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Ce mai face marea campioană a gimnasticii?

portul NADIA A RELUAT PREGĂTIRILE!
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CLUBURI DE VACANTĂ Șl CLUBURI ÎN... VACANȚĂ
Prin sectoarele Capitalei, la activitățile sportive de masă

din acest ianuarie primăvăralic
acti-de

pentru
Miercuri dimineața am fost invitați 

viștii Consiliului Municipal București 
Educație Fizică și Sport să facem Împreună un 
raid pe la „cluburile de vacanță" din «ectoarc'.e 
Capitalei, să vedem ce activități sportive de 
masă se desfășoară in aceste zile. Mergem îm
preună cu activiști ai Consiliului municipal. în
trebăm, mai in glumă, mai în serios, dacă vom 
participa cumva la un raid inopinat... anunțat

„Cireșarii sportivi 
se școala devreme

„Cireșarii1 
anotimpul 

terenuri nici o 
prea

Baza sportivă 
frumoasă ca și in 
cald, dar pe 
suflare... Am venit noi 
devreme sau... ? După zimbe- 
tul profesorului care ne intim- 
pină este greu de prevăzut 
răspunsul. II vom afla in aglo
merația din clădirea bazei, 
unde o armată de profesori de 
educație fizică f?.c „tabelele de 
concurs" 1_ . . __ _ ..
minifotbal. cros... Treabă 
loc ușoară, pentru că 
ținut seama de virstă, 
de grad dP pregătire, 
complexului, prof. Dan 
dei, asistat de profesorii școli
lor „arondate" complexului, de 
cei care fac de serviciu (Ștefan 
Virgil, Doru Cimpineanu, 
vel Cosma, loan Sinegalia

la șah. tenis de masă, 
de- 

trebuie 
de sex, 

Șeful 
Berin-

< :te eța se msia

Întîlnire cu to
tul neașteptată, 
dar extrem de 
plăcută cu Nadia 
Comăneci. în holul 
hotelului „SILVA" 
din Bușteni, 
de-i așteptam 
fotbaliștii de 
Universitate^ Cra
iova, în forfota 
specifică unei zile 
de vacanță de iar
nă la munte. cu 
schiuri și bocanci, 
cu schimburi
scurte de informa
ții privind stratul 
zăpezii și „urcu
șul" termometru- 
lui. ni s-a 
că zărim o 
cunoscută... 
mai greu 
„masca" 
toare a i 
meniului de 
nă dar o 
noaștem ne Nadia. 
La fel de surâză
toare. optimistă si 
ous5 pe... grabă. 
O prindem totuși 
Si o reținem cite
va mințile

— Ce faci aici ’ 
— Am f-.rrc-I 

eu o scurtă odihni 
ți eu o edap'zrt la

— Deci reintri ? Te-ai hotă- 
rit să relei antrenamentele ?

— Es rome fi sper ti rea
lese. Este insă U-e greu si 
refaci tereasl re-dxt. Nu pot 
retarre. onexa. la orice șirei 
JT«?_

— Absolut de acari Totuși. 
ir.?xtuit este că te-ai ho- 
t-ăr-.t— Cu ambiția pe care ți-o 
csn'trem. sperăm să reu
șești- Ar fi foarte traxnoa—

— Da. tntrsdevăr. ar fi 
foarte fnmas. Numai ci aii 
se pare nnrom. foarte greu— 
Btt ta ți cum prirere ecrm

Dârut 
figură 
Greu, 

sub 
Drotec- 
echipa- 

iar- 
recu-

Kadia Comineci, pe treptele hotelului „Silva* 
dvf BuștenL alături de fratele său. Adrian.

Foto: Dragoș NEAGU

efort— ia sus virful Caraiman ți mă 
hotărăsc, ața deodată, să-l iau 
pieptiș. Deocamdată am în
ceput să ure_. Asta-i impor
tant. Daci voi ajunge sus, 
pe— ^creastă*. mă roi bucura 
de două ori mai mult ca altă
dată..

„Ne-a salutat și 
fratele ei. Adrian, 
de săniuș. Fratele 
se bucura, alături 
de o vacanță 
munte.

Pentru Nadia.
se terminase de

Călin

a plecat, cu 
spre pirtia 

ei mai mic 
de Nadia, . 

însorită la

insă, vacanța 
citeva zile...
ANTONESCU

Pa- 
Si 

alții), pun repede ordine și in
ia 

șah, în fața unei table la care 
joacă, așa cum aveam să

trecerile încep. Ne oprim

de Șubă merge... Dar nu. nu 
merge, ceva nu e îa regulă, 
pufnesc in ris si întorc tabla 
cu pătrățelul alb in dreapta. 
Da. oricum, sint începători și 
cred că Florin Gheorghiu tot 
ca ei a început. Le dăm drep-

ÎN BAZIN. PE SCHIURI SI LA
< <4

Sporturile tchnico-aplicative, pe p.eevl tztvm copiilor

tate și ieșim „pe teren*, 
înainte de a trage cu ochiul la 
partidele de tenis de masă de

LECȚIA DE LIMBA ROMĂNĂ

flăm, Nicoleta Dinu și cplegul 
ei dintr-a cincea. de la Șc. gL 
nr. 181, Dan Genes. Cu ochii 
la „comisia" care tocmai a in
trat pe ușă, au pus „negrul ta 
dreapta" și au făcut prima 
mutare. Nefiind vorba de Foi
șor, proaspătul campion, sau

Mîrceo COSTEA 
Foto ; Ion MIHAICA

(Continuare fu doo 2-T)

fesoara Doina Sava a mers cu 
20 de elevi de la Liceul bucu- 
reșteaa 37. intre care Cornelia 
Gherman, Laura Chilie, Cris
tina Deveseleanu. George Lupu, 
din lotul de juniori).

La Sinaia, fiindcă între

FRUMOS SUCCES
AL PATINATORULUI TIBtRIU KOPACZ
Pe pista de la Madonna di 

Campiglio (Italia) a început 
competiția internațională de 
patinaj viteză dotată cu „Tro
feul Nicolodi".

Printre învingătorii primei 
zile de concurs s-a numărat și 
sportivul român Tiberin Ko
pacz, la proba de 3 000 m. cu 
timpul de 4:12,43 (record națio
nal egalat). Tînărul patinator 
român a obținut o victorie 
clară, întrecîndu-1 cu cinci se
cunde pe cel de-al doilea cla
sat, concurentul sovietic Petin 
— 4:17,40. Locul trei a fost o-

cupat de Sjoebrend (Norvegia) 
— 4:17,45. urmat, la rîndul său 
de Koroliov (U.R.S.S.) —
4:18,64.

ai județului Maramureș. 
fnOmjHitor, vicepreședm- 
FJL Na ta tie .
început astfel pentru că 
sportivi de lot oltmpte

Schiori de performanți ? .Va ’ Sint... înotători, urcind spre înăl
țimi In frunte : antrenorul Dimeca, Anca Pătrășcoiu, Teodora 
Hauptricht Foto : Ion MIHAICA

performanță și ia viață EL 
băimărenii. sini acum La Si
naia. laolaltă cu alți membri 
ai ioturilor. cu ploieștenii 
Cristian Fanta. Eugen Nan. lu
lls Mateescu. Cezar Ciornea, 
cu iacă cițiva tineri cu cali
tăți (iar la cabana Silva deci 
tot in „perla Bucegilor", pro-

alunecarea pe schiuri și aceea 
pe apă, între aerul tare ai 
înălțimilor și atmosfera încinsă 
din bazin — acolo se produc 
marile acumulări pentru mîine.

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

în pagina a 3-a

Fotbaliștii 
noștri olimpici 
la startul cursei

BUCUREȘTI
LOS ANGELES

2 4 de ore la clubul Rapid
DE 

A 
piața 
timp 
pri-

IN
Șl
editată 
Rapid 

echipei 
banii

GIULEȘTIUL FOTBALULUI
AL LUI VALI IONESCU...

CHIOȘCUL 
DIFUZARE
PRESEI din 
Rosetti. în 
ce doi puști,
vind la paginile 
de mijloc, frumos 
colorate, ale pla
chetei de 24 de pagini, 
de clubul bucureștean 
(pagini infățișînd lotul 
de fotbal), își adunau
necesari, un om mai în vîrstă 
s-a adresat direct vînzătoarei, 
solicitîndu-i revista. Multipli
cați această imagine (desprin
să dintr-un cartier depărtat de 
Giulești) de 50 000 de ori. și 
veți realiza priza pe care 
popularul club feroviar (care 
împlinește in acest an 6 dece
nii de existență) o are în Ca-

pitală și 
distantă 
50 000 de 
tr-un tiraj de 100000 — 
vîndut în aceste zile de în
ceput de an. urmînd să aducă 
clubului un beneficiu estimat 
la 7—800 000 let CEA MAI 
MARE SATISFACȚIE A 
NOASTRĂ IN 1982 ? Excep
ționala performantă a tan
demului Vali lonescu — 
Mihai Zaharia. prima, o atletă 
cu un mare caracter, celălalt,

in tară, chiar la 
de podul Grant, 

exemplare —

mare 
Cele 
din- 
s-au

un antrenor cu o înaltă profe- 
sionalitatc. Cele mai mari de
ziluzii ? ‘
volei și 
in urmă 
bitoriîor 
aparțin 
Rapid, 
NOU 
CLUB, 
sportiv 
putat antrenor de baschet, 
un sfert de veac la l._ 
„Trebuie să readucem jocurile

Echipele . feminine de 
baschet, care cu 
atrăgeau admirația iu- 
sportului". Aprecierile 

președintelui clubului 
Apostol Chirulescu. 
VICEPREȘEDINTE

II. Tursugian, 
de frunte’ și actual

ani

UN 
LA 

fost 
re- 

... de 
Rapid.

la cota valorică și spectaculară 
pe care au stabitit-o în trecut 
echipele de baschet, volei și 
handbal ale clubului nostru, 
ne-a sous H. Tursugian. Cheia 
o constituie întinerirea și re
construcția echipelor, adică 
perspectiva, cea carP a lipsit 
cel mai mult clubului nostru 
in anii din urmă". FOTBALIS
TUL Petre Petre, cel care în 
vara trecută a venit Ia Rapid 
de la F.C. Olt. dar n-a evoluat 
in tur in echipa giuleșteană 
fiind mereu accidentat (nepre
gătit). solicită acum transferul 
la Gloria Buzău. De ce ? I se 
oare că a iucat prea mult ? 
SUB SUPRAVEGHEREA LUI 
VALENTIN STANESCU ȘI 
NICHI DUMITRIU, lidera de

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2—3)



I CEI MÂI BUNI
10 SPORTIVI

Al CLUBURILOR
I DINAMO

Motociclîștîi sc pregătesc pentru noul sezon

AUTODOTAREA ÎN ACȚIUNE..

