
DINAMO BUCUREȘTI JOACA ASTAZI
CU GÎNDUL LA SEMIFINALELE 

„CUPEI CUPELOR" LA HANDBAL
Meciul retur cu ciștitțăloarca „Cupei Austriei" va începe 
la ora 11,15, in Palatul sporturilor și culturii
Dinamo București se prezin

tă astăzi in Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală pentru 
meciul retur cu A.T.S.E. Wa- 
agner Biro Graz (Austria), care 
începe la ora 17,15 și va fi ar
bitrat de cuplul bulgar Saev- 
Petkov. Acest meci reprezintă 
pentru handbaliștii pregătiți 
de Guiță Llcu și Valentin Sa- 
mungi momentul absolvirii 
sferturilor de finală și al pro
movării in semifinalele Cupei 
cupelor...

Se știe, Dinamo București a 
întrecut simbăta trecută. _ Ia 
Graz, pe ciștigătoarea 
Austriei" cu 31—27, 
du-și astfel, chiar în 
partenerilor, ascensiunea între 
primele patru formații 
prestigioasei competiții 
nentaîe. Eliberați astfel de gri
ja rezultatului. Mircca Bedi- 
van, Cornel Durău, Tudor Roș
ea, Vasile Oprea și colegii lor 
din formația invingătoare in 
„Cupa României" vor putea să 
ofere spectatorilor un joc care 
să scoată în evidență în măsu
ră cit mai mare frumusețea 
handbalului. Două declarații — 
Cornel Oțelea : , Dinamo poate 
ciștiga Cupa cupelor" și Ioan 
Kunsl-Gherinănescii : „7-le de 
bază al dinamoviștilor poate fi, 
prin valoarea sa, și o variantă 
a echipei naționale" — subli
niază elocvent potențialul roș- 
albilor, posibilitățile lor de a 
ne oferi un spectacol de ținu
tă. Vom putea astfel să ne 
întărim convingerea că — după 
ce a trecut de reprezentantele 
Israelului, Olandei și Austriei 
— Dinamo București este in 

invingă și adversara 
sorții i-o vor hotărî

la
„Cupei 

asigurîn- 
fief-ul

ale 
conti-

Revenit in arenă după 
dentare. Cornel Durău 
să fie cel pe care l-am

acci- 
promite 

admirat.

Palatul 
devenit 
oaspeți" 

invitîndu-i

PROLETARI DN TO AM TARTU. UNIȚIVAI

stare să 
pe care
luni, la Basel, pentru semifi
nale.

Cu aceste gînduri vom intra

astăzi după-amiază in 
sporturilor și culturii, 
o veritabilă „casă de 
a handbalului, 
pe iubitorii handbalului, 
toți cei dornici să asiste la 
spectacol frumos și să-i 
plaude pe dinamoviști pentru 
meritoria lor performanță.

Și 
pe 
un 
a-

Hristache NAUM
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Reportaj la bacul complexului „23 August'1

SANDA TOMA VALERIA RACILA,
O FINALA DE CAMPIONAT MONDIAL!
• Canotoarele noastre fruntașe vîslesc puternic către... Lake Casitas

' • Fetele se vor pregăti și iarna la Snagov
Canotoarele noastre fruntașe 

vîslesc acum în bărcile anco
rate la bacul complexului „23 
August14. Vîslesc puternic, dar 
cu o grabă calculată. în pasul 
măsura*, al omului care por
nește la drum lung, anevoios. 
Rînduite cite patru în ambar- 
cațiile sortite de marangozi să 
nu înainteze niciodată, fetele 
medaliate în vară la campio
natele mondiale de la Lucerna 
privesc, după fiecare pală tra
să prin apă, oglinzile mărgi
nașe. Bronzul de pe Iacul Sna
gov a dispărut, după sărbăto
rile de iarnă a dispărut parcă 
și suplețea în mișcări. A apă
rut, în schimb, cîntarul cu ci
frele lui reci, categorice Au 
apărut halterele mici și mari 
în imaginea unor zile de tru
dă. Antrenorii vor mai adăuga 
cîteva tone la cele pe care le 
ridică astăzi fiecare sportivă.

Privim către oglinzile uria
șe din marginea bazinelor în 
care apa se se zbate continuu. 
Valeria Kăeilă ne întîmpină 
cu zîmbet deschis, cu o privi
re veselă, poznașe chiar. Anul 
trecut, la Lucerna, în cursa

pentru titlul mondial la sim
plu avea 67 kg. Acum are 73. 
„Le voi păstra, ne spune. Nu 
e în pas cu moda, dar se... 
poartă. S-a purtat, anul tre
cut în Elveția — dacă în fina
lă aveam 2 kg in plus nu ve-

zenta la „mondialele" de la 
Duisburg — Sanda Toma, cam
pioană olimpică și mondială * 
acestei probe, și Valeria Ră- 
cilă, vicecampioană mondială, 
anul trecut, în „Țara cantoane
lor". Va fi, fără îndoială, tot

CLUBURI DE VACANTĂ SI CLUBURI ÎN... VACANTĂ
> A o

Prin sectoarele Capitalei, la activitățile sportive de masă
Am continuat raidul nostru 

prin cluburile de vacantă, pen
tru a vedea cum este organi
zată și cum se desfășoară ac
tivitatea sportivă de masă din 
cadrul marii noastre competiții

ACTIVITĂȚI COMPLEXE LA...

