m la săritura in 
lungime nu-i evident de colo, 
ba e chiar al doilea rezultat 
mondial din toate timpurile — 
și a fost, pentru cinci minute 
si record al lumii —, deși Ani

șoara a urcat pe podiumul 
campionatelor europene de la 
Atena in dreapta învingătoa
rei, primind medalia de argint 
numai pentru faptul că cea 
de aur strălucea la pieptul al
tei românce. Și, orice s-ar spu
ne, Anișoara Cușmir rămine in 
istoria atletismului nostru drept 
prima româncă dincolo de 7 
metri -L- așa cum a fost prima 
româncă dincolo de recordul 
istoric (S.82 m) al Vioricăi Vis- 
ccpoleanu — și, pină acum, cea 
mai tinără săritoare a lumii 
care trece de 7 rnetri.

-.întârziem la sală și pier
dem „încălzirea”, iar pentru a 
nu deranja antrenamentul vom 
urmări de pe margine întrea
ga lecție. De fapt, nu-i o cor
voadă. ci, mai degrabă, un 
privilegiu pentru că orice ve
detă în acțiune este un specta
col in sine. Sintem chiar no
rocoși, pentru că astăzi, marți 
11 ianuarie, Anișoara are in 
programul de antrenament 
primele sărituri cu elan com
plet de cind a început pregă
tirea noului sezon. Cit va să
ri 7

E o simplă curiozitate, răs
punsul n-are importanță acum, 
după mai bine Je două luni de 
pregătire fizică generali și

Vladimir MORARU

fCon'>n’iare in nnn ?-î)

ritoare, un succes al -timișoren- 
celor ar aduce A.E.M. în frun
tea ierarhiei, iar un „egal” ar 
însemna statu quo... Programul 
acestei runde a primului mare 
derby cuprinde următoarele în- 
tîlniri :

Brașov : RULMENTUL
- A.E.M. TIMIȘOARA

Bacău : STIINTA
- C.S.M. SF. GHEORGHE
Rm. Vilcea : CHIMISTUL
- C.S.M. SIBIU
lași : TEROM
- CONFECȚIA BUCUREȘTI
Buhuși : TEXTILA
- HIDROTEHNICA CONSTANȚA
București : PROGRESUL
- MUREȘUL TG. MUREȘ
(Sala Floreasca, de Ia ora 18)

Programul evidențiază și alte 
partide cu miză aparte, TEROM, 
de pildă, favorită a— hîrtiei, 
Înainte de start, a pierdut toate 
cele 4 meciuri disputate pînă 
acum și antrenorul Ion Haraga 
își dorește ca. în meciul cu 
Confecția, echipa sa să... spargă 
gheața, în timp ce Progresul 
vrea să-și regăsască cadența 
campionatului trecut in partida 
cu Mureșul Tg. Mureș. Apropo 
de acest meci ; înainte de pri-

Pentru sporirea potențialului olimpic al fiecărui județ

CARAȘ-SEVERIN: BAZA MATERIALĂ-PRINTRE CELE MAI BUNE,
REZULTATELE - ÎNCĂ DEPARTE DE LIMITA POSIBILITĂȚILOR

9

• Antrenori harnici — înotători de valoare 0 La Reșița na mai cresc boxeri 
mari ? • Cu un singur mărșăluitor nu se face atletism de performanță

Rcrjr. prioritare: atletism, 
box fotbal, gimnast-ca mas- 
xullnă, inot, lupte. popice; 
ramun de înalta performanță: 
atletism, box, gimnastică mas
culină, inot și lupte.

Secți- de nive» olimpc: 1 - 
inot la C-S Școlor

Sect»' de nivel nter național: 
3 — gimnastică masculină, 
înot popco (f)

Njmă* de antrenori : 42 
Numor de nstructori: 146 
Sportivi legitimați: 2102 

Sportiv» in oturi'e olimpice : 4

De pe meleagurile cârășene 
au pornit mulți sportivi spre 
marea performanță. Cu ani în 
urmă, de aici s-au ridicat și 
au cucerit gloria sportivă o 
seamă de boxeri redutabili. 
Tot de ață s-au lansai in are
na sportivă internațională o 
serie de luptători, de a'lep și 
gimnaști, prezenți pe poebumu- 
rile de onoare ale multor com
petiții de anvergură. •

Se poate, deci, aprecia că 
județul din sud-vestui țării 
are o tradiție bine conturată 
în sport, că aici, in vatra de 
foc aReșiței, s-ac plămădit și 
se plămădesc încă performeri 
pentru sportul românesc.

Simpla trecere in revistă a

datelor din chenarul alătura* 
arată că ia această oră forța 
sportivă a acestui județ poate 
fi îmbunătățită in continuare 
Afirmația are acoperire in 
făptui că ia această oră teza 
materială se află La cote ridi
cate. că doar la Reșița, tn ul
timi: 2—3 ani. au fost date în 
folosință • sală polivalentă cu 
3000 de locuri, un patinear ar
tificial descoperit, săli de an
trenament pentru tex, lupte 
ți gimnastică, sală pentru atle
tism. iar in scurtă vreme va 
fi inaugura* și un bazin nlim- 
pie de iaot. La Caransebeș a

fast construită o sală modernă 
numai pentru solei. Iată doar 
citeva dintre realizările mate
riale din ultimii am ale gos
podarilor și factorilor cu atri
buții in sport din județul Ca- 
raș-Severin.

bar o analiză amănunțită a 
potențialului olimpic al acestui 
județ scoate la iveală faptul 
că în acest domeniu mai sint 
multe lucruri ce se cer îm
bunătățite. Dintre ramurile 
prioritare doar natația își o- 
norează obligațiile De an și 
ani din bazinele de inot reși- 
țene au pornit spre marea per-

formanțâ mulți înotători și 
înotătoare. Munca soților 
Schuster, în special, a celor
lalți aQ^.renori. Mircea Hohoîu, 
Marian Droc, Eugen Aimer și 
Lavinia Albu. a fost și este 
rodnică plina de sacrificii, dar 
și de satisfacții. Așa se face 
că secția de natatie este sin
gura unitate olimpică a ud»- 
țului. că Gabriela Baku si O- 
lîvîu Băciuețî se află in lotul

Paul lOVAN

(Continuare fn voq 2^3)

Jucătorul numărul 4 al anului 1982

BHomi „ECHIPA TE FACE MIC SAU MARE"
Ladislau Boloni s-a clasat pe locul patru in topul anului 

trecut. O revenire spectaculoasă, după ce, timp de aproape doi 
ani, nu mai juca in echipa națională, luptind din greu cu difi
cultățile echipei sale (A.S.A.). mereu amenințată cu retrogra
darea. O revenire spectaculoasă a unui jucător care continuă 
să-1 amenințe, alături de Bălăci, pe campionul tricourilor, Cor
nel Dinu.

BUCURIILE VACANTEI
Vacanța petrecută în minunatul peisaj al munților îmbrăcați în 
mantia albă a zăpezii oferă și un prilej de învățare a schiului. 
Așa cum ne-o dovedește și această imagine, surprinsă de foto

reporterul nostru Ion Mihăică intr-o tabără școlară de la Sinaia

— Cum a fost anul 1932 ?
— A fost unul foarte bun 

pentru mine. Am revenit in 
echipa națională. Enzo Bearzot 
a vorbit frumos despre mine, mă 
impac bine cu toți tinerii din 
echipa națională, lucrez la Tg. 
Mureș, ca medic stomatolog, 
pentru că fotbalul trece iar 
meseria rămine. sint căsătorit 
cu o actriță talentată (cel pu
țin așa spun regizorii), care, 
pînă una alta o să-mi nască, 
peste citeva zile, un fecior sau 
o fată... Cu alte cuvinte. am 
toate motivele să sper că po

tențialul meu moral mă va face 
să am un an bun in primul 
rind la fotbal. *

— Ce zici de apropiatul se
zon internațional și in primul 
rind de mecișjl cu Italia ?

— In ianuarie 1982 ne-am 
pregătit mai bine decit in ’81. 
Sper ca acum să depășim și 
cota lui ’82. Nu-mi amintesc ca 
in 1932 echipa noastră să fi 
cedat fizic. Am alergat mai

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)



CEI MAI BUNI
10 SPORTIVI

AERONAUTICA

Zbor cu motor

1. MIHAI ALBU, 2. .
Marcel Mitu, 3. Mielu F 
Fețeanu, 4. Nina Ioniță, '
5. Maria Șulean, 6. Au
rel Iana, 7. Ludmila A- 
vramescu, 8. Ioan Dia- I 
conu 9 Valeria Zamfir.
10, Elisaveta Coca.

Zbor fora motor

1. ARPAD MATTA, 2.
Dorin Vlădcscu, 3. Ser- 1 
giu Sidon, 4. Marian Si- 
mion. 5 Petru Zenoyei,
6. Ion Frantz, 7. Nicolae I 
Mihăițâ. 8. Fernanda
Jurcă, 9. Elena Coțova- I 
nu, 10. Mariana Giurgiu. |

Parașutism <
1. MARIN ZAMFIR, 2. I

Marta Hosu Hani, 3 Sa
muel Ancuța. 4 Geta
Pădurariu, 5. Aurelia I 
Tudorică, 6. Alexandru
Ciobanu, 7. Ramiro Ni- | 
colau. 8 Silviu Luțac, |
9 Ilie Neagu 10. Ion 
Secară. i

CEI MAI BUNI |
10 SPORTIVI |

Al CLUBURILOR |
STEAUA .