I

1. ȘTEFAN RUSU (lup
te). 2. Ivan Patzaichin 
(canoe), 3. Nicolae Zam
fir (lupte), 4. Carmen 
Bunaciu (inot) 5. Con
stantin Tițoiu (box), 6. 
Vaier Toma, Daniel Voi- 
culescu. Petru Iosub (ca
notaj). 7. Enciu Stoica 
(rugby). 8. Dumitru Mo
raru (fotbal), 9. Ionel Ji- 
gariov, Petrică Tinofte 
(caiac). 10. Vlad Hagiu 
(polo).

I

PETROLUL PLOIEȘTI
BOȚEA

2. Adrian 
(sah). 3. Ion 

(patinaj), 4. 
Constantlnescu 
Marian Tigău 

6. Marian Fe- 
Victor 
Aurel

I

1. DANIA 
(gimnastică), 
Negulescu 
Opincariu 
Mircea 
(lupte) 5. 
(patinaj) 
raru (călărie). 7. 
Stănescu (tir), 8. 
Nicolae (atletism). 9. Ce
lestina Popa (gimnasti
că), 10. Laurențiu Cir
ci umaru (scrimă).

FARUL CONSTANȚA
DRAICA (lup-

I
I

1. ION
te), 2. Horia Toboc (atle
tism). 3. Gheorghe Du
mitru (rugby), 4. Adrian 
Lungu (rugby). 5. Tecla 
Borcănea (caiac), 6. Doru 
Maricescu (box), 7. Ma
ria Enache (volei). 8. 
Virgil Băiceanu (baschet). 
9. Carmen Ene (gimnas
tică), 10. Valentin Mihai 
(box).

TRACTORUL BRAȘOV
1. REKA LAZAR (scri

mă). 2.
(scrimă), 3. 
(schi), 4.
(schi). 5. Ion Hînda (vo
lei). 6.
(scrimă), 
(schi), 8. 
(scrimă) 

(natina j). 10. 
Anghel (scrimă).
C.S.Ș. TRIUMF 

BUCUREȘTI
MIRELA IORDOC

Vilmos Szabo 
Elena Reit 

Iuliana Popoiu

I

Cititorii neavizați *r putea 
crede că motocicliștii au pus 
mașinile „la conservat" și acum 
hibernează. Lucrurile stau insă 
cu totul altfel, tn aceste zile, 
alergătorii de toate categoriile 
sînt angrenați, după ce efec
tuează programul de pregătire 
fizică generală,. intr-o la
borioasă muncă de atelier pen
tru recondiționarea motoarelor 
„îmbătrânite", iar alții se stră
duiesc să transforme in fapte 
inițiative luate pentru noul 
sezon.
• Un colectiv de tehnicieni 

și sportivi ai secției moto 
I.M.G*. București, condus de 
tinărul antrenor Traian Mihăi- 
lescu, lucrează (aflindu-se tn- 
tr-o fază avansată) la proiectul 
unui motor de 125 cmc, care 
va putea fi folosit atit în con
cursurile de motocros, cit Si la 
cele de viteză pe șosea. • La 
consfătuirea antrenorilor de la 
București s-a stabilit, după 
fructuoase dezbateri, un tip de 
cadru pentru motocicletele de 
curse la clasele 125 și 50 cmc. 
Federația de specialitate a fă
cut demersuri pe lingă între
prinderea „6 Martie" Zămești 
și cooperativa E’.ectrometalica 
din Ploiești pentru realizarea a- 
cestui proiect. • Cîțiva supor
teri * ai motocicliștilor de la 
I.A.E.A.M.E. din Sf. Gheorghe 
au întocmit schițele pentru 
confecționarea unor aripi de 
față și de spate din material 
plastic pe care antrenorul de 
aici. Andrei Fazekaș, le va fi
naliza Ia o unitate din Odor- 
heiu Secuiesc • Cu excepția 
căștilor, tot echipamentul mo-

tociclișt.lor va fi confecționat 
in țară : cizme la cooperativa 
„Hărnicia" din Sf. Gheorghe ; 
costume și mănuși la întrep-in- 
derea de articole din piele din 
Tg. Mureș. • Trei pasionați ai 
sportului cu motor din Băicoi, 
Constantin Manta, Gheorghe 
Oprescu si Lucian Cazan, au 
pus bazele unei secții moto pe 
lingă Întreprinderea de utilaj 
pentru prelucrarea cauciucului 
clin localitate. „Tinerii din ora
șul nostru, ne-a explicat sub- 
inginerul Constantin Manta, 
erau nevoiți să se legitimeze 
la Energ'a Cimpina pentru a 
practica sportul preferat. Din 
acest an, ei vor reprezenta 
I.P.U.C. Băicoi, secție pe care 
am afiliat-o la federația de re
sort. Președintele secției moto 
este ehiar_ directorul întreprin
derii noastre, inginerul Octa
vian Florian Bosinceanu, un 
prieten statornic al tuturor 
sportivilor, care nc-a ajutat să 
ne amenajăm un mic atelier cu 
sculele necesare. Vom participa 
la campionatele republicane de 
viteză și motocros cu motoci
clete vechi, date în dotare de1 
către cunoscutele secții de per
formanță Steagul roșu Brașov, 
Torpedo Zămești, Muscelul 
Cimplung și Flacăra-Automeca- 
nica Moroni, pe care, împreună 
cu mecanici de înaltă calificare 
din întreprinderea noastră, le 
vom pregăti pentru viitoarele 
concursuri. Degltîel, cu spri
jinul acestor entuziaști supor
teri am făcut, din materiale 
refolosibile, un cadru nou pen
tru mașini la clasa 50 cmc".

îroion lOANIȚESCU

IN DIVIZIA
CIșttgind durbyul cu A.E.M. 

Timișoara. RULMENTUL BRA
ȘOV s-a detașat, ia finele run
dei a 5-a a campionatului fe
minin da handoal, Divizia „A“, 
disputată aseară Ia trei punc
te de principala sa urmăritoa
re. Un „recul" al Textilei Bu- 
huși : egalitate pe teren pro
priu cu Hidrotehnica.

PROGtE'UL BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 17—13 
(10—6). Victorie meritată a 
bucureștencelor, atit pentru o 
prim i reo.iză foarte bună, cît 
și pentru activitatea laborioa
să din tot cursul meciului, 
pentru mai mu’ie posibilități 0- 
femsive etalate in această par
tidă dirz d'sputatâ. Oaspetele 
s-au dovedit a alcătui o echi
pă so idă. decisă să nu-și dră
muia că efor .urile, gata sâ_ fa
că față asprimilor jocului, 
ce îi lipsește 
o idee clară in atac, mai 
tă fant-zie și, îndeosebi, 
rajul de a pătrunde pe semi
cerc. Meciul, viu. antrenant, 
pe alocuri însă dur, a plă
cut s lec.atortior prezenți a- 
seară în sala Floreasca. Aplau
zele adresate învingătoarelor 
au însemnat ră plata pentru 
victorie, dar și stimulentul ne
cesar ascensiunii pină la for
ma sportivă și la dăruirea do
vedite în finalul campionatului 
trecut.

Au înscris: Mania 5, lorda- 
che 4. Caramalău 3, Oprea 2, 
Lăutarii 2 și Bâdescu 1 — pen
tru Progresul; Pereș 6, Dorgo 
3, Kibedi 2, Fejer 1 și Frîncu 1 
— pentru Mureșul. Au arbitrat: 
C. C pățînă și di. Mihalașcu 
(Buză-).

Hristcche NAUM

Ceea
Mureșului este 

mul- 
cu-

W— IIIIKWW

RULMENTUL BRASOV — 
A.E.M. TIMIȘOARA 22—21 
(11—11). Meciul s-a ridicat, așa 
cum se prevedea, la nivelul 
unui derby. Abia spre finalul 
partidei handbalistele brașo- 
vence s-au distanțat la 3 go
luri (21—18 în min. 54). Timl- 
șarencele — cu Zoranca Ște- 
fanovici o realizatoare tn ex- 
celen ă formă — s-au aflat 
de citeva ori la conducere 
(4—2 în min. 11. 7—5 în min. 
18), dar în fața unei apărări 
bune și a unor atacuri eficien
te (deși Drăgușel, Oacă și Fur
tună au ratat aruncări de la 
7 ml ru fost nevoite să cede
ze. Au în cris : Marian 7, Că
lin 5 (toate din aruncări de 
la 7 mi, Tache 4, Oacă 3, Pă- 
truț 2, Neică 1, respectiv Ște- 
fanovici 8, Luțaș 7, Cojocarii 
1. Popăială 1, Ștefan 1 (Carol 
GRUIA — coresp.).