în Sectorul 3 mergem la 
„Voinicelul". Terenurile sînt 
îngrijite, frumoase, te indeam-

din acest ianuarie primăvăratic

sportive naționale „Daciada". 
In cele ce urmează, însem

nări din sectoarele 2, 3 și 5.
COMPLEXUL „VOINICELUL"

nă să-ți lași paltonul și fula
rul și să te alături puștimii care 
a venit aici ca in plină vară.

Handbaliștii de la „87", grupa 
care poartă insemnele „Com
plexului", fac demonstrații de 
virtuozitate și aproape că nu 
e nevoie de intervențiile arbi
trului, prof. Virgil Stoian. Un 
mini-fotbal îndrăcit ne atra
ge către terenul de alături, dar 
tocmai sosesc concurenții pri
mei probe de cros. 
Rodica Constantin, 
Vil-a a Școlii 
șl mergem pe 
unde a început 
tine cu rotile
de masă, la șah, la baschet. 
Un grup numeros de profesori 
de educație fizică este — ca 
în fiecare zi, ni se spune — 
prezent, asigurînd asistența de 
specialitate. Cum vă numiți ? 
„Dar nu facem nimic deosebit 
— ni se răspunde — asta e 
datoria noastiă". Ne luăm ră
mas bun de la directoarea Ca
sei pionierilor și șoimilor pa-

Notăm : 
clasa a 

generale nr. 70 
terenul asfaltat, 
întrecerea de pa- 

Apoi la tenis

Mircea COSTEA
Foto : Ion MIHAICA

La „mondialele" din Japonia nu vor participa, dar poate la ce
lelalte... (Continuare în pag. a 6-a)

6 PRIMUL CONCURS DE SCHI ALPIN
SINAIA, 14 (prin telefon). — 

în sfîrșit, deși iarna e încă să
racă In zăpadă, a avut loc 
primul concurs oficial de schi 
alpin al sezonului. în Bucegi, 
pe Valea Dorului, cei mai 
buni schiori alpini ai țării 
și-au disputat ,,Cupa Bucegi* 
la slalom special. Din cauza 
lipsei de zăpadă, a 
dealtfel, singura cursă 
a putut fi organizată în con
diții corespunzătoare. Au fost 
prezenți cel mai buni specia
liști ai genului, în frunte cu 
oomponenții loturilor olimpice. 
Dintre fete s-a impus Liliana 
lehim, care a cîștigat clar în 
fața colegelor de lot, în timp 
ce băieții au dat o luptă 
extrem de echilibrată, primii 
4 clasați fiind separați de su
timi de secundă. Cîștigător :

lescu (Brașovia) 
Simona Costinaș 
troșani) l :58,12;

1:56,68, 
(C.s.ș. 
băieți:

fost, 
care

Csaba Portik. Iată REZULTA
TELE: fete: 1. Liliana Ichim 
(C.S.Ș. Vatra Dornei) 1:49,45, 
2. Carmen Cozma (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) 1:50,83. 3. An
ca Moraru (C.S.Ș. Predeal) 
1:56,02, 4. Delia Parate (Di
namo) 1:56,54, 5. Irina Voicu-

• 1200 DE COPII PATINEAZĂ ZILNIC 
LA PLOIEȘTI I

Au trecut aproape 7 ani de 
cînd. la Ploiești, patinoarul 
artificial a intrat în circuitul 
sportiv. Odată cu trecerea a- 
nilor, tot mai mulți copii au 
început să practice aici pa
tinajul sau hocheiul pe ghea
ță. Au apărut și primele per
formanțe la nivelul copiilor șl 
juniorilor

Am vizitat patinoarul din (Continuare in pag a 7-a)

Se vislește cu stroc ridicat la bacul complexului „23 August* 
din Capitală. In prim-plan, Valeria Racilă, vicecampioană mon

dială la simplu, rulează în fruntea unui echipaj de „4“

neam la 9 sutimi de secundă 
în urma Irinei Fetisova, prima 
clasată. La Duisburg, însă, la 
campionatul mondial, din au
gust, voi lansa — în premieră 
— moda... la simplu"

Fata din Stulpicanii Sucevei 
este încrezătoare în forțele, în 
talentul ei. Vrea să preschimbe 
..argintul" — cucerit anul tre
cut la C.M. — în „aur".

Dar, privirea reporterului 
prezent aici, la bacul de iarnă 
de la complexul „23 August", 
întîlnește o altă imagine. O 
secvență ce se va derula ceva 
mai încolo, la început de sezon