1. TOMA SIMIONOV 
(canoe), VIRGIL DOCIU 
(haltere). 2. Constantin 
Airoaie (canotaj), 3. Stan 
Marin (tir), 4. Ștefan 

Negrișan (lupte), 5. Co- | 
man Anghel. Florin Ma
rinescu (caiac), 6. Sofica 
Corban, Elena Horvath . 
(canotaj), 7. Ioan Pop 
(scrimă), 8. Vasile Stîn- I 
gă (handbal), Mircea 
Munteanu (rugby), 9. 
Gavrilă Balint (fotbal), I 
10. Emilian Nicula (gim
nastică), Florin Erma- | 
rache (baschet), Traian 
Cazacu (hochei).

RAPID

1. VALI IONESCU (a- 
tletism), 2. Nicu Vlad 
(haltere), 3. Natalia Ca- I 
raiosifoglu (atletism), 4. 
Marian Rotaru (box), 5, 
Mihaela Stoica (atletism), | 
6. Gheorghe Buruiană 
(atletism), 7. Răzvan Tu- I 
fan (polo), 8. Stela Ma
nea (atletism), 9. Qheor- 
ghita Oprea, Ana Moldo- ■ 
van (handbal), 10. Adrian I 
Bran (haltere). '

OLIMPIA BUCUREȘTI

1. MARICICA PUICA 
(atletism), 2. Dragomir ț 
Cioroslan (haltere), 3. 
Eiisabela Oleniuc (cano
taj), 4. Constantin Urdas . 
(haltere), 5. Lenuta Rață 
(atletism), 6. Roxana Lă- ' 
mășanu (tir), 7. Rodica 
Frîntu (canotaj), 8. Titi 
Vlădoianu (tir), 9. Mihai I 
Ispașiu (tir). 10. Daniel 
Buduru (tir).

DUNĂREA GALAȚI

1. ION BERDILA (ho
chei), 2. Dorin* Leonte 1 
(caiac), 3. Feodor Procop 
(lupte). 4. Gheorghe Me- 
reghiu (lupte). 5. Petru 
Ursu Gupte), 6. Stănel 
Vlad (lupte), 7. Tone I 
Marcu (hochei), 8. |
Cristian Iojiță (haltere),
9. Paul Burada (hpphei), I
10. Vasile Caiu (haltere).

C.S.M. SIBIU *
1. MIRELA POPOVICI I 

(volei), Hajnal P»lfi 
(handbal), 2. Ruxandra I 
Hociotă (sărituri In apă). | 
3. Olimpiu Becheș (rug
by). 4. Alexandru Bozan I 
(călărie), 5. Ionel Bucur 
(călărie), 6. Georgeta 
Oncu (handbal), 7. Doina . 
Blschin (volei), 8. Ion 
Vescan (călărie), Matias • 
Kaiss (sărituri In apă), 
9. Vladia Dicu (sărituri 
in apă), 10. Monika Zoi- I 
Ier (călărie).

la o săut^nină 
«v» .’ IZa alia.

Fiecare disciplină sportivă iși are propriul regula
ment de transferări, regulament prin care se încearcă 
să se contribuie la promovarea valorilor, la adu
cerea acestora cit mai sus în ierarhiile diverselor 
competiții. Iată însă că loan Cioltea, președintele 
C.J.E.F.S. Satu Mare, spunea că sint și ramuri spor
tive care se supun unor regulamente ce îngrădesc 

. promovările. „Cînd afirm acest lucru, mă gindese 
numai Ia nivelul județelor. Noi, jpre exemplu, dacă 
dispunem de un junior talentat, care nu mai poate 
fi pregătit corespunzător la clubul sau asociația la 
care se află la un moment dat, nu-I putem duce la O 
altă unitate, care l-ar putea urca pe scara valorilor, 
deoarece nu ne îngăduie regnlamentul de transfe
rări. Deci, cred că ar fi in interesul fiecărui județ, 
să se înlăture aceste opreliști și să se creeze astfel 
posibilitatea de a-și dirija fiecare elementele de 
reală perspectivă, de a le purta de-grijă sportivilor 
talentafi, de a le asigura o pregătire optimă".

După părerea noastră insă, nu regulamentele sint 
cele care pun opreliști, ci însăși modul de acțiune al 
C.J.E.F.S. în teritoriul fiecărui județ.

Și, apropo de transferări : sugerăm federațiilor să 
nu mai ratifice cererile care nu poartă și viza 
C.J.E.F.Ș. Nu de alta, dar să nu mai existe’ cazuri 
cînd județele au fost puse în fața unui fapt împlinit.

• BOXUL Șl ÎNOTUL...
...discipline cu tradiție, cu 

obiective olimpice, cu o bu
nă bază materială se află, 
la Brăila, cu „garda des
chisă". Și aceasta pentru că 
o serie de antrenori, prin
tre care Iordan Buterez 
(C.S.Ș.), Ion Turcu (Pro
gresul), Viorel Mircea (Box 
Club) la box, Ion Ionescu 
și Cristian Drăghiță (Școa
la 30) la inot, s-au dat la... 
fund. Mai direct spus, nu 
fac nimic. De semnat, însă, 
semnează condica !

• UN SCHIMB DE 
EXPERIENȚA...

...cu influențe pozitive a- 
supra activității antrenori
lor de schi de la C.S.S. Va
tra Dornei ar fi putut avea 
loc cu prilejul antrenamen
telor pe care lotul națio
nal le-a efectuat In locali
tate. Ar fi putut avea loc, 
dar n-a avut! Pentru că, 
timp de o lună și jumăta
te, cei patru antrenori din 
localitate — Rodica Pali, 
Petru Chiriluș, Pavel Chiri- 
luș, Octavian Pungovschi — 
n-au găsit timp să-i vadă la 
lucru pe componenții lotu
lui. In această lipsă de in
teres față de profesiune iși 
găsește poate explicația și 
faptul că de mai multi ani 
producția in domeniul schiu
lui a C.S.S. Vatra Dornei, 
un centru care dispune de 
foarte bune condiții mate
riale, este ca și nulă. Cine 
pune în mișcare... tele- 
schiul ? !

• PREA SIGUR PE EL...
...jucătorul de tenis de 

masă Ștefan Moraru (Pro
gresul I.I.R.U.C. București), 
campionul național al se
niorilor, a considerat că 
nu mai trebuie să se pre
zinte la pregătirile lotului 
reprezentativ. Numai că a- 
ceastă înfumurare — com

în toate județele funcționează cabinete de medici
nă sportivă, unități care trebuie să fie angajate ferm 
in activitatea fiecărei zone, lor revenindu-le impor
tante sarcini in efectuarea diferitelor teste, a unor 
investigații ample, menite să ofere tehnicienilor date 
concrete pe baza cărora să-și fundamenteze pregăti
rile. Din păcate însă, multe dintre aceste cabinete 
(Neamț, Slobozia, Giurgiu, Călărași etc.), aflate în 
subordinea Ministerului Sănătății NU CORESPUND 
CERINȚELOR, dotările lor fiind sub minimul necesar, 
ceea ce face ca aportul lor să fie limitat. Este, deci, ne
cesară o intervenție urgentă din partea ministerului 
de resort pentru repunerea lor in drepturi, pentru ca 
aceste atit de utile cabinete de medicină sportivă 
să-și îndeplinească cu adevărat menirea pentru care 
au fost create, medicii să nu mai fie angrenați in 
alte activități decit cele de medicină sportivă. Cola
borarea dintre diverse discipline — iar medicina este 
una dintre cele mai importante — pentru obținerea 
marii performanțe constituie o cerință obligatorie in 
momentul de față, lupta cu centimetrii și secundele 
nemaifiind doar o problemă de talent. Deci...

Rubrică realizată de Emanuel FÂNTÂNEANU

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 și eleve 
născuțl In anii 1966—1969.

Selecția are loc la poli
gonul I.E.F.S., din str. 
Maior Ene nr. 12, sector 
I (Stadionul Republicii), 
tramvaie 1, 8, J, 20, 37. 

binată altădată cu refuzul 
de a se antrena cu serio
zitate și cu o „doză" de 
siguranță a topului in echi
pă — s-ar putea să-l coste 
o suspendare. Oare titlul de 
campion oferă doar drep
turi, nu și obligații ?

• ÎNLOCUINDU-SI JUCĂ
TORII PROPRII...

...cu alții împrumutați de 
la C.S.Ș. Triumf, pentru a 
juca în „Cupa C.S.Ș." 
la hochei, desfășurată re
cent la Suceava, pro
fesorul Marcel Tudor de 
la C.S.S. 2 București a cre
zut că va reuși să-și au
reoleze activitatea de antre
nor cu ceva rezultate mai 
acătării. N-a reușit. A de
monstrat doar contrariul...

• COMUNA BORCA...
...aflată pe frumoasele 

plaiuri ale Neamțului, tinde 
să devină, prin strădaniile 
inimosului profesor Ion Pi- 
cu, cel mai important cen
tru de performanță al jude
țului în sporturile de iarnă. 
Primele dotări mecanice au 
și început să funcționeze. 
Doar... campionii sint aș
teptați !