STIINTA BACĂU — C.S.M. 
SF. GIIEORGHE 26—22 (10—11). 
După ce gazdele au condus în 
primele minute, meciul s-a e- 
chilibrat. Abia în min. 53

dei, Textild 
breze jocul 
rezultat de I 
Haidău 5, I 
Popovici 3.1 
2 — pentriJ 
(3 din aru 
Bocăneală 
Frîncu 2, T 
pentru Hid 
— coresp.).

TEROM 1 
BUCUREȘ9 
bun al ied 
tisfăcut prq 
1 500 de sj 
fost echilin 
zece minut] 
preluat co| 
4 și 5 golu] 
scor, victo] 
formei ed 
Viorica H 
Covaliuc 5 
la 7 m). B 
Corban 2, | 
2, Vișan 2 
1 — pentri| 
nu 5,

dely 
briei

Walter Sultan 
7. Elena Urs 
Sal vina Ionescu 
9. Andrei Er-

Ga-

IN BAZIN, PE SCHIURI Șl LA... LECȚIA DE LIMBA ROMANA
(Urmare din pag 1)

I
I

I
I

1. ________
(gimnastică sportivă), 2. 
Sorin Diaconu, Petru 
Malecu (polo), 3. Violeta 
Burtescu, Angela Sandu 
(gimnastică sportivă), 4. 
Ileana Pîrjol, Cristina 
Timar (sărituri în apă), 
5. PetruȘa Dumitrescu, A- 
driana Voicu, • Mădălina 
Firănescu (gimnastică rit
mică), 6. Avida Teacă, 
Alexandru Dulău (caiac), 
7. Dorin Grandori 
notaj), 8. Marius 
(hochei), 9. Răzvan 
cu (atletism). 10. 
rentiu Manda (rugby).

La Sinaia, deoarece nici fede
rația, nici altcineva, nu uită 
că acești sportivi de perfor
manță sînt, mai întâi. elevi, 
iar elevii Liceului 8 din Baia 
Mare au devenit pentru un 
trimestru elevii Școlii genera
le locale „George Enescu" prin 
grija și înțelegerea a două in
spectorate școlare județene 
(Prahova și Maramureș). „Car
te și înot, înot și carte, spune 
profesorul Petre Deac. două 
ținte la fel de importante și 
pentru tinerii sportivi, dar și 
pentru noi, antrenorii lor". Si
gur, vor mai fi și deplasări
la concursuri, însă 
general al pregătirilor

cartierul 
acestei

de persp-c.lvă va rămjne o 
vreme aici, la Montana, „unde 
totul e perfect organizat, unde 
bazinul e mereu curat, cu apa 
bună !“, cum afirmă și Anca 
Pătrășcoiu și Noemi Lung și 
Cristian Ponta Șl Robert Pin
ter.

Se urcă, des. cu telecabina, 
spre 1430. apoi mai departe, 
spre 2000 de metri, spre a se 
coborî — limpede — pe schi
uri. Dar baza rămîne, pe zi 
ce trece tot mai mult, lucrul 
în bazin, cu un program ri
guros, controlat îndeaproape 
de cadrele federale, metodolo
gii! Aurel. Urmuzescu fiind 
chiar tot timpul în „miezul 
problemei". Dis-de-dimineață 
intră în apă băimărenii și bă
ieții din grupa profesorului 
ploieștean Toma Mirițescu. E 
doar antrenament, dar Darabune părți a lotului olimpic și

I
I

I
I
I
I
I
I

(ca- 
Gliga 
Enes- 
Lau-

UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA

L MAGDALENA TALL 
(baschet), 2. Lazăr Lo- 
ghin (judo), 3. Palfy Pali 
(atletism), 4. Dan Petru 
(handbal), 5. Li viu Mi
hai (fotbal), 6. Mircea 
Barna (baschet), 7. Ion 
Ciocan (fotbal), 8. Vir
ginia Popa (baschet), 9. 
Eva Zorgo-Raduly (atle
tism), 10. Constantin 
Ivan (atletism).
PROGRESUL BUCUREȘTI

1. VASILE ANDREI 
(lupte), 2. Luiza Nico- 
laescu (sărituri in apă), 
3. Maria Alboiu (tenis 
de masă), 4. Emil Tăta- 
ru, Aristide Mădescu 
(polo), 5. Cornel Pop 
(sărituri in apă), 6. Ni
colae Chirlță (lupte), 7. 
Ștefan Moraru (tenis de 
masă), 8. Felicia Cirstea 
(sărituri in apă), 9. A- 
drian Calcișcă (scrimă), 
10. Marius Comănescu 
(tenis de cimp).

NICOLINA IAȘI

I

I

24 DE ORE LA CLUBUL RAPID
(Urmare din pag. 1)

L AUREL NEAGU 
(lupte), 2. Radu Ciprian 
(lupte), 3. Gheorghe Ro- 
șianu (lupte), 4. Ion Roș
ea (lupte), 5. Mihai Ba
laur (lupte), 6. Petrică 
Hodorogeanu (lupte), 7. 
Neculai Brînzei (box), 
8. Dorel Cozariuc (lup
te), 9. Dănut Fron (hal
tere), 10. Viorel Para- 
schiv (orientare sporti
vă).

toamnă a seriei a II-a a Divi
ziei „B“ se antrena miercuri 
dimineață în sala complexului 
sportiv Giulești. Tot lotul este 
valid, inclusiv tinărul fundaș 
lateral Bejan, revenit după o 
fractură de maleolă. Valentin 
Stănescu : „Mai sînt 17 jocuri! 
Eram sigur de promovare dacă 
aveam 12 puncte avans...". 
Bratu Pîrvu, căpitanul echipei: 
„Revenim sigur în „A"! De ce? 
Pentru că în primele 7. etape 
jucăm de 5 ori acasă și pen
tru că în timpul recentei va
cante de iarnă Mânu, L Ga
briel, Mincu, Șișcă, Ion Ion, 
Belu și alții au venit la sală, 
pentru miute, pur și simplu 
din plăcere". POLOIȘTII RA
PIDULUI, actualmente pe lo
cul 2 în prima divizie, la luptă 
cu Dinamo, se antrenau, în ve
derea reluării campionatului, 
la bazinul Floreasca, jucînd în- 
tîl... fotbal și apoi polo. „Noi 
întinerim echipa din mers, ne 
spune reputatul antrenor C. 
Vasiliu, dar și... antrenorii, cu 
băieții noștri lucrind acum 
Valeriu țăranu, fostul meu 
elev". BASCHETBALISTELE 
antrenorului emerit Sigismund 
Ferencz se pregătesc după mo
delul ciclului de 5 jocuri in
tr-un turneu săptămînal, așa 
cum se desfășoară în campio
nat : luni — cu o echipă po

loneză, marți și joi — cu echipa 
de junioare, miercuri cu „Poli" 
București, vineri — cu Pro
gresul. „Maest'.e dă-mi te 
log o minge ii cere an
trenorului Andreea Capelovici 
(3 ani), fetita Marianei Cape
lovici, baschetbalistă la Rapid. 
ANTRENAMENT CU MUZICA 
în sala de haltere, sub tribuna 
Giuleștiului. în timp ce ju
niorii mari (printre care se 
află și Nicu Vlad, de trei ori 
medaliat cu bronz la C.E. de 
juniori, speranță pentru J.O. 
’84) erau în tabără de pregătire 
la Slănic, la club s? antrenau 
copiii și juniorii mici. Deși în 
concediu, se afla în sală și 
antrenorul coordonator Gh. 
Mănăilescu. LUPTĂTORII ȘI 
BOXERII împart sala de spor
turi individuale. Antrenorul M. 
Belușica „se luptă" cu copiii 
și juniorii, dar și cu candida
tul olimpic Nicolae Iordache 
(48 kg), care mai are oscilații 
de... greutate. Sala maj găzdu* 
iește și centrul de pregătire 
olimpică al boxerilor de pers
pectivă, centru care, așa cum 
ne-a spus antrenorul T. Nicu- 
lescu, reprezintă o idee pre
țioasă, care nu și-a găsit încă 
o formă organizatorică cores
punzătoare. IN TOAMNĂ — 
după cum ne-a spus A. Chiru- 
lescu — se va „închide", în 
sfîrșit, potcoava stadionului 
Giulești. capacitatea ajungînd 
la circa 23 000 de locuri...

Hauptric’.it trage in răstimp cu 
culoarul 
O riva- 
din care 
profeso- 
la mari 

, încă u- 
nul, și tot așa. zeci de minute 
în șir, nimeni nu crîcnește, ba 
gemenii Nan sau Maricica Co
lică găsesc putere să zîm- 
bească, de parcă totul nu ar 
fi decît o joacă... E apoi rîn
dul celorlalți ploieșteni, pro
fesorul Mihai Gothe avînd ochi 
pentru toți, dar mai cu seamă 
pentru Iuiia Mateescu, mezina 
loturilor, cu care visează îm
preună 
mal la 
Iuiia 
pentru ___ ______ ___
fiind prea mică.