• LA FOCȘANI...
...există de mai mulți ani 

o popicărie pentru care s-au 
investit sume importante. 
La asociația „Confecția" 
există multe fete care ar 
dori să practice acest sport. 
In vederile C.J.E.F.S. exis
tă un antrenor care ar pu
tea să se ocupe de pregă
tirea echipelor. Aici însă 
firul se rupe, deoarece nu 
există soluția ca acest an
trenor să se poată ocupa 
de formația asociației 
„Confecția". Oare nu doreș
te nimeni ca și la Focșani 
să existe... performere in 
acest sport cu bogate suc
cese și tradiții la noi ?

aniWKiPHH or sht ioto iwomhpoih roroiriruA
• PRONOSTICURI... Pentru 

participanții la concursul Prono
sport de la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, ziaristul sportiv Dan Pă- 
trașcu („Informația Bucureștiu- 
lui“) recomandă următoarele 
pronosticuri: I. Avellino — Torino 
X, 2; II. Catanzaro —- Fiorentina 
X; III. Genoa — As coli 1, X; IV. 
Inter — Verona 1, X; V. Juventus
— Sampdoria 1; VI. Pisa — Ce
sena 1; VII. Roma — Cagliari 1, 
X; VIII. Udinese — Napoli X: 
IX. Atalanta — Milan X; X. Bari
— Palermo X: XI. Catania — La

VEȘTI DIN AUTOMOBILISM
• PREMIEREA AUTOMOBI- 

LIȘTILOR FRUNTAȘI. Tradi
ția continuă. Ca în fiecare an, 
în luna ianuarie, Federația 
Română de Automobilism și 
Karting organizează premierea 
celor mai buni automobilist! 
ai țârii în cadrul unei festi
vități speciale, la care sint in
vitați cei care au cucerit — 
la viteză pe circuit, viteză în 
coastă sau raliuri — locurile 
de pe podium, dar și famili
ile acestora. O întîlnire — așa 
a fost- de fiecare dată — plă
cută. mult așteptată

Festivitatea de premiere din 
acest an va avea loc sîmbătă 
15 ianuarie, în Capitală, la 
Hotel „Parc" (în sala de festi
vități), începînd de . la ora 
17,3).

• „RALIUL IARNA RUSĂ". 
Prima confruntare internațio
nală a anului 1983 la care vor 
lua parte și automobiliștli ro
mâni va fi „Raliul Iarna Ru
să", ce se va desfășura ca 
de obicei, în împrejurimile 
Moscovei — de fapt prima e- 
tapă în „Cupa Păcii" rezervată 
piloților din țările socialiste. 
In acest an, „Raliul Iarna Ru
să", In cadrul căruia se vor 
parcurge circa 800 km, se va 
desfășura în zilele de 4 și 5 fe

DIVIZIA „A" LA HOCHEI (grupa a ll-a)
MIERCUREA CIUC (prin te

lefon). în localitate au început 
meciurile din cadrul celei de 
a doua grupe valorice a Divi
ziei A la hochei. Cel mai fru
mos și mai viu disputat meci 
al primei etape a opus echi
pele Tirnava Odorheiu Secu
iesc și Metalul Rădăuți. Vic
toria a revenit Tirnavei, la li

PENTRU SPORIREA POTENȚIALULUI OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

olimpic, iar Cecilia Crețu și 
Rodica Fjc sint și ele foarte 
aproape de această năzuință.

După cum ne spunea preșe
dintele C.J.E.F.Ș. Caraș-Seve- 
rin, Dumitru Bumbeș, dacă și 
antrenorii celorlalte ramuri 
sportive și-ar face datoria ca 
și cei de la înot, atunci, cu 
siguranță, cu totul alta ar fi 
zestrea olimpică a județului. 
Și nu poți să nu-i dai drep
tate. Atletismul este și el sport 
prioritar. Dar ceea ce a produs 
în aria marii performanțe este 
nesemnificativ. Tinerii Sorin 
Eni, Valentin Proja, Nicolae 
Toracic. Nicolae Ardelean și 
Adrian Ciungulescu sint selec
ționați în lotul republican de 
juniori, dar cam atît. Perfor
manțele lor actuale nu-i în
dreptățesc încă, la rezultate 
de prestigiu. Doar mărșăluito
rul Vasile Ureche, care, după 
ce in anul încheiat a fost su
pus unei intervenții chirurgi
cale și nu prea a fost prezent 
în competiții, și-a reluat cu 
abnegație antrenamentele și. 
după opinia unor specialiști 
localnici, poate reveni In prim- 
planul sportivilor în proba de 
20 km marș.

Boxul este „of“-ul reșițeni- 
lor, al întregului județ. De aici 
au plecat și au urcat treptele 
măiestriei sportive Lazăr Bor- 
duz, Petre Pop, Gheorghe Fiat, 
Vasile Secoșan, Pavel Nedel-

zio 1, X, 2; XII. Pistoiese — 
Foggia 1; XIII. Varese — Peru
gia 1.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

12 IANUARIE 198?
EXTRAGEREA I : 6 31 21 9 

8 32 ;
EXTRAGEREA a ll-a : 38 41

43 35 14 19
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 

bruarie. Federația de specia
litate ne-a comunicat, ieri, 
numele celor 5 echipaje care 
vor lua startul în această im
portantă competiție : L. Balint 
— C. Zărnescu, echipaj cam
pion absolut de raliuri în a- 
nul 1982. S. Vasile — I. Mă- 
lăuț, Gh. Urdea — D. Banca, 
F. Mateescu, — F. Nuță, M. 
Bucur — C. Simeanu.

@ CALENDARUL COMPE- 
TIȚIONAL PE 1983. A fost 
stabilit calendarul competițio- 
nal intern pe anul 1983, el cu- 
prinzînd, ca și anul trecut, 
trei campionate : de viteză pe 
circuit, viteză în coastă și ra
liuri. Cîteva amănunte despre 
fiecare : RALIURI — „Raliul 
Zăpezii" (jud. Brașov), Raliul 
Banat (jud. Timiș), Raliul Ci- 
bin, Raliul Dunării Dacia (am
bele in jud. Sibiu), Raliul 
Harghita, Raliul Iași ; VITEZA 
ÎN COASTA — Lacul Sf. Ana 
(jud. Harghita), Măgura (jud. 
Buzău), Reșița (jud. Caraș-Se- 
verin), Pîrîul Rece (jud. Bra
șov), Lacul Vidraru (jud. Ar
geș), Baia Sprie (jud. Maramu
reș) ; VITEZA PE CIRCUIT — 
Sf. Gheorghe (Covasna), Buzău, 
Reșița, București, Satu Mare. 
(M. FR ).
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mită': 8-7 (2—1, 4—3, 2—3).
în celelalte partide : A vin tul 

Gheorgheni — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe 8-4 (2—1, 3—1, 3—2) 
și Progresul Miercurea Ciuc — 
Â.S.E. București 9—0 (3—0, 
0—0, 6—0). Competiția con
tinuă.

Vaier PAȘCANU, corasp.

cea, Constantin Gruescu, Con
stantin Ciucă, amintind, astfel, 
doar pe cîțiva dintre acei bo
xeri redutabili pe care i-a dat 
județul Caraș-Severin. Cu ce 
se laudă localnicii, însă, In 
momentul de față 7 Ou foarte 
puțin ! „în ultima vreme, ne 
spune secretarul C.J.E.F.Ș., Ti- 
beriu Ciurciu — mai mult se... 
filozofează decît se muncește, 
în această situație, am fost o- 
bligați să luăm o serie de 
măsuri împotriva unor antre
nori care nu și-au făcut dato
ria. Astfel, s-a renunțat la 
serviciile antrenorilor N. Brin- 
zeanu și C. Gruescu, iar alto
ra, ca V. Secoșan, A. Gher
ghina, C. Mărășescu, li s-a a- 
tras serios atenția că dacă nu 
vor da randamentul scontat, 
care se cere unor tehnicieni 
reputați, atunci vor fi înlo- 
cuiți". La această oră, boxul 
neșițean se mindrește doar cu 
Cornel Silitră (pregătit de Va
sile Bala), care face parte din 
lotul național de juniori. Este 
extrem de puțin ! Cînd te gîn- 
dești că nu cu mulți ani In 
urmă, cînd spuneai „boxul re- 
șițean", spuneai și box de ma
re performanță !

Luptele au și ele doi repre
zentanți in lotul olimpic : Ște
fan Bălulescu și Ion Urs. De
sigur. doi candidați olimpici 
înseamnă ceva. Dacă speran
țele puse în ei vor fi justifi
cate și prin rezultate notabile 
— avînd In vedere că secția
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LA INDEM1NA TUTUROR I

Cu suma de numai 10 
lei, oricine joaca poate 
obține:
• AUTOTURISME „Da

cia 1300", ,, Trabant 601“
• MARI SUME DE BANI.

Agențiile Loto-Prono- 
sport si vînzâtorii volanți 
vâ oferâ zilnic posibilita
tea de a vâ numâra și 
dv. printre marii cîștigâ- 
tori I

UN PRILEJ DE FRUMOASE 
SATISFACȚII PENTRU DV., 
UN CADOU PLĂCUT PEN

TRU CEI DRAGI I

i

c 
Ba și 
așa? es

Dumini 
pentru

AL FIE

NOI Ș 
CESE

Cu sui 
oricine

1.165.741 lei, din care 83.719 
lei, report la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO" DIN 7 IANUARIE 1983 

Categoria 1 : 13 variante 25% 
a 29.792 lei ; cat. 2 : 2 va
riante 100% a 13.814 lei și 18 
variante 25% a 3.453 lei ; cat. 
3 : 29,75 a 3.018 lei ; cat. 4 : 
54,75 a 1.640 lei; cat. 5: 
171,50 a 524 Iei ; cat. 6 : 280,25 
a 320 lei; cat. X: 1.883 a 
100 lei.
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— Vali și-a propus 7,25 m 
pentru viitorul sezon...

— Și in planul meu figu
rează aceeași cifră, dar eu cred 
(n.n. Moroiu înclină capul a- 
probator) că se poate mai mult. 
Deocamdată, primul obiectiv 
este să ajung în sală la 7 me
tri, un obiectiv de trecere, din 
pregătirea pentru la vară. Nu 
voi face pregătire specială 
pentru sală și nu voi partici
pa, probabil, ia C.E. indoor. Se
zonul mare contează in primul 
rind.

— Rivalitatea Ionescu-Cuș- 
mir, sau invers, v-a dus pe 
amîndouă neașteptat de repede 
foarte departe. Dacă erai sin
gură, sau dacă Vali era sin
gură...

— Am fi ajuns tot aici, cred, 
dar nu atit de repede. Concu
rența ne stimulează, dar altfel 
ne înțelegem foarte bine.

— Cum vezi proba in afara 
voastră?

— Heike Daute (R.D.G.) e 
foarte tare. E foarte linără. La

semnat

un din 
>rman- 
ti bun,

După 
a sfir- 
i abces 

peste 
tea. A- 
la ten- 
1 vară 
i altfel 
iricum, 

chiar 
Ieste 7 

așa

Olimpiadă vor fi periculoase, 
pentru că sini bune și pentru 
că vor fi acasă, americancele 
Jody Anderson și Carol Lewis, 
sora noului... Beamon. Recor
dul mondial va rămine insă 
românesc, al lui Vali sau al 
meu, chiar dacă va trebui să 
sărim, pînă la Los Angeles, 
sau chiar in concursul olimpic. 
7,40!

...Ion Moroiu își face de lu
cru cu caietul de antrenament. 
7,40 e mult. Dar cine poate 
paria că e imposibil, pentru 
Vali și Anișoara? Sau pentru 
Anișoara și Vali ?

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

SA NU UITAM AL 12-îea JUCĂTOR! ȘCOALA DE PORTARI

le .X
1983...

SPORTUL-INTEGRAT
TOT MAI MULT I

(Urmare din pag 1)
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semnele „Daciadei". Atâtea ți 
atîtea exemple de oameni ini
moși intîlniți la ,,Dacii“-I.T.A. 
Slobozia, la care simțim nevo
ia de a mai adăuga și altele. 
Le oferă mecanicii N. Stroe 
(autobaza 1) și C. Ionițâ (au
tobaza 2), subinginerul M. Ene 
(autobaza Amara), mecanicul 
C. Antemir (autobaza Fetești), 
prac'.icanți ai voleiului, șahu
lui și tenisului de masă, ai tu
rismului și fotbalului, totodată 
destoinici organizatori, cum se 
arată a fi și în aceste zile, 
cind își aduc aportul La reu
șita unei competiții polisporti
ve care se bucură de o largă 
audiență. Și ca ei toți, mai 
recent sînt și foarte tinerii 
pugiliști pregătiți de Ilie Ale
xandrii, elevi la școala profe
sională a întreprinderii, câțiva 
dintre ei talente autentice 
(Mănăilescu, Tudor, Druiu. 
Pătîrlăgeanu). Două reuniuni, 
cu selecționata Teleormanului 
(12—2) și, apoi, cu cea a Vo
inței Ploiești (5—5). au scos In 
evidență posibilitățile pugiliști- 
lor din această asociație spor
tivă ialomițeană. A fost, in
tr-un fel. și un răspuns al ce
lor care fac scrimă pugilistică 
pentru condițiile create, pen
tru sala și ringul puse la dis
poziția lor de către organele 
locale „interesate să apropie 
de acest sport, al celor voinici 
și curajoși, tot mai mulți ti
neri muncitori", cum ținea să 
sublinieze tovarășul Nicolae 
Ionescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular ai munici
piului Slobozia. Deocamdată, 
la nivelul activității sportive 
de masă, boxul promite ca 
„Dacii I.T.A." să iasă foarte 
curînd din anonimat. Cum a 
făcuț-o și scrima, cu ani In 
urmă, acum în Divizia „A". 
Condiții există. ,Daciada“ este 
în măsură să contribuie la o 
asemenea împlinire !
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COMPETIȚIA DE
In cadrul etapei a doua a com

petiției de minifotbal in sală la 
care participă echipe de copii 
din centre divizionare „A“ au 
fost înregistrate următoarele re
zultate :

TIMIȘOARA: categ. 1969: Poli
tehnica Timișoara — Jiul 7—1, 
Corvinul Hunedoara — F.C. Bi
hor 3—1; categ. 1970: Corvinul — 
F.C. Bihor 6—0 (Jiul nu s-a pre
zentat). Clasamente: 1969: 1. Po
litehnica Timișoara 6 p, 2. Corvi
nul 3 p, 3. Jiul 2 p, 4. F.C. Bi
hor 1 p; 1970: 1. Politehnica Ti
mișoara 4 p, 2. Corvinul 2 p, 3. 
F.C. Bihor 0 p. Golgeteri: A. Mi
hai (Politehnica Timișoara) 8 go
luri — la categ. 1969 și A. Bașu 
(Politehnica Timișoara) 4 goluri 
— la categ. 1970. (C. CREȚU — 
coresp.).

PITEȘTI: categ. 1969: Universi
tatea Craiova — F.C. Argeș 1—1, 
Chimia Rm. Vîlcea — C.S. Tîr- 
goviște 3—1; categ. 1970: Univer
sitatea Craiova — F.C. Argeș 
5—4. Chimia Rm. Vîlcea — C.S. 
Tirgoviște 3—1. Clasamente: 1969:

S-a discutat foarte mult 
(și întemeiat) în această 
iarnă despre antrenori, ju
cători, arbitri. Nu putem 
omite, însă nici publicul, 
spectatorii care pot spune 
cu mîndrie că au și ci par
tea lor de contribuție Ia 
frumoasele rezultate ale ul
timei toamne. Publicul nos
tru a dovedit 'O maturizare 
in mers, care i-a permis 
să devină cu adevărat acel 
al 12-lea jucător, atit de 
necesar oricărei formații. O 
îmbucurătoare și tonică 
schimbare Ia față a specta
torilor care au contribuit 
din plin la refacerea mora
lului și a unității de acțiu- 

in pri-ne a .tricolorilor"’ 
mul rind. Un me
rit deosebit ii re
vine, aici, publicu
lui 
care 
.momentul psihologic" 
l-a salvat, primul, pe 
malaru, intrat intr-o 
neagră tocmai din 
insultelor, 
huiduielilor unora. In oc
tombrie, in acea primă re
priză a „tricolorilor" cu „o- 
limpicli" bulgari, spectato
rii bucureșteni au fost cei 
care l-au încurajat din ple
care pe impetuosul vlrf 
craiovean, duciadu-l_ lite
ralmente spre renașterea 
psihică.

Atunci a fost -momentul 
adevărului- pentru Cămâ- 
taru. care a făcut o repri
ză foarte bună, recăpătin- 
du-și Încrederea de care a- 
vea nevoie pentru a de
monstra in splendidul său 
finiș de toamnă ce poate cu 
adevărat. Tot el. publicul 
bucureștean, a dovedit lu
ciditate și in meciul națio
nalei cu Suedia. După ce-i 
apostrofase, după ce-i flu
ierase pe Lucescu și ai săi 
in meciul acela amical mo
dest, dar câștigat. cu Dane
marca, spectatorii veni ți pe 
stadionul „Lă August' din 
Capitală s-au atașat trup

bucureștean,
a Intuit

Și 
Că- 

pasă 
cauza 

admonestărilor, 
unora.

NUME SOI l\ IOTURILE
ia pereoada de m-.rierârî 

această iarnă. K-BT. a aproba: 
transîerarea mmămrUor jucămr: 
de la echipe infericare la dixzzio- 
aarele _A". Sporeai studențesc: 
A. Mesaroș (de ia LCXM. Bra
șov). D. Cbirea (C-S^. Bucu
rești). A. Georgescu (Rapid Buc.); 
Dinamo: L. Ba:cea (Dmamo Vic
toria Buc.). D. TtUrigâ și F. Fo
ca (ambii de la Mașini Unelte 
Buc.) : Corvinul Hunedoara: V.
Stoica (Aurul Brad); F.C. Argeș:
C. Cir’.ea D. Dobria Cambii de 
Ia C.S.Ș. Aripi Piieșe): Universi
tatea Craiova: F. Buroația (Voin
ța Stetaa ce; Mare). V. VasSe 
(C.S.Ș. Rovine Cratova): Steaua: 
H. Duca dam (U.T.A.); F.C. Bihor: 
O. FSip (Pandurii Tg. Jiu). Gb- 
Gheban (Minerul Bihor). V. Pop 
(Voința Oradea). L Klan (Unirea 
Valea lui Mbai). D. De (Bibo- 
rul Beiuș), S. Arsene (Laromet 
Buc.), D. Pavel șl M Cabal (în
frățirea Oradea) : Jiul: V. Pere
che (Minerul Știința Vulcan). M. 
Mincă (Cetatea Tr. Măgure», 1. 
Guda (Dinamo Victoria Bac.). S. 
Homan și FI. Coca (ambl: de la 
Minerul Lupeni): F.C. Ott: G. 
Constantinescu (Automatica Buc.),
D. Biscă (Pandurii Tg. Jto): 
A.S.A. Tg. Mureș: T. Horvath 
(Bihoreana Marghita), C. Dumi- 
rescu (Metalul Sighișoara); Poli
tehnica Iași- N. Soare (Gloria 
Buzău); F C.M. Brașov: Gh. An
tal (Postăvarul Brașov), N. Vă- 
dian (Chimia oraș Victoria). P. 
Uberhardt și C. Pascu (ambii de 
la C.S.Ș. Brașovia); C.S. Tirgo- 
viște: D. Dumitrescu (Electro

T.