Cînd totul se termină, maes
trul Dimeca rămîne cu caietul 
în față, notînd cite o cifră, 
dar mai mult încercând să afle, 
printre rînduri, ceva numai de 
el știut Mulțumit ? „Da, mul
țumit. Pentru perioada în care 
ne alam, e bine. Chiar dacă 
sînt unii cu ceva greutate în 
plus. Sîntem, oricum, pe dru
mul bun. Stagiul de pregătire 
•a mare altitudine din U.R.S.S. 
Și pe urmă — mai ales — 
concursurile ce urmează 
\or ară'a mai exact spre cite 
final?. europene, de seniori sau 
Juniori (plus Ia Concursul Pri
etenia), putem privi. Pentru a 
o lua după aceea de Ia capăt, 
cu gîndul numai și numai la 
Olimpiadă...".

coad i oc'r.ului spre 
lui Eniko Palencsar. 
litate născută recent, 
se pat naște, zice 
rul Dimeca. medalii 
concursuri. Un bazin.

„aurul Prieteniei", nu- 
acest 
drept

europenele de juniori

concurs avînd 
de participare.

ne
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SERIA SECUNDĂ A DIVIZIEI „A“ LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 13 (prin te

lefon). — Pe patinoarul artificial 
din localitate au continuat jocu
rile din cadrul seriei a doua va
lorice a Diviziei A la hochei. Ia
tă rezultatele înregistrate în eta
pa a doua a acestui turneu: Me
talul IMASA Sf. Gheorghe — Me
talul Rădăuți 10—1 (3—1, 3—0,
4—0); Avîntul Ghcorghcni — Sp.

studențesc A.S.E. București 10—3 
(4—0, 3—1, 3—2); Progresul
Miercurea Ciuc — Tîmava Odor- 
hei 12—0 (1—0, 7—0, 4—0) (jucă
torii din Miercurea Ciuc sînt la 
a doua victorie la scor, fără să 
primească vreun gol !). Competi- 
Îia continuă, urmînd să se înche- 
e sîmbătă seara. (V. PAȘCANU 

— coresp.).

Maria Dorgo (nr. 13), felicitată aseară, in ] 
tru primirea „Trofeului eficacității oferit

Știința a preluat conducerea 
cu 22—21, iar în min. 56 s-a 
detașat în clștigătoare meritu
oasă. Au înscris : Vojnea 6, Le- 
onte 6, 
Găitan 
pentru 
Florea 
Andor I 
pentru 
coresD.)

TEXTILA BUIIUȘI — HI
DROTEHNICA CONSTANTA 
19—19 (11—11). Cu Viorica Io
nică o excelentă apărătoare a 
porții constănțene, Hidrotehnica 
a dominat majoritatea timpului 
de joc, conducînd cu două și 
trei goluri. Spre finalul parti

Lunca 4. Daniloff
3, Hrișcu 2, Mozsi 1
Știința ; Edit Torok
3, Vișan 2, Marian
1, Laszlo 1, Știrbu 1 
C„S.M. (Sile NENIȚĂ

scisswi

4,

IX 
L

Constantin] 
G. Constat 
pentru Cor 
coresp.).

CHIMIST 
C.S.M. INI 
26—15 (13- 
pînă la sfî 
discreția v 
du-se evo 
Măriei T 
înscris : T 
din aruncă 
pescu 3, A 
M. Petre 2 
Băzărincă 
(2), Barzu 
iea 3, Tin 
GEORNOI1

..CUPA MUREȘUL", UN ADtfift
în zilele de 22 șl 23 

nuarie la Tg. Mureș se va 
fășura prima ediție a ,/ 
Mureșul", un veritabil 
12“ al tenisului de masă româ
nesc, avind în vedere că la a- 
ceastă competiție vor participa 
cei mai huni 12 jucători și ju
cătoare în anul 1982. Vor lua 
parte: Liana Urzică, Nela Stoi- 
nea (FAIMAR B. Mare), Mag
dalena Leszay, Gabriela Kadar 
(C.S. Arad), Maria Păun (Pro
gresul I.I.R.U.C. București), 
Carmen Gărjcatru (M.I.L.M.C. —

ia- 
des- 

,Cupei 
„Top

C.P.L. Bu, 
Maria Alb 
frățirca T, 
sonezi (Cc 
reș), Mar 
Iași), Rod 
talurgistul 
Șt. Moran 
sul), D. 1 
A. Fejer, 
Muntenia
V. Fiorca, 
niversitate; 
ghe (Meca 
A. Ovanez,

CLUBURI DE VACANTĂ Șl
(Urmare din pag. 1)

alături, unde zeci de copii își 
așteaptă rîndul cuminți, pentru 
a nu-i tulbura pe competitori. 
E turneu eliminatoriu. Așa ca...

Pină le vine rîndul la ta
blele de șah, cîțiva pasionați 
au ieșit la șahul gigant die pe 
terenul principal. Dar, vai, lip
sește o tură. Nu-i nimic, o 
fetiță, cea mai mică, este invi
tată pe post de... cetate și eu- 
rînd va fi „mutată" într-o va
riantă de... Indiama veche. Haz 
general, o poză și... cum te 
cheamă fetițo ? „Pe mine mă

cheamă— Călin Caramitru. 
Fetiță e sora mea Alexandra". 
Explozie de rîsete, confuzia era 
generală. Alexandra și frățio
rul ei au venit de la Șooala 
generală nr. 1, din „Matache". 
Caramitru ? Da, sînt nepoții 
prețuitului actor.

Coloana de copii care intră 
pe poartă se îngroașă mereu, 
spre bucuria profesoarei Ga
briela Marcu, metodistă la 
Consiliul sportiv al sectorului 
și a noastră, a tuturor. Vin 
copiii din Chitila și Piața Ro
mană, fiindcă îi atrag activită
țile de la „Cireșarii".

Unii trag în bară, alții din țigară
La Șco-ala generală nr. 190, 

din sectorul 4, programul scris 
cu violet fosforescent pe ușa 
sălii de șport anunță pentru 
12 ianuarie sferturi de finale 
la mini-fotbal, finala la bas
chet fete, „Crosul Vacanței", 
tenis de masă și... antrenamen
te la atletism ! în sală, cîteva 
fete joacă baschet, care cum 
se pricepe, există și asistență 
— tot copii, firește — iar a- 
fară cîteva fetițe fac, sub su

pravegherea unei profesoare, 
sprinturi. Apare și tovarășul 
Gheorghe Dumitru, președinte
le Consiliului sportiv al sec
torului, cu un program în 
mînă. Vrea să ne asigure că... 
totul merge conform progra
mului. „Acolo e fotbal — ne 
arată spre un teren de hand
bal de lîngă blocuri — dincoa
ce..." Mergem la teren, unde 
zece copii bat o minge, în 
timp ce alți patru Stau „pe

CLUE
tușă", tri 
vîrtos din 
blocurile 
nimic cu 
grijit la 
ștampilat, 
ocupa niir 
nis de m; 
să nu fie 
în sală, i

O 2

în Secto 
canță-etalo 
Școala gei 
prof. Vior 
catedrei 
prof. Lucii 
coară, ca 
tre elevii 
fiecare zi“ 
tățile culti 
se pe un 
parcurgere 
bune. Vin 
și Militar 
berei, atrs 
oferă aici, 
telefoane, 
Ghițulescu 
că aici es 
„Ce oferiț
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Olimpicii noștri au o mare datorie
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C. S. TÎRGOVIȘTE SE GRĂBEȘTE
REVANȘA PENTRU ULTIMELE PATRU CALIFICĂRI RATATE!
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C.S. Tîrgoviște se grăbește...
Se grăbește pentru că va în
cepe campionatul la 20 februa
rie și nu cu un meci oarecare. 
La Craiova, restanța turului, o 
va pune in fața redutabilei 
formații oltene. Ne grăbim și 
noi cu citeva informații „la 
zi“ din tabăra tîrgovișteană. • 
CU CINE SE PLEACA 1N 
NOUL SEZON? La antrena
mentul pe care l-am urmărit, 
zilele trecute, pe terenul nr. 2 
al stadionului din Tîrgoviște, 
erau prezenți următorii jucă
tori : V'oinea, Mia — portari ; 
Agiu, Ene, Dumitrescu, Pitaru, 
Nicolescu, Turcu, Tudor (a- 
mindoi din echipa de speran
țe), Ostafi (de la juniori) — 
fundași ; Constantin, . Aelenei, 
Kallo, I. Marin, Isaia, Groza- 
vu (de la Unirea Răcari) — 
mijlocași ; Greaca, Viorel Ra
du, Lucian, Sava, Petre, Cojo
carii, O. Popescu — atacanți. 
Conduceau ședința de pregăti
re antrenorii C. Rădulescu și 
C. Buzoianu. • PROGRAMUL 
P1NĂ LA PARTIDA DE LA 
CRAJOVA. Adunarea pentru 
„stagiunea 1933“ s-a făcut la 7 
ianuarie. Controlul medical a 
durat două zile, apoi antrena
mentele s-au desfășurat zilnic, 

‘urtnărindu-se o intrare gradată 
în efortul maxim. De luni, tir- 
goviștenii vor pleca, pentru 
continuarea pregătirilor la 
Breaza. Vor reveni acasă la 
29 ianuarie. Există proiectul 
unui turneu in Grecia, întoar
cerea fiind prevăzută cu o 
săptămină înaintea primului 
fluier oficial al sezonului de 
pe Centralul craiovean. • ȚE
LUL MĂRTURISIT: ÎNTINE
RIREA LOTULUI ȘI CIT MAI 
MULȚI LOCALNICI în „lotul 
de 22".

Prima măsură a conducerii 
tehnice pe 1933 a fost renunța
rea la Gheorghe și Economu. 
Doi jucători de bază ai C.S.-u- 
lui ani la rind. Acum, antre
norii socotesc că trebuie să 
facă loc unor fotbaliști tineri, 
dorința lor .fiind dealtfel să 
continue acțiunea de împros
pătare a lotului. Luptă să rea
lizeze această inevitabilă schim
bare de promoții, utilizînd 
ceea ce produce pepiniera clu
bului, unde neostenitul E. Po
pescu ridică spre echipa pri
mă pe elevii lui cei mai do

tați. Radu și O. Popescu Sint 
doi dintre ei. Vin din urmă 
Tudor, Turcu și juniorul Osta- 
fi. De ia Răcari — din județ, 
deci — a sosit Grozavu, des
pre care Constantin Rădulescu 
ne spunea că poate să-și cro
iască drum spre prima scenă. 
Un oraș care își iubește mult 
echipa ar fi și mai sensibil la 
bucuriile și la nevoile ei, re- 
cunoscind in purtătorii tricou- 
rilor pg copiii de odinioară ai 
C.S.-ului. Dezideratul acesta 
s-a realizat in bună măsură. 13 
dintre componenții lotului ac
tual sint tirgovișteni sau dim- 
bovițeni, 12 fiind sută la sută 
ridicați de club din formația de 
pitici. • „ATACAM MAI 
PROST ȘI MAI PUȚIN ACA
SĂ!", spunea antrenorul C. Ră
dulescu, argumentînd nu atit 
cifric, prin cele cinci puncte 
pierdute pe teren propriu (de
și ele sint un efect direct al 
insuficienței ofensive în par
tidele de acasă), cit prin repe
tatele constatări privind insu
ficienta organizare a acțiunilor 
ofensive in jocurile de acasă. 
Ameliorările sperate in perioa
da dintre tur și retur se ba
zează pe fortificarea jocului 
ofensiv al celor doi fundași 
laterali. Agiu și Pitaru pot 
realiza infinit mai mult de- 
cit pină acum pentru jocul In 
atac al echipei. • „NU NE 
VOM CANTONA IN APĂRA
RE, ÎN DEPLASARE...", suna 
o altă observație a antrenoru
lui principal tirgoviștean. -Nu 
ne-am apărat nici in tur, am 
avut și satisfacția de a aduce 
două puncte din deplasare. A- 
cum vom incerca să fim șl 
mai deciși in acțiunile ofen
sive pentru că dispunem de ju
cători Întreprinzători de prima 
linie ca acești foarte tineri Ra
du și O. Popescu". • CE NE 
SPUNE UN PLAN DE BĂ
TĂLIE ? Desfășurând „harta" 
returului, cei doi antrenori ob
servau (și nu avem motive 
să-i contrazicem) că C.S. Tir- 
goviște trebuie „sâ-și joace 
cartea" pină la etapa a 31-a. 
Pentru că urmează — pentru 
ea — o „zonă de foc" din care 
nu se știe cum va ieși. încă 
un motiv pentru ca CJS. Tîr- 
goviște să se grăbească...

Eftimie IONESCU
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DIVIZIONARA „A“ PETROLUL 
ploiești va efectua un turneu 
de jocuri amicale, de verificare, 
in Siria, în perioada 25 ianuarie- 
10 februarie. Programul jocurilor 
va fi stabilit ulterior.

LOTUL U.E.F.A, >83 se află, ln- 
cepind de astăzi, în frumoasa 
stațiune montană Sîngeorz-Băi. 
Aici, timp de două săptăminl, ti
nerii noștri jucători vor căuta 
să-și îmbunătățească pregătirea 
fizică generală, sub îndrumarea 
antrenorilor Marcel Pigulea și 
Costică Toma. Iată componența 
acestui lot,, care se antrenează 
în vederea abordării cu succes a 
meciului retur cu juniorii ciprioți, 
din cadrul preliminariilor cam
pionatului european, partidă care, 
după cum s-a mai anunțat, se 
va disputa la 16 martie: Z. Iasko, 
O. Barba șl D. Stlngaciu — por
tari; N. Rus, A. Mesaroș, V. A-

chim, C. Varga. L Chilan, E. Săn- 
doi, P. Szel, M. Mărgărit, B. B4- 
nuțj, Gh. Videscu, E. Trimbițaș, 
M. Țirlea, A Văsu, D. Bici, L. 
Des pa, A. Gagiu și D. Boxin — 
jucători de tâmp. Din lot mai 
Iac parte Hagi și Mateuț.

După „perioada Slngeorz-Băi*. 
juniorii tricolori vor susține și 
citeva partide amicale internațio
nale: la 16 februarie cu Grecia 
(pe teren propriu), Iar la 4 mar
tie, cu Iugoslavia (în deplasare). 
Mai sint in proiect alte două 
jocuri cu Turcia (in deplasare), 
la 23 și 25 februarie.

DIVIZIONARA „B* TEHNOME- 
TAL BUCUREȘTI șl-a reluat pre
gătirile în vederea sezonului de 
primăvară avlnd la conducerea 
tehnică un nou antrenor, pe Tra
ian Ivănescu (fost la Oțelul Ga-

începe un nou „ciclu olim
pic" și peniru fotbalul nostru. 
A fost alcătuit lotul care, cu- 
rind, va lua startul jn cursa 
spre Los Angeles, acolo unde 
dorim cu toții ca fotbalul ro
mânesc să fie prezent în vara 
anului viitor. Un start mai an
gajam ca niciodată, mai plin 
de responsabilitate decît toate 
de pînă acum, pentru că. _ de 
necrezut, dar adevărat, olim
picii noștri n-au mai fost la 
un turneu final din... 1964 ! 
Adică, de la Olimpiada japo
neză. unde s-au clasat pe locul 
5. Această lungă absență o- 
bligă enorm toți factorii an
gajați în „cursa olimpică* a 
fotbalului nostru! Startul com- 
petițional bate la ușă, ia 30 
martie vom susține primul joc 
în preliminiariile olimpice, cu 
reprezentativa similară a Iu
goslaviei. în deplasare. semn 
că nu prea e timp de expe
rimente. de aminăr'L de discu
ții. Acum se cere o pornire 
lansată, cu toate motoarele în 
plin, acum, jucătorii, antreno
rii, tehnicienii. toți cei care 
răspund de fotbal trebuie să 
creeze condițiile optime pen
tru o reprezentare foarte bună, 
pentru calificare.

Cunoaștem adversarii- Iugo
slavia, Italia, Olanda (care 
probabil va trece de Liechten
stein. în meciul de baraj). O 
grupă puternică, avind in ve
dere valoarea fotbalului iugo
slav. a celui italian (care va 
trimite o echipă cu jucători 
din prima ligă) și a «Ini o- 
landez. care e hotărât ți el să 
atace preliminariile cu o for
mație redutabilă. Poate că 
tocmai dificultatea acestei 
grupe va reprezenta o motiva
ție majoră pentru toți olim
picii noștri, va însemna . un 
stimul in tratarea cu maximă 
responsabilitate a pregătirii ■- 
nei calificări de 19 »ni dorită. 
Spunem aceasta, gtndindu-ne 
că. in acest răstimp, am avut 
șaree de a fi prenați la tur- 

.neele finale din Mexic. Mun- 
chen. Montreal și Moscova. în
să am capotat in fața unor ad
versari pe care, uneori, i-am 
subestimau Să ne amintim că 
pentru Olimpiada mexicană am 
ratat calificarea în fata echi
pei R.D. Germane. în fata că
reia pierdusem la limită (0—1) 
la Berlin. In noiembrie *67. 
dar pe care n-am invins-o la 
București, în meciul retur, kt 
care am ratat un penalty ți 
am fost iarăși infrînți cu 1—0. 
Să ne amintim că. pentru 
Munchen, am pierdu: califica
rea in fata unei echipe fără 
cotă la ora aceea, formația 
Danemarcei. care ne-a învins 
cu 3—Z la București (!), Ir. 
mai *72. Cit despre drumul 
spre Montreal, el s-a înfundat 
la Blois, unde am pierdut fără 
drept de ape’.. în fața france
zilor. cu 4—0 ! Pentru Olim
piada de la Moscova nu ne-am 
calificat din cauza acelui 0—3 
de la Miskolc, după ce la Pi
tești câștigasem cu 2—0 intfl- 
nirea cu Ungaria. Toate aces
te eșecuri, toate acele șanse 
irosite vin și amplifică obli
gațiile actualei reprezentative 
olimpice a țării noastre!

Se cunoaște lotul de 26 de 
jucători con votați pentru pre
gătirile care încep la 23 ianua-

București - Los Angeles, un vis ? Nu..,

...UN PROIECT REALIZABIL
Adunat și organizat cam in pripă, lotul nostru olimpic 

nu prezintă azi, după părerea unora, mari garanții... Mulți 
sint tentați să-i considere chiar doar o „clasă de repetiție", 
care să ofere, eventual, viitorului citeva soluții certe...

Aceasta ar fi, socotim, judecata cea mai „modestă", cu 
minimum de pretenții. O judecată pe care o respingem 
pentru nerealismul ei, ca și pentru caracterul său dăunător. 
Să ne explicăm. In actualul moment favorabil al fotbalului 
românesc, nu ne înscriem pe liste doar ca să fim și noi 
acolo... in ideea unor cîștiguri ocazionale... Echipa națio
nală și Universitatea Craiova au depășit așteptările așa-zis 
realiste ale „modeștilor" prin douâ incontestabile atuuri : 
1) prin VALOARE ; 2) prin MUNCĂ.