și suflet de echipa naționa
lă in intilnirea cu formația 
nordică, conducînd-o la vic
torie, la prima victorie in 
fața reprezentativei suede
ze.

Aceste două exemple de
monstrează cit de important 
este aportul publicului in 
făurirea victoriei. Putem 
spune, la această oră, că 
avem un public bun, matur, 
lucid, cald. Să ne amintim 
de atmosfera „napolitană" 
de la Craiova din meciurile 
cu Fiorentina și Bordeaux. 
Să ne amintim cum, el, pu
blicul, a știut să se ridice 
deasupra infringerii cam
pionilor noștri in fața lui 
Aston Villa și să aplaude 

Jecția de engle
ză". Să ne re- 
amtintim sportivi
tatea cu care a fost 
aplaudat un tu-

șier român care a oprit o 
acțiune a echipei noastre 
pentru ofsaid in .amiralul" 
cu Danemarca Sint exem
ple concludente. Sint do
vezi 
bile
care
a contribuit și el la relan
sarea fotbalului românesc In 

llltlULă F3
acest public competent și 
sportiv (sigur că mai sint 
și excepții, aâ pădure fără 
uscături nu există 3. este 
chemat, acum, sâ coetribuie 
la creșterea spottiritâța p 
in campionatul nostru. In 
primul rind se cere. acum, 
mai mult ca altădată. un 
sprijin dat „noului val* de 
arbitri, corecți. Insă fără 
experiență.

Acum, in iumâ. cind se 
pregătesc jucătorii, antre
norii. arbitru, cu siguranță 
că jși fac încălzirea" și ei, 
suporterti de pretutindeni. 
Ne așteaptă o primăvară 
fierbinte. Fotbalul nostru 
are nevoie mai mult ea 
niciodată șt de acest atit de 
valoros al 1î-4ea jeeâw !

Mheec M 'ONESCU

ale existenței unui pu- 
de fotbal adevărat, 

s-a maturizat si care

DIVIZIOSĂREEOR „4“

DIN DEALUL
In „profilurile" județului 

lor, giurgiuvenii vorbeau cu 
justificată mindrie despre... 
selecționata ior, cu trei por
tari buni, Coman — Speria
ta — Mangcae, iar o voce 
a făcut chiar o comparație" 
„Mai tari ca lașul".

De ce ca lașul l Simplu, pen
tru că orașul moldovean 
este luat, de cițiva ani buni, 
ca etalon la acest capitol. 
Pentru că lașul a devenit 
un adevărat- producător de 
portari de fotbal, a cărei 
producție, și la CALITATE 
și la CANTITATE, deocam
dată. nu prea are egal (să 
nu se supere giurgiuvenii). 
De la Giurgiu, Coman, Spe
riata și Mangeac au zburat, 
in orașul de pe malurile 
Dunării au prins aripi, dar 
s-au format și s-au afirmat 
in alte locuri.

La Iași, însă, există, de 
acum, O ȘCOAI-A, o școală 
care produce. Iar „produ
sele” sale se numesc Iorda
che, Costaș, Naște, Alexa, 
Cîmpeanu, Dohot (de Do
hot n-ați auzit, dar va veni 
cu siguranță in poarta Poli
tehnicii). La care pot fi a- 
dăugați M.reca Constanti- 
neescu și Bucu, veniți din 
alte locuri, dar care au cu
noscut aLruv»ren deplină tot 
la școala din Dealul Copou- 
hri Iar incjcietocil de plu
ton se numește Insurâțelu. 
care la 14 ani promite să 
calce pe urmele celor a- 
uxintiți mai înainte. Toți 
aceștia sint produsul talen
tului lor, desigur, dar și al 
ochiului versat al celui ce 
i-a văzut, al muncii și 
pc.ce perei antrenorului care 
a lu3at cu ei. Ș: unul din
tre ace?:. Karnid și price
peți șlefuitori de talente 
este Mihai Birzan.

Pe ^>ea Jiișu" l-am cu
noscut la centrul de copii și 
juniori <Ln Dealul Copou- 
hii. Și acolo U găsim și azi, 
deși au-------*---------- “
de ani _

L-am 
cetnbrie. 
rilcr de 
coma-i vorbă moldoveneas
că. cu competență profesio
nală și pasiune — dar și 
multă, multă modestie — 
ei rv—povestea porta- 
rului Iordache, unul dintre 
cei mai buni portari pe care 
i-a avut fotbalul nostru in 
ultimul deceniu. „V asile
lardactee. spunea antrenorul 
Birzan. a venit la ceatrs, 
ea toți copiii, să joace fot
bal. ■■ u stea îs poartă.

trecut aproape 25

remtilnit. in de- 
la cursul antreno- 

la Brașov. Cu mol-

JUCĂTORUL NUMĂRUL 4 AL

ii inseamnă total. E aeroie de 
alte o «iie de lucrări, ca m 
poți inrixpe Italia la Bucu
rești. Toată lumea țtie că de 
ere o douăzeci de <«i. Italia 
țtie si joace șah etern, cu ne
rele. ți mai țtie si profite, 
mai mult ca orice echipă din 
lume, de prima greșeală 
versorului.

— Care vor fi armele 
tre ?

— Vor fi. Am început 
vem ți noi secrete. Pentms ci 
nivelul de gindire al echipei a

c cd-

U «-

MINIFOTBAL REZERVATĂ COPIILOR
1. C.S. Tirgoviște 5 p, 2. Chimia 
3 p (golaveraj 0), 3. Universita
tea Craiova 3 p (—2), 4. F.C. Ar
geș 1 p; 1970: 1. Chimia Rm. Ve
cea 4 p <+2), ‘ ” _l___ _____
Craiova 4 p (+1), 3. F.C. Argeș 
3 P (+7), 4. C.S. Tirgoviște 2 p 
(—10). Golgeteri: I. Radu (C.S. 
Tirgoviște) și L. Labă (Chimia)
— cite 5 goluri, la categ. 1969; E. 
Moldoveanu (Chimia) și I. Ceaușu 
(F.C. Argeș) — cite 6 goluri, la 
categ. 1970. (I. FEȚEANU — co
resp.).

PLOIEȘTI: categ. 1969: Steaua
— Sportul studențesc 5—1, Spor
tul studențesc — F.C, Constanța 
3—2, Petrolul Ploiești — Steaua 
3—3. Clasament : 1. Steaua 5 p
(+7), 2. Petrolul 5 p (+3), 3.
Sportul studențesc 2 p, 4. F.C. 
Constanța 0 p. Golgeter : 1. Du
mitrescu (Steaua) 6 goluri; ca
teg. 1970: Petrolul Ploiești — Spor
tul studențesc 3—0, Petrolul — 
F.C. Constanța 9—2, Steaua 
Constanța 3—0. Clasament : 
1. Petrolul 5 p, 2. Sportul’ studen
țesc 4 p, 3. Steaua 3 p, 4. F.C.

3.

2. Universitatea

F.C.

Constan ța 
Dula (F.C.

BRAȘOV: categ. 1969: Pohtermi
ca Iași — A.S.A. Tg. Mureș 4—0, 
F.C.M. Brașov — S.C. Bacău >—•; 
categ. 1970: S.C. Bacău — Poli
tehnica Iași 2—2, F.C.M. Brașov 
— S.C. Bacău 1—1. Clasamente: 
1969: 1. Politehnica Iași 5 p (+9), 
2. F.C.M. Brașov 5 p (+O. 2.
A.S.A. Tg. Mureș 2 p, 4. S.C. 
Bacău 0 p; 1970: 1. F.C.M. Bra
șov 3 p, 2. S.C. Bacău 2 p, 3. 
Politehnica Iași 1 p (A.S.A. Tg. 
Mureș nu s-a prezentat). Golge
teri: Onofrei (Politehnica Iași) 6 
goluri — la categ. 1969; Colț și 

'Enache (ambii de la F.C.M. Bra
șov), cu cite 2 goluri — categ.
1970. (C. GRUIA — coresp.).

Pentru turneul final, care va
avea loc slmbătă și duminică In 
Sala sporturilor din Brașov (cu
Începere de la ora 14), s-au ca
lificat următoarele echipe: categ. 
1969: Politehnica Timișoara, C.S. 
Tirgoviște, Steaua și —
Iași ; categ. 1970 : Politehnica Ti
mișoara, Chimia ~
Petrolul Ploiești și F.C.M. Brașov.

0 p. Golgeter : M. 
Constanța) I goiuri-

Politehnica

Rm. Vîlcea,

COPOULUI
fundașSpunea că cl este 

stingă pentru că e stîngaci. 
într-o zi, in lipsa 
l-am trimis in poartă, l-am 
văzut cum plonja, cum se 
orienta și am decis să-l fac 
portar. Cind l-am îmbrăcat 
în echipamentul 
copiii au început
Și lordache n-a mai venit 
vreo trei săptămîni. A re
venit singur, deși l-aș fi 
căutat și eu. Și am inceput 

—să lucrăm. La talentul său 
adăuga o mare putere de 
muncă, o ambiție excepțio
nală. Vara îl duceam la 
ștrand și-I puneam să facă 
fel de fel de salturi in apă. 
Am lucrat împreună ani de 
zile. Portarii lașului sînt 
rodul muncii, al muncii 
fără preget".