„Olimpicii" de azi au valoare.
Rămîne să muncească. Mult, în liniște, fără vorbe mari, 

să muncească !
Foarte important este ca ei să pornească pe drumul 

București — Los Angeles sub semnul celei mai angajate 
pregătiri.

Cine ar fi zis că vom lua un punct la Florența campio
nilor mondiali ?

Los Angeles, un vis prea frumos pentru olimpicii noștri ?
Nu. Un proiect realizabil.
Uitați-vă bine la fotbalul românesc.
A început să-și împlinească visele.
Cu oameni care nu sint simpli visători, ci GiNDESC bine 

și MUNCESC. Aceasta este problema și soluția ei...

Marius POPESCU

rie. cu vizita medicală a uno
ra dintre ei. Pe lingă cei opt 
jucători aUați cu „lotul ma
re* la Poiana Brașov (Duca- 
dam, Staacu, Balint, Irimescu, 
Caniș. Radu II, Mica, P. Ior- 
dache). au mai fost convocațî 
Speriata, Cavai, M. Mihai, 
Bărbulescu. M. Zamfir, Cazan, 
C. Solomon, Io'an, Bogdan, 
Stredie, Paraschiv, Donose, 
Pană, Tnreu, Nemțea nu, Ma- 
jaru. Șoiman, Orac. Se cunoaș
te, în mare, și programul de 
pregătire. Două partide ami
cale pînă la 31 ianuarie. Un 
turneu peste hotare în peri
oada I—t februarie, pentru 
care se duc tratative cu e- 
chtpe din Italia, Olanda, Bel
gia și cu selecționata olimpi
că a BuIgarieL Și un meci la 
12 aprilie. în FLD. Germană. 
Va program in care accentul 
trebuie pus pe omogenizare, 
pe jacurile necesare pentru 
stabilizarea formației care va 
lila startul preliminariilor la 
30 martie jn Iugoslavia. (Să 
reamintim că. în palmaresul 
olimpic. echipa noastră are 
trei victorii, din trei partide, 
in fața celei iugoslave, cu 
2—1, la București, in 1963. cu 
2—1. la Belgrad. în iunie 1964 
și cu 3—0. la Osaka, in oc
tombrie 1964).

Un lot format din cei mai 
buni fotbaliști ai țării excep- 
tindu-i pe cei care au parti
cipat la preliminariile C.M. ți, 
care, conform regulamentului, 
txi Pot participa la jocurile 
olimpice. Fiecare dintre ei tre
buie să facă totul pentru cali

ficare, rezultat care poate 
străluci in cartea de vizită a 
actualei generații. La această 
oră, toți factorii angajați jn 
„operațiunea Los Angeles** tre
buie să pregătească cu respon
sabilitate maximă revanșa pen
tru ultimele patru calificări 
ratate. în acest sens, se cere 
din partea antrenorilor Gh. 
Staicu și C. Frățilă multă exi
gență în pregătiri, o discipli
nă „spartană", o pregătire Ia 
parametrii moderni, o colabo
rare permanentă cu cluburile, 
calități care să compenseze 
lipsa de „experiență reprezen
tativă" a celor doi, chiar dacă 
primul (afirmat, mai ales, de 
promovările din seria a IlI-a 
a Diviziei „B“) a mai trecut, 
pasager, ca secund, pe la di
ferite loturi. La ora aceasta, 
însă, nu numai antrenorii de 
lot sint responsabili de pregă
tirea calificării, ci și cei de la 
cluburile jucătorilor selecțio
nați.

La fiecare început de drum 
se fac declarații, se premite. 
Acum nu vom mai nota ce 
vor să facă cei angajați în 
..ciclul olimpic*, ci ceea ce 
TREBUIE să facă. Echipa 
noastră olimpică TREBUIE SĂ 
LUPTE DIN RĂSPUTERI 
PENTRU CALIFICARE, acesta 
este imperativul major sub 
care sint chemați la startul 
pregătirilor toți cei investiți 
cu speranța participării la 
turneul olimpic final de la 
Los Angeles !

Mircea M. IONESCU

PE MICUL ECRAN

... VACANTĂ
înd animat, pe teren și în „ga- 
din lerie", sub fluierul profesoarei 
au Lucia Constantinescu, care ne 
în- asigură că asta este finala din- 

și tre „a opta ghe și a opta e“. 
se O fi !

te- E clar, clubul de vacanță e 
ița, în vacanță, dar o vacanță de- 
tim zolantă, de care nu e vino- 
s-a vat numai tovarășul Dumitru.

la școala nr. 142

SA NU NEGLIJAM REGULAMENTUL DE JOC!
VINERI 14 IANUARIE, ora 17 (pr. II), iu cuprinsul emisiunii 

„Stadion": „Cupa Mondială* la natație (comentator: Adrian 
VasUlu) și la schi alpin (comentator: Cristian Țopescu).

SIMBATA 15 IANUARIE, In cuprinsul emisiunii „La sfîrșit 
de săptămlnă*: la ora lt — partea a IV-a a retrospectivei 
CJL de fotbal (comentator: Cristian Țopescu) și la ora 17,55 — 
repriza a n-a a meciului de handbal masculin Dinamo Bucu
rești — Graz, din cadrul „Cupei cupelor" (comentator: Sorin 
Satmari).

DUMINICA IC IANUARIE, In cuprinsul emisiunii „Album du
minical*: partea a V-a a retrospectivei „Anul sportiv 1982“ 
(realizator Sorin Satmari); ora 1S,3(I (pr. II): „Telerama", emi
siune de Dumitru Tănăsescu.

&BM1MS1RH1A DI STAI LOTO PDOSOSPOPI hfOPiEAZA
ZILNIC, MARI SUCCESE LA

ta- trebați. După ce sint enume-
la rate toate activitățile, vocile

or, pălesc puțin și se interesează
efa „care sînt condițiile ?“ Condi
că, ția e una singură: să vină
re- copilul I Ba nu, pentru vizita-
in- rea muzeelor, să aducă taxa
în de intrare, unde este cazul...

vi- Și aici o armată de profesori
ri; asigură funcționarea clubului,
rui între ei aflîndu-se Constantin
ițe Militaru, Vasilica Nicodinescu,
ști Daniel Trandafir.

Animație, bună dispoziție, 
participare entuziastă, ca pre- 

JU tutindeni unde oamenii pun
suflet în ceea ce fac.

ță. Pe itinerariile vacanței, rai- 
'n- dul nostru continuă...

Divizionarele „A" șl-ău În
ceput pregătirile pentru sezo
nul de primăvară. La Poiana 
Brașov, „tricolorii" au luat 
startul in „campania" viitoa
relor meciuri internaționale. 
Desigur, acum se va pune ac
centul pe pregătirea fizică, 
pe........ încărcarea bateriilor".

Dar in orele de răgaz, in 
completarea utilă a 
programului, antre
norii și JUCĂTORII 
nu trebuie să omi
tă un lucru im
portant : DISCUTA
REA ȘI APROFUNDAREA RE
GULAMENTULUI DE JOC. NU 
de puține ori am văzut că 
din cauza necunoașterii regu
lamentului unii jucători, de 
exemplu, protestau la decizi
ile (corecte) ale arbitrilor, sau, 
din aceleași motive, unii șu
tau direct la poartă deși era 
vorba de lovituri libere in
directe, la care arbitrul ți
nea brațul ridicat.

De jocul portarului ce să 
mai vorbim 1 Destul de mulțl 
îl interpretează în stil per
sonal (chiar unii portari). 
F.I.F.A. a făcut din nou cu
noscută ultima reglementare, 
pe care federația a comunl- 
cat-o comisiilor județene de 
fotbal și care sună astfel: 
„Din momentul în care con
trolează mingea (cu mîinile), 
portarul poate face, în tim

pul cit li este acordat, MAXI
MUM PATRU PAȘI șl in »- 
ceastă perioadă el poate să 
TINA MINGEA IN MIINI, sau 
SA BATA MINGEA DE PA- 
M1NT, sau SA ARUNCE MIN
GEA IN AER ȘI SA O RE- 
PRINDA. După ce a făcut pa
tru pași, portarul trebuie să 
degajeze mingea. Dacă insă, 

după ce a controlat 
mingea (cu mîinile) 
PORTARUL SE HO
TĂRĂȘTE S-O PU
NA PE PAMINT, 
Înseamnă că renun

ță Ia drepturile menționate 
mai sus șl arată astfel inten
ția sa de a juca mingea cu 
piciorul. DIN ACEST MO
MENT, EL NU MAI POATE 
SA O REIA IN MlINI, CHIAR 
DACA A FĂCUT MAI PUTIN 
DE PATRU PAȘI, ÎNAINTE 
CA UN ALT JUCĂTOR SA FI 
ATINS MINGEA. El trebuie, 
deci, să o degajeze sau să 
continue s-o joace cu piciorul; 
in acest caz poate face mai 
mult de patru pași, deoarece 
are același drept ca și cei
lalți jucători".

Deci, atențiune ! Ignorarea 
aoestor „lucruri mărunte", 
cum, din păcate, le mai con
sideră unii jucători șl antre
nori, poate duce la pierderea 
unul meci... (Al. c.)

LOZinPLIC
cu

I cîștiguri 
’ In băniși 
autoturisme

Seriile de Loz in plic afla
te în vînzare, printre care și 
Lozul Anului Nou, oferă par- 
ticipanților posibilități multi
ple de a obține AUTOTURIS
ME „Dacia 1300", „Trabant 601“ 
și MARI SUME DE BANI. A- 
gențiile Lotd-Pronosport, vîn- 
zătorii volanți, unitățile din 
comerț și cooperația de con
sum și oficiile poștale din în
treaga țară vă stau la dispo

ziție pentru a încerca să vâ 
numărați și dv. printre marii 
ciștigători.