Așa a fost și cazul lui 
Iordache, al lui Costaș, apoi 
al lua Naște. A urmat A- 
lexa, după aceea Cîmpeanu, 
care a și intrat pe scena 
Diviziei „A" și despre care 
toți vorbesc numai de bine. 
Urmează Dohot, din grupa 
antrenorului Rotnilă I. Se
cretul acestor promovări 
l-am înțeles ușor: MUNCA. 
„Am avut o bază materială 
bună, mingi suficiente, mai 
spunea M. Birzan. N-aiii 
folosit metode savante, dar 
am lucrat piuă se intuneca 
și am folosit din plin ma
terialul uman".

Aceasta a fost explicația 
antrenorului Mihai Birzan. 
Simplu, nu l Tară mari me
tode. dar cu o mar.? PRO
FESIONALI TATE. CU IN
TERES. H/RNiCIE, PA
SIUNE SI STABILITATE. 
Fără grafic și minute, cu 
o instruire sumară intre 
două trenuri de navetiști. 
Mihai Birzan n-a trecut pe 
la centrul de copii doar așa, 
să aibă o remunerație asi
gurată intre două contracte 
ratate la Divizia „B“ sau 
_C“. A lucrat, zi de zi, să 
dea fotbalului jucători buni. 
Iar propunerea pe care a 
făcut-o la cursul de la Bra
șov ca antrenorii de Ia cen
trele de copii si juniori să 
aibă contracte cu clubul 
PE UN CICLU DE ANI are 
temei : „Numai astfel se 
asigură, rezultate, randa
mentul așteptat".

Și o spunea un antrenor 
a cărui „producție" ii con
feră o competență fără pu
tința de a fi contestată.

-.Producția școlii de por
tari de la Iași continuă!

altuia,

rcspectiv, 
să rida.

Constantin ALEXE
■

ANULUI 1982
elan ți dăruire 
si rorbreu Mi 

cind te

crescut. Despre 
ss am e caxtd 
simt pv-t'm stâsgherit 
vcrrbețte despre isevoia de dă
ruire. cind noi, jucătorii, țtim 
foarte bine ce ar Însemna lun- 
sarea echipei noastre in lumea 
mare • folbeîelwi

—Se spune că ești un jucă
tor cu experiență. Ce înseam
nă experiență in fotbal ?

— Experien'i inseamnă eli
minarea fricii, apariția încre- 
derii. Cind e~am foarte tinăr 
— peste puțin timp am si îm
plinesc 30 de ani — intram in 
teren punind ți infringerea tn 
față. De atunci nu mi se prea 
intimplă aria—

— Dar cu Italia, la Florența?
— Mi-cm spus ața: daci 

dăm drumul ia joc, pierdem 
cu un gol, ața cum am pierdut 
la Neapole, cind am marcat 
eu. Daci închidem, poate reu- 
șim un joc egal-

— Crezi că am fi putut ataca 
mai mult ? *

— Cred că am mai fi putut 
ieți de citeva ori, dar asta ar 
fi fost o lovitură dată discipli
nei tactice. Cel puțin in ceea 
ce mă privește. Sigur că după 
eliminarea lui Țicleanu nu mai 
era cazul.

— Ce perspective vezi echi
pei naționale ?

— Bune. Pentru că NU SE 
MAI LUCREAZĂ DUPĂ URE
CHE 1 E mai multă fiziologie, 
mai multă pedagogie, mult mai 
multă documentare pe proble
me de fotbal internațional. E 
ți normal, zic eu, cind in frun
tea echipei se află un jucător 
cu 70 de tricouri, care știe, 
simte ți... presimte... Da. pre

simte, pentru că in materia 
asta atit de greu controlabilă 
care este fotbalul trebuie să 
vii cu un „calculator" in care 
si fi intrat mii ți mii de în- 
timplări care se adună, se a- 
țează și astfel apare momen
tul de inspirație care la un 
om lipsit de toate aceste în- 
timplări nu este decit o idee 
banală, găsită intr-un caiet de 
conspecte.

— Cum vezi viitorul apropiat 
și cel îndepărtat ?

— Cel apropiat înseamnă 16 
aprilie ți e mai greu de prins. 
Mie mi se pare, insă, că la 
„națională" au apărut pe ne
simțite o serie de tineri care 
pot face o excelentă echipă 
pentru Mundialul viitor. Ce 
bine ar fi dacă un lot cu Ți- 
cleanu, Andone, Rednic, 
lini, Cămătaru Geolgău, 
bor, Klein. Turcu, poate 
ți Hagi, plus „bătrinii" 
miine. Bălăci ți Moraru, 
mai au ani buni — iată 
adunat 13 — ar lucia 
drul unei echipe 
lege 
nala 1970 — și să urmărească 
un obiectiv precis, fără să tină 
seama de ce se întîmplă pe 
parcurs, in amicale. Aceste a- 
micale pe care nu le putem 
transforma in mijloace de per
fecționare pentru că multora 
le e frică de 1—4 cu Belgia 
și 1—4 cu R.D.G.. deși pe pri
mul plan trebuie să se 
biectivul mare.

— Nu te văd pe listă,
— E mai bine să nu 

listă și să fii in teren, 
ce caz, pentru că tot am vor
bit de experiență, știu bine un 
lucru : echipa e cea care te 
face mic sau mare".

care
cum s-a legat

Ba-
Ga-

Nica 
de 

care 
că am 
in ca

să se 
națio-

afle o*

,.Loți“. 
fii pe 
In ori-



UNDE SE VOR DESFĂȘURA 
TURNEELE CANDIDATILOR ?
Săptămina viitoare, vom afla răspunsul...

O știre transmisă din Manilla 
de agențiile internaționale de 
presă anunță că Florencio 
Campomanes, președintele Fe
derației internaționale de șah 
(FIDE), a declarat în cursul 
lilei de marți că intenționea
ză să acorde unei singure țări 
dreptul de a organiza intîlni- 
rile candidaților la titlurile 
mondiale de șah „Tratativele 
în acest sens se află intr-un 
stadiu avansat - a completat 
președintele FIDE — și este 
foarte probabil că Elveția, Mona
co sau Spania să fie gazda me
ciurilor celor două turnee, 
masculin și feminin". Alegerea 
definitivă urmează să fie fă
cută înir-un termen foarte 
scurt probabil pină la sfirșitul 
săptămînii viitoare

După cum se- cunoaște, în 
cadrul sferturilor de finală ale 
turneului feminin (grupa B), 
reprezen'anta României, marea 
maestră Margareta Mureșan, 
va intîlni pe marea maestră 
sovietică Lidia Semenova. In- 
vingătoarea din acest meci va 
juca, în semifinale. împotriva 
câștigătoarei dintre Nana Iose
liani (U.R S.S ) și Liu Shilan 
(R.P Chineză). In cealaltă ju
mătate de tablou al întrecerii 
(grupa A) figurează „sferturi
le" Nana Alexandria — Tatiana 
Lemaciko și Nona Gaprindaș- 
vilj — Irina Levitina.

Iată și ordinea meciurilor 
din turneul candidați'or, la 
masculin : grupa A : Robert
Hubner — Vasili Smislov, Zol- 
tan Ribli — Eugenio Torre ; 
grupa B : Gary Kasparov — 
Aleksandr Beliavski, Viktor 

Korcinoi — Lajos Portisch.
întilnirile din sferturile de 

finală se vor disputa pină in 
luna aprilie. semifinalele în 
august, iar finalele celor două 
turnee, în noiembrie. Meciuri
le pentru campionatul mondial 
sînt prevăzute pentru iulie 
1984.

Titlurile mondiale sînt deți
nute actualmente de reprezen
tanții șahului sovietic. Anatoli 
Karpov și Maia Ciburdanidze.
• Un frumos succes a re

purtat tînărul șahist român 
Alexandru Constantin, cîștigă- 
tor al turneului internațional 
de juniori de la Glogow (Po
lonia), cu un total de 10 punc
te, din 13. posibile. El a fost 
urmat de polonezul Andrzej 
Stempin. cu 8,5 p și Ilia Ba- 
linov (Bulgaria) — 7,5 p. AI 
doilea reprezentant al țării 
noastre. Cătălin Navrotescu, 
s-a clasat pe locul 8, cu 6 p.

• La Călimănești continuă 
întrecerile din cadrul „Festi
valului șahist vîlcean". In tur
neul principal, după șapte run
de, conduce Victor Ciocâltea 
cu 6 p, urmat de A. Marco- 
vici și P. Orev (Bulgaria) — 
5,5 p, P. Ștefanov, Em. Ungu- 
reanu și L Biriescu — 5 p.
• învingător în turneul de 

la Hastings (Anglia) este so
vieticul R. Vaganian, care 
înaintea ultimei runde are 10 
puncte, fiind distanțat de res
tul concurentilor. îl urmează: 
Kovacevic (Iugoslavia) 7,5 p. 
Ftacnik (Cehoslovacia) și Mu- 
rey (Israel) — 7 p, Tukmakov 
(U.R.S.S.). Mestel și Hebden 
(ambii Anglia) 6,5 p.

LAUSANNE - ORAȘ 
OLIMPIC

LAUSANNE, 12 (Agerpres). 
— După cum transmit agențiile 
internaționale de presă, orașul 
elvețian Lausanne a fost de
clarat oraș olimpic, bucurîn- 
du-se de toate privilegiile ce 
decurg din această calitate. O 
convenție în acest sens a fost 
semnată între Juan Antonio 
Samaranch, președintele Comi
tetului internațional Olimpic 
(C.I.O.), și Paul-Rene Martin, 
primarul orașului Lausanne. 
C.I.O. și-a ales ca sediu Lau
sanne încă din anul 1915, cînd 
președinte al acestui for spor
tiv era renovatorul Olimpiade
lor modeme, Pierre de Couber
tin.

In anul 1981 guvernul elve
țian a recunoscut în mod ofi
cial C.I.O. ca organizație cu 
statut internațional.

PRONOSTICUL LUI SEDÎH...
Atletul sovietic Iuri Sedih, 

dublu campion olimpic și re
cordman mondial la aruncarea 
ciocanului, a declarat că in
tr-un viitor. apropiat recordul 
lumii in această probă va 
depăși 85 m. După părerea sa, 
această probă va fi dominată 
în continuare de sportivii so
vietici. deoarece U.R.S.S. dis
pune nu numai de o școală de 
aruncători de ciocan, ci si de 
un grup de tineri talentați. La 
27 de ani, Sedih intenționează 
să participe în continuare la 
concursuri, dar se gindește și 
la activitatea viitoare <L> an
trenor.

STEAUA-LOCUL TREI IN TURNEUL 
DE BASCHET DE LA HAGEN

MtlNCHEN, 12 (Agerpres). 
In turneul intrenațional mas
culin de baschet de la 
Hagen (R. F. Germania), e- 
chipa Steaua București s-a 
clasat pe locul trei, precedată 
de formațiile Hatrans Haaks- 
bergen (Olanda) și B. C. Ha
gen. Au participat șase echi
pe, împărțite în două serii.

STOP-CADRU MATTI NYKAENEN - UN „ICAR“ MODERN
„Turneul celor 4 trambuline" 

la sărituri s-a încheiat fără nici 
o surpriză. Cu toate că parti
ciparea specialiștilor în „zboru
rile" schiorilor la această im
portantă si grea întrecere a fost 
numeroasă, se putea totuși 
sconta pe victoria tînărului să
ritor finlandez Matti Nykaenen. 
Palmaresul sau era, dealtfel, 
convingător : campion mondial 
de juniori în 1981 și campion 
mondial de seniori în 1982 pe 
celebra trambulină de la Holl- 
menkollen ! Așadar, deși tînăr 
(la 17 martie 1933 va împlini 
abia 20 de ani), elevul antreno
rului Matti Paulii este conside
rat un mare talent. Zborul său 
„de pasăre", lin și lung, ateri
zarea perfectă ,Ja milimetru", 
cum afirmă specialiștii, sînt 
foarte apreciate de zecile de 
mii de spectatori. Unii sînt de 
părere că. în afară de talent, 
curaj și o tehnică perfectă, tî
nărul Nykaenen este avantajat 
și cu fizicul său ideal: la 1,74 

m înălțime el cintărește doar 
54 de kilograme !

„Nu credeam că voi fi în 
formă, după numai 70 de sări
turi efectuate în acest sezon, 
datorită lipsei de zăpadă, în 
timp ce adversarii mei s-au 

Steaua a ciștigat cu 78—72 în 
fața formației olandeze Onro 
Rotterdam, a întrecut cu 98—95 
pe U.S.C. Koln și a pierdut 
cu 64—71 la B.C. Hagen.

Coșgeterul competiției a fost 
baschetbalistul român Costel 
Cemat, cu 96 de puncte în
scrise.

pregătit în condiții mai bune", 
spunea tînărul sportiv finlan
dez. Intr-un interviu acordalt 
zilele trecute ziaristului Jurgen 
Zeume — redactor de speciali
tate ia ziarul „Deutsches Sport
echo" din Berlin —, campio
nul mondial a declarat, nrin- 
tre altele : „Planurile mele 
sînt mari. Doresc să redevin 
campion mondial, să cîștig O- 
limpiada din 1984 — c»
și compatriotul meu Jouko 
Tormaener în 1980 — șî să bat 
recordul mondial de 180 m al 
austriacului Armin Kogler".

Cea mai lungă săritură a sa 
de pînă acum , este de 169 m. 
El crede că o va depăși la 
campionatul mondial de sări- • 
turi de la Harachov (Ceho
slovacia), programat între 17 
și 20 martie. „Dacă cineva mă 
întreabă, înainte de concurs, 
ce loc doresc să ocup —r spu
ne Nykaenen — răspund inva
riabil : să mă clasez printre 
primii 10 ! De ce? Este o pro
blemă de ordin psihologic, ca 
re mă face mai calm, îmi da^ț 
siguranță și o deplină relaxa
re !“ Este și acesta un fel, o- 
riginal, de a gîndi pentru un 
campion atît de tînăr...

PE GHEATĂ Șl PE ZĂPADĂ
CEKVINIA. în stațiunea ita

liană a început concursul de 
bob pentru echipaje de două 
persoane din cadrai .Cupei 
Mondiale" După desfășurarea 
primelor două manșe. în cla
sament conduce echipajul Ita
liei (Sartore — 
timpul de 2:19,05, 
chipajul secund 
2:20.92. Cele două 
României ocupă 
locurile 21 și 25.

ADELBODEN (Elveția). Schi
orul elvețian Pirmin Zur
briggen a ciștigat proba de 
slalom uriaș contind pentru 
Cupa Mondială. învingătorul a 
realizat 
timpul 
1:08.38), 
patrioții 
(1:16,40
Luethi 2:25,92 (1:16,70 + 1:09,22). 
în continuare : 4 Bojan Krf- 
zaj - ■ • -
Franko 
2:26,18, 
(Liechtenstein) 
Marc Girardelli 
si Ingemar Stenmark (Suedia) 
2:26.31.

fn urma acestui rezultat, 
Pirmin Zurbriggen a trecut pe 
primul loc în clasamentul ge
neral ai Cupei Mondiale cu 
103 p, fiind urmat de compa- 
triotii săi Conradin Cathomen 
și Peter Mueller. cite 92 p, 
austriecii Harți Wei rather 84 p 
și Franz Klammer 75 p. Franz 
Heinzer (Elveția) 72 p. Sten
mark este pe locul 8 cu 62 p.

Gesuito) cu 
urmat de e- 
al Franței, 
echipaje aLe 

in prezent

în cele două manse 
de 2:24,94 (1:16 56 și
fiind urmat de com- 
săi Max Julen 2:25,19

4- 1:08,791 șl Jacque

(Iugoslavia) 
Jure , _

6. Andreas 
2:26.20,

(Luxemburg)

2:26,01. 5.
(Iugoslavia) 

Wenzel 
7—8.

DAVOS. Proba feminină de 
slalom din cadrul Cupei Mon
diale a revenit schioarei ame
ricane Tamara McKinney cu 
1:25,26 (44,03+ 41.23), urmată de 
Erika Hess (Elveția) 
(44,14 + 41,30), Perrine
(Franța) 1:15.73 (44,02+41,71),
Christin Cooper (S.U.A.) 
1:25,79, Hanni Wenzel (Liech
tenstein) 1:25,82, Roswitha Stei
ner (Austria) 1:25,91 etc. Erika 
Hess. cîștigătoarea de 
trecut a Cupei Mondiale 
făcut cu acest prilej reintra
rea, după operația suferită la 
genunchi în decembrie.

După slalomul de la 
în clasamentul feminin 
pei Mondiale conduce 
Hess cu 125 p, urmată 
mara McKinney 117 p, 
Wenzel 111 p, Irene 
(R.F.G.) 68 p Christin 
67 p, — ’ - ’*•
tria) 
și în 
65 p, 
50 p.

PIANCAVALLO. Proba 
slalom F.I.S. desfășurată marți 
a fost cîștigată de americanul 
Cory Carlson, care a realizat 
în cele două manșe 1:44,56 
(54,15+50,41). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Thierry Tho
mas (Franța) 1:44,72 și Chris
tian Gaidet (Franța) 1:44.98.

PRAGA. - în campionatul de 
hochei pe gheață al Cehoslova
ciei s-a desfășurat meciul res
tanță dintre echipele Slovan 
Bratislava și Sparta Praga Jo

1:25,44 
Pelen

anul 
și-a

Davos, 
al Cu- 

Erika 
de Ta- 
Hanni 
Epple 

Cooper 
Elisabeth Kirchler (Aus- 

59 p etc. Hess conduce 
clasamentul la slalom 
urmată de McKinney cu

cu

de

cui s-a terminat la egalitate, 
4—1 (1—1. 2—2, 1—1). în cla
sament continuă să conducă 
Dukla Jihlava cu 44 p, urmată 
de TE Vitkovice cu 38 p.

★
Astăzi, la Montgeneve (Frân

te) - .................................
Santa 
bații 
cadrul 
alpin, 
ției feminine 
curse de coborîre, 9 de sla
lom special și 7 de slalom u- 
riaș, în timp ce la băieți doar 
două coborîri, 13 curse de sla
lom special și 9 de slalom u- 
riaș.

femeile, și mîine. la 
Caterina (Italia) — băr- 
încep și întrecerile din 

Cupei Europei la schi 
în programul competi- 

figurează cinci

★
Concursurile de sărituri 

schiurile din cadrul Cupei Eu
ropei care urmau să se desfă
șoare la sfîrșitul acestei săp- 
tâmîni la Chamonix și Brassus 
(Elveția) au fost amînate din 
cauza numărului redus al în
scrierilor.