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 14 ianuarie 1983, se des
fășoară începind de la ora 16,00 
in sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele 
cîștigătoare vor fi transmise la 
televiziune la ora 17,25 și ra
dio in cursul serii.

In atenția ciștigătorilor la 
tragerea extraordinară Loto a 
Revelionului din 1 ianuarie 
1983 ; datorită volumului mare 
de lucrări, operațiunile de o- 
mologare a cîștigurilor, înce
pute ieri, se încheie în cursul 
zilei de astăzi, rezultatele ur- 
mînd a fi publicate mîine 15 
ianuarie 1933.



DONOVALY (Cehoslovacia). 
Proba masculină de schi fond 
— 15 km a fost ciștigată de 
finlandezul F. Soini cu timpul 
de 46.24,9. A fost urmat de 
cehoslovacii Bvandu — 46:27,5 
și Hladek — 45:33,3.

VIENA. Săritorul de la tram
bulina Armin Kog-ier a fost 
desemnat cel trai bun sportiv 
austriac al anului trecut. El a 
refuzat însă, în mod elegant, 
laudele și felicitările ce i-au . 
fost adresate spunind : ”
buie să fie o 
rit această 
deoarece, in 
sportivi mai 
de exemplu 
Marii Weirathrr. clasat al doi
lea in „Cupa Mondială"...

BREUIL CERVINTA. Au luat 
sfirșit întrecerile pentru „Cupa 
Mondială" ia bob 2 persoane. 
Cuplul, italian Sartore — Ge- 
suito a fost declarat ciștigător

.Tre- 
greșealâ. Nu me- 
cinste deosebiți 

1982, au fost alți 
buni ea mine, ea 
schiorul alpin

cu timpul total Jc 4:39.95. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
echipajele t 2. Italia III 4:40.50, 
3. Franța - — „
II 4:41,32.
6. Canada 
mânia II 
tua I 4:51,04.

ZfRICH. Schiorul elvețian 
Franz Heinzcr, accidentat du
minică în timpul coborârii de 
la Val d'Isere, a fost operat la 
genunchiul drept și va fi ob
ligat la un repaus de citeva 
săptămini.

PIANCAVALLO. Cursa de 
slalom uriaș desfășurată 
miercuri a prilejuit un triplu 
succes schiorilor americani:
1. Hansi Stadzdteiner 24)2.76.
2. Mark Tachc 2:03,29, 1 Tiger 
Shaw 2:03:64 după care au ur
mat : 4. Konrad" Walk (Aus
tria) 2:03.66. 5. Ben Akers 
(S.U.A.) 2 «1,77 etc.

II 1:41.11, 4. S.U.A. 
5. Austria I 4:42,27,
I 4:42,12... 22. Ro-

A :48,53... 25. Româ

Din țările socialiste

COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET 
Șl VOLEI IN ETAPA SFERTURILOR DE FINALA

Sint in plină desfășurare în
trecerile din cadrul turului al 
3-lea, pe grupe, sferturi de fi
nală, din competițiile europene 
inter-jluburi Ia baschet, lată 
citeva rezultate de miercuri.

BÂRBAȚI : Cupa campioni
lor : grupa A : Billy Milano — 
Cibona Zagreb 83—76 (41—37), 
ȚB.K.A. Moscova — Maccâbi 
Tel Aviv 78—69 (47—31); Cupa 
cupelor ; grupa A : Nashua
Den Bosch (Olanda) — Hapoel 
Tel Aviv 84—82 (47—10), Sca- 
volini (Italia) — C.F. Barcelo
na 103—93 ; Cupa Koraci: gru
pa A : Limoges (Franța) — 
Banco di Roma 37—80 ; grupa 
B : Zadar (Iugoslavia) — Za
ragoza 101—85. Tours (Franța) 
— Malines (Belgia) 86—S3 ; 
grupa C: Partizan Belgrad — 
Dinamo Moscova 110—102, Ju- 
ventud Badalona — Monaco 
75—80 , grupa D : Bayreuth

Sibenik 
Orthez 

Rieti

•TELEX*

U.R.S.S. „ORAȘUL PE DOUA ROȚI 46

O poreclă, care tinde să a- 
jungă celebră, este atribuită 
pitorescului oraș din RS.S. Li
tuaniană. renumit altădată 
pentru morile sale de tint, 
iar astăzi pentru produsele in
dustriale de tot felul, Șiaulmi. 
1 se spune „orașul pe două 
rofi“ ți iată de ce : in 
tâ localitate 
cel mai mare 
cliști dintr-o 
urbană, in întreaga Lx:u<c 
Sovietică. Aproape jumiia’e 
din populația orașului circula 
pe bicicletă ți aceasta «u nu
mai ca agrement, ci in mod 
obișnuit, pentru toate c-rsele 
zilnice. Un locuitor dr« Șisu- 
liai se simte la fel de bine pe 
două roti ca pe propnUe pi

este inregist.at 
r.umăr ăe biet

ei rcum sc ri pț:e 
întreaga 

Aproape

rrț/cw

mijloacele clasice de transport, 
•upti H autobuze. tn al doi
lea riad, se «mărește ca 
prin foim-.rn cehic-'.elor pe 
dani <s» ) ML frecare
cetdțer-s să p-zctice zilnic un 
____ :_ra fizic folositor pentru 
Întreite rea sdnătăfii.

I noi. in ȘîauLai. avem 
sre mai puțin și aerul e 

mai curat —“ obtinuteM sd 
spâni ocsesii local»*, iar •-

er

(R.F.G.) — Sibenka 
(Iugoslavia) 77—85,
(Franța) — Se’oastîani 
(Italia) 107—97.

FEMEI : Cupa campionilor s 
grupa A : Slavia Praga — 
Montig Zagreb 73—82 ; grupa 
B : Coxyde (Belgia) — Spar- 
tacus Budapesta 84—81 ; Cupa 
Liiiana Ronchelti 
B.S.E. Budapesta 
rând (Franța) 100—55;
B: Spartak Moseova — Tung
sram Budapesta 106—92 
pa D ; Canon Roma — 
MQnchen 78—61.

Tot in sferturile de finală au 
ajuns și întrecerile competiți
ilor continentale la volei. BĂR
BAȚI : Cupa campionilor : 
Santal Parma — Mladost Za
greb 3—2, Son Amar (Spania)
— Giessen (R.F.G.) 3—0, Can
nes — Csepel Budapesta 3—0, 
Ț.S.K.A. Moscova — Panathinai- 
Sos Atena 3—0 : Cupa cupelor: 
Lausanne — Guney Sanayi 
Adana (Turcia) 1—3. Voivodma 
Novi Sad — Moris Ginasio 
(Portugalia) 3—0 ; Cupa fede
rației : Panini Modena — Pa
derborn (R.F.G.) 3—1, Zonho- 
cen (Belgia) — Grenoble 3—0, 
Orio Doetinchcn (Olanda) — 
Edilcuoghi (Italia) 3—0 ; FE
MEI : Cupa campionilor : Dok- 
kum (Olanda) — Lohhof 
(HT.G.) 0—3, Slavia Bratisla
va — Traktor Schwerin (R.D.G.) 
3—0 ; Cupa cupelor : Ostende 
(Belgia) — Voorburg (Olanda) 
3—2, Atletico Lisabona — Va- 
sas Budapesta 0—3, Medina 
Odesa — Dynamo Berlin 3—0; 
Cupa Federației : Feuerbach
(R.F.G.) — Amstelveen (Olan
da) 3—1, Ruda Hvezda Praga
— Nelsen (Italia) 3—1.

grupa A :
Montfer- 

grupa

; gru-
U.S.G.

BOX • Pentru desemnarea pu- 
glliștllor care-și vor disputa ti
tlul de campion mondial la semi- 
mijlocie, rămas vacant in urma 
retragerii din activitate a lui 
Ray Sugar Leonard, W.B.A. or
ganizează un med între ameri
canul Donald Curry și sud-core- 
eanul,Jun Sok Hwang, la 13 fe
bruarie, la Forth Worth, iar 
W.B.C., la rîndul său, a anunțat 
o întîlnire intre americanul Mil
ton McCrory și englezul Colin 
Jones (data și locul ei n-au fost 
stabilite). Cîștigătorii se vor în- 
tîlni apoi pentru titlul

CICLISM • Comitetul 
nizare a „Cursei Păcii“ 
țat că federațiile din 
Finlanda și Egipt au confirmat 
participarea la a 35-a ediție a 
competiției care va avea loc în
tre 8 și 22 mai, pe ruta Varșo
via — Berlin — Praga • Cuplul 
Gregor Braun (R.F.G.) — Rene 
Pijnen (Olanda) a cîștigat cursa 
de 6 zile de la Bremen, cu 385 
p, urmat de perechea Sercu (Bel
gia) — Fritz (R.F.G.) 303 p (la 
un tur) și Raas (Olanda) — Frank 
(Danemarca) cu 139 o (la 2 tu
ruri).