L’EQUIPE" DESPRE GRUPA
A 5-A A CE.

retrospectivă a partide- 
cadrul preliminariilor 
campionatului European 

,1’E-

TELEX o TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Pilotul aus

triac de formala I Niki Lauda, 
fost campion al lumii, va supor
ta o operație estetică într-o cli
nică din Rio de Janeiro. Lauda 

< ’f*rit un accident în 
după care a 
multor intervenții ctPrurgirale fa
ciale.

BOX • Campionul mondial pro
fesionist (versiunea W.B.C.) al 
categoriei semi-muscă, paname
zul Hilario Zapata, îșl va pune 
titlul în jog în fața sud-coreea- 
nului Gu-hung Chan la o 
ce va fi anunțată ulterior.

ȘASCHET • Rezultate 
gistrate în cupele europene: 
culin: Cupa cupelor: Inter 
tislava — Villeurbanne 2. ...
(34—54), M.A.F.C. Budapesta - 
Olympia Ljubljana 75—92 (34—52); 
Cupa Kora ci: Steaua roșie Bel
grad — T.J. Ostrava 95—66 
(47—34): feminin: Cupa Liliana 
Ronchetti: Steaua roșie Belgrad 
— Stade Francais 72—84 (36—43).

HANDBAL • în sferturile de 
finală ale Cupei Federației (mas
culin) — med tur — la Helsinki, 
echipa belgiană Hasselt a între
cut cu sooiul de 27—26 formația 
locală Karis • La Oslo, în Cupa 
cupelor (feminin): Vasteras (Sue
dia) — Hosle (Norvegia) 14—9 
(9—3).

1978,
fost supus mal

dată

înre- 
mas- 
Bra- 

87—103

TENIS • Federația australiană 
a comunicat formația definitivi 
pentru meciul de Cupa Davis la 
compania echipei Marii Britanii. 
In luna martie. Au fost selecțio
nați John Alexander, Paul McNa
mee, Mark Edmondson și John 
Fitzgerald, precum și tînărul de 
17 ani Pat Cash, Învingător anul 
trecut în turneul juniorilor la 
Wimbledon șl în campionatele 
S.U.A • Principalele rezultate 
din primul tur al turneului fe
minin de la Houston: Eva Pfaff 
— Barbars Potter 1—6, 7—5, 6—2, 
Alicia Moulton — Kathleen Cum
mings 6—2. 6—2, Peanut Lolue — 
Sabina ^Simmonds 5—7, 6—2, 6—3, 
Marcella Mesker — Yvonne Ver- 
maak 4—6. 6—4, 6—2, Wendy
White — Andrea Temesvari 5—7, 
6—3. 6—4. Joanne Russell — Leigh 
Thompson 7—5, 7—6. • în turul 
doi al turneului de la Auckland: 
Simpson — Derlin 4—6, 6—3, 8—6, 
Frawley — Graham 6—4, 6—3, 
Dyke — Molino 6—4. 5—7, 6—3.

TENIS DE MASĂ • In cadrul 
Cupel Ligii europene, la Karlskro- 
na. Cehoslovacia a învins Suedia 
etj 5—2 i în cel mal spectaculos 
med Panski 1-a Întrecut cu 2—1 
(14—21, 21—IS, 21—12) pe renumi
tul jucător suedez Appelgren.

in tr- o 
lor din 
1961 ale 
de fotbal, ziarul parizian _ 
qulpe-, prezentlnd grupa a 5-a. 
scrie. Intre altele : .„.Italienii, 
este adevărat, au luat un start 
foarte prost, dar, cu toate aces
tea, nu catastroral. Românii au 
un avantaj psihologie cert de 
partea lor: două victorii pe te
ren propriu și un nul la Flo
rența. Cehoslovacia, care mizea
ză de acum înainte pe o pu
ternică osatură a jucătorilor de 
la Bohemians Praga, și, cu o 
treaptă mai jos, Suedia au tot
deauna argumente valoroase. 
Pronostic : România 30°Ceho
slovacia și Italia ZS*'C, Suedia 
20%-...

Iată un calcul caae s-ar putea 
dovedi exact, dacă... Dar mai 
bine să-1 lăsăm în pace pe „da
că" șl să așteptăm cu încrede
re evoluția ..tricolorilor- noștri 
în cele 5 partide pe care le mal 
au de jucat în acest an : cu 
Italia la 16 aprilie, cu Cehoslo
vacia la 15 mai, cu Suedia (în 
deplasare) la 9 iunie, cu Cipru 
(în deplasare) la 16 noiembrie 
și cu 
la 30

Cehoslovacia (In deplasare) 
noiembrie.

LAUREATil ANULUI 
FOTBALISTIC 1982

Cei 
nulul 
zări — în 
tinent.

ANGLIA 
hampton) 
de .45 de 
tipul 
asumindu-și

mal 
1982

a-buni fotbaliști al 
— cu scurte caracterl- 
cîteva țări de pe con-

: Peter Shilton (Sout-
— portar, 33 de ani, 
ori internațional. Este 

fotbalistului „falr-play", 
vina pentru orice

gol pe care-1 primește. Mal rar 
așa ceva 1

AUSTRIA : Friedl
(F.C. Austria Innsbruck) 
tar. 34 de ani, de 40 ‘ 
ternațlonal. A jucat 
de unde s-a reîntors 
experiență, devenind 
naționalei, chiar dacă 
ta primei tinereți 1

BELGIA : Luco Coeek 
lecht) — mijlocaș, 27 
Dirijează jocul la centrul tere
nului și vine mereu In atac.

BULGARIA : Uodoslav Zdrav- 
kov (T.S.K.A. Sofia) — mijlocaș 
șl atacant, 26 de ani, de 32 ort 
internațional. Este omul de gol 
al formației sale șl al ‘
zentatlvei.

CEHOSLOVACIA : Jan 
(Dukla Fraga) — fundaș cen
tral, 26 de ani, de 28 de ori in
ternațional. Jucător de bază In 
apărare, cu un plasament exce
lent.

R. D. GERMANĂ : 
Schnuphase (Jena) — 
ofensiv. 28 de ani, fost 
al ultimului campionat 
puncte marcate. Acum 
profilat" în apărător, 
du-se un excelent conducător al 
defensivei.

R.F. GERMANIA : Torbjorn
Nilsson (F.C. Kaiserslautern) — 
atacant. 28 de ani. de 21 de ori 
Internațional suedez. A jucat la 
I.F.K. Goteborg.

ITALIA : Paolo Rossi (Juven
tus) — atacant, 26 de ani. Inu
til să-l mal prezentăm pentru 
calitățile arătate la C.M. ca gol
geter. Cel mal bun jucător al 
continentului In 1982.

IUGOSLAVIA : Ivan Gudelj 
(Hajduk Split) — mijlocaș, 22 de 
ani. Singurul Jucător iugoslav 
care nu a produs o decepție la 
C.M.

OLANDA : Ket-s Kist (Paris St. 
Germain) — atacant, 26 de ani.

de 
In 

cu

nu

Concilia 
— por- 
ori in- 
Belgiat 

o mare 
titularul 
la vlrs-

(Ander- 
de ani.

repre-

Fiala

Budiger 
mijlocaș 
golgeter 
cu 18 

s-a „re- 
dovedin-

Internațional olandez. A ciști
gat „Gheata de aur** în 1982.

POLONIA : Zbigniew Boniek 
(Juventus) — mijlocaș ofensiv,
29 de ani, de 58 de ori inter

nal polonez, de goluri
înscrise in cehi pa reprezenta
tivă, excelent tehnician, cu un 
simț deosebit al porții și orien
tare in teren.

SCOȚIA : Ke my Dalglish (Li
verpool) — atacant, 31 de ani, 
de 89 de ori internațional sco
țian.

SPANIA : Carlos Alonso Santi- 
llana (Real Madrid) — atacant,
30 de ani, de 36 de ori Interna
țional. De 10 ani e3te „prima 
vioară** a madrilenilor.

U.R.S.S. : Rinat Dasaev (Spar
tak Moscova) — portar, 25 de 
ani, unul dintre cei mai buni 

‘ Ia 
la

Moscova) — portar, 
unul dintre cei mal 

portari al C.M. S-a remarcat 
Astrahan și s-a desăvîrștt 
Moscova.

ȘTIRI
a 3-a a turneului 
sală, la Leningrad : 

i — U.R.S.S. B 2—1
U.R.S.S. A 2—1

de• In ziua
juniori in 
Cehoslovacia 
(0—1), Franța 
(1—1), R.F. Germania — S.U.A. 
3—0 (3—0). Conduc U.R.S.S. A
și Franța cu cite 5 p.
• Rezultate din partidele re- 

jucate în „Cupa Angliei** (turul 
3) : Birmingham — Walsall 1—0, 
Bishops Stortford — Middles
brough 1—2, Burnley — Carlisle 
3—1, Everton — Newport 2—1, 
Grimsby — Scunthorps 2—0.
• în meciuri amicale : La

Lyon, Lyon — F.C. Koln 1—1 
(0—0) ; au marcat Allofs (min. 
47) pentru oaspeți, respectiv 
Emon (min. 51). La Marsilia J 
SV Hamburg — Marsilia 4—2 
(1—0); au marcat Hartwig, Bas- 
trup, Magath, Hansen, respectiv 
Pascal (2).
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