TENIS • Turneul feminin de 
la Houston, turul doi: Tracy Aus
tin — Claudia Monteiro 6—4. 6—0, 
Zina Garrison — Andrea Jaeger
6— 1, 6—3. Dianne Fromholtz — 
Ann Kiyomura 6—7. 6—4, 6—2. 
Andrea Leand — Pam Casals
7— 5. 6—4, Sylvia Hanika — Mary- 
Lou Piatek 6—4. 6—0. Eva Pfaff
— Marcela Mesker 6—2. 4—6, 7—6 
• Meciuri demonstrative: Louis
ville: McEnroe — Vilas 5—7, 6—3. 
7—6. Dayton: Borg — Gerulaltis 
7—6. 6—3 • Auckland: Alexan
der — Lloyd 7—6, 6—4. Siegler — 
Drewett 6—7, 6—4. 16=-14, Lewis
— McCurdy 6—3. 6—4.

TENTS DE MASA • Meciuri în 
cadrul campionatului Ligii euro^ 
pene: Wroclaw: Polonia — Da- w 
nemarca 7—0. Chiavari: Italia . — 
Franța 0—7. Zalaegerszeg: Unga
ria — R.F. Germania 4—3: „su- 
per-liga“: Karlskrona: Suedia — 
Cehoslovacia 2—5. Belgrad: Iugo
slavia — Anglia 4—3.

na on dial, 
de orga- 
a anun- 
U.R.S.S.,

ARBITRI PENTRU iNTllNIRE*
OE .CUPA OAVlS

ROMÂNIA - CHILE LA TENIS
de te- 
arbitrii 
lntSnl- 
Davis* 

sin:

Federația Internațională 
nls a delegat doi dintre 
neutri care vor oficia la 
rea din cadrul ..cupei 
România — Chile. Aceștia 
Luigi Brambilla și Giuseppe
Magii, ambii din Italia. în aceste 
zile urmează să Ce desemnat și 
cel de al treilea arbitru interna
țional. Partida, după cum se știe, 
va avea loc ia Timișoara, in pe
rioada 4—6 martie.

VAGANIAN. CiȘTIGÂTOR
AL TURNEULUI DE LA HASTINGS

Gin
F.C. KAISERSLAUTERN-MECI EGAL LA PARIS

„semnat” de Zaremba (min. 
51), dar in min. 71 tabela de 
marcaj a arătat din nou egalita
te (3—3), grație golului reali
zat de Geye. In formația oas
peților Niissou a fost schim
bat cu Bremmer (min. 31), iar 
Hubner cu Frchwcin (min. C8).

ȘTIRI, REZULTATE

• Și alte echipe vest-ger- 
tnane au suspnut meciuri de 
pregătire : La Montpellier, e- 
chipa locală cu același nume, 
din Divizia „B“, a fost învin
să de Hamburger S. V. cu 
2-1 (0-0), prin golurile lui 
Hartwig și Miletvșki, respec
tiv Rey • Martigues (divizia 
secundă franceză) — V.f.B. 
Stuttgart 0—0 • Echipa grea
că Panahaiki a dispus cu 3—1 
(2—0) de Eintracht Frankfurt.

<K...

Prl- 
tre- 
cîș-

LONDRA. — Tradiționalul 
turneu de șah de la Hastings 
(Anglia) a fost ciștigat de ma
rele maestru sovietic Ralael 
Vaganian, care a totalizat 11 
puncta din 13 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Kovacevici (Iugoslavia) — 8,5 
Ftacnik (Cehoslovacia), Mu- 
rey (Israel) cu dte 8 
p, "Tukmakov (U.R.S.S.) — 7,5 
p etc.

JAICE. — După consumarea 
a patru runde, în turneul fe
minin de șah conduce Alek- 
sandria (U.R.S.S.), cu 3,5 p, 
urmată de Petrovici (Iugosla
via) — 2,5 p și Dragasevici 
(Iugoslavia) — 2 p (I).

Lisabona și Sporting Braga, 
ma este campioana de anul 
cut. iar cea din Braga este 
tigâtoarea cupei <2—1 cu Spor
ting Lisabona). Partida „super- 
cupei* a revenit formației Spor- 
ting Lisabona cu 6—1 !
• Federația elvețiană a per

fectat două meciuri amicale 
pentru sezonul 1WJ—84: anul a- 
ceata la 2C octombrie, Eivcția va 
juca acasă, cu Iugoslavia, iar la 
12 septembrie, anul viitor, cu 
Ungaria, la Budapesta.
• Meciuri re jucate în Cupa 

Angliei (turul 3): Chelsea — 
Huddersfield 2—0, Manchester 
City — Sunderland 2—1, New
castle — Brighton 0— 1, Stoke — 
Sheffield Utd 3—2, Torquay — 
Oxford 2—1.
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CEREREA BE REAMATORIZARE
A ICI NEHEMIAH - RESPINSĂ

ROMA, 13 (Agerpres). — 
Federația internațională de at
letism a respins cererea foru
lui american de specialitate 
prin care se solicita reamatori- 
zarea atletului Renaldo Nehe- 
miah. După cum se știe, Re- 
naldo Nehemiah, recordman 
mondial in proba de 110 m 
garduri, a încălcat statutul de 
sportiv amator devenind jucă
tor profesionist de fotbal ame
rican.

Motivînd decizia, un purtător 
de cuvînt ai federației interna
ționale a declarat : „Regulile 
noastre sint valabile pentru 
toți atleții din lume. Nu am 
făcut și nu vom face nici o 
excepție".

!
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• O STATISTICA RECENTA din spor
tul sovietic arată că disciplinele cu cei 
mal mulți sportivi legitimați sint: atletis
mul cu 6 900 000, voleiul cu 5 600 000, schiul 
CU 4 800 000. fotbalul CU 4 600 000. • THO
MAS POSPICHAL, antrenorul echipei de 
fotbal Bohemians dtn Praga. a suferit re
cent o intervenție chirurgicală pe cord. 
După operația care a durat 8 ore, starea 
sănătății bolnavului este satisfăcătoare • 
UNUL DINTRE DUELURILE sportive mult 
așteptate a!e anului ’82 a fost cel de la 
100 m dintre sprinterii americani Cari 
Lewis (n.1.7.1961; 188 cm. 77 kg) și Calvin 
Smith (n.«.l.I961; 176 cm, 64 kg). Scorul 
Intîlnirilor a fost de 4—2 în favoarea Iul 
Lewis: 19.6 Knoxville: 1. Lewis 10,11, 2. 
Smith 10,16: 29.6. Durham: 1. Smith 10,03 
tvtnt de 2,54 m/s), 2. Lewis 10.05: 2.7. In 
dianapolis: 1. Lewis 10,09, 2. Smith 10,10
11.8. Viareggio: 1. Lewis 10,25, 2. Smith 10,28
20.8. Berlinul Occidental: 1. Lewis 10,08, 2. 
Smith 10.13; 22.9. K31n: 1. Smith 10,12, 2. 
Lewis 10,24. Să vedem dacă duelul lor, In 
1983, va duce la Îmbunătățirea recordului 
mondial al lui Jim Hines 9,95 S din 1968 
® UNUL DINTRE CEI MAI BUNI jucă
tori ai baschetului american este, la aceas
tă oră. Ralph Sampson, pivot tn echipa 
Universității Virginia Deșt măsoară. . 2,20 
m, Sampson are multă coordonare, o apre
ciabilă viteză de reacție și de deplasare 
și, în plus, o bună detentă ! ® FOTBA-

conduce la centru o... arbitră, Julia Boven, 
prima femeie arbitru de rugby din Anglia, 
de profesiune... ofițer ! • GRAV ACCI
DENTAT pe circuitul d» la Hockenheim, in 
luna august a anului trecut, francezul 
Didier Pironi, automobilist de formula 1. 
a stat multă vreme tn spital, apoi in 
ghips, cu ambele picioare: „Am credința 
că pină la stirșitul anului voi conduce 
din nou. Mi-e dor de volan, de mașină, 
de întrecere t« O OLANDEZUL BERTUS

nt HARDER (S3 ani), fast jucător al 
Girandins-Uor din Bordeaux, pină in 1955, 
a decedat in urma unul infarct in timpul 
partide: de la Craiova, dintre Universita
tea si Bordeaux • „REVISTA DI DIRITTO 
SPORTIVO* (revistă d. drept sportiv) este 
o publicație periodică a Comitetului 
pic Național Italian (C-O.NJ-). Un 
recent prezintă In extenso relatări 
conferința organlza’ă de Camera 
din Veneția șl C.O.N.I. pe tema 
penal, ilicit sportiv • COLECȚIONARII 
DE MEDALII LA „OLIMPIADELE ALBE" 
au pe primele locuri ale clasamentului re
prezentanți al alergării pe patine: 1. Lidia 
Skoblikova — U.R.S.S. (J.O. I960 șl 1964) 
6 medalii (6+0+0), 2. Klaus Tunberg —
Finlanda (1924 șl 1928) 7 medalii (5+1+1), 
3. Erik .......     " ---------
(3+0+0) 
berg — 
1964) 9
kova — 
1976 șl

Olim- 
număr 
de la 

penală
„ilicit

Heyden — S.U.A. (1980) 5 medalii 
și mal departe: 4. Slksten Jern- 
Suedia (schi fond in 1956. 1960 și 
medalii (4+3+1). 5. Galina Kula- 
UJt.S.S. (schi fond in 1963, 1972. 

___  1930) 8 medald (4+2+2). 6. Ivar 
Ballangrnd — Norvegia (patinaj viteză In 
1928. 1982 șl 1936) 7 medalii (1+2+1) etc. 
• INTRE C.OJ.O. SARAJEVO șl compania 
japoneză de televiziune N.H.K. a fost sem
nat contractul privind transmiterea la TV 
a întrecerilor „Olimpiadei albe- de anu! 
viitor.

Romeo VILAP*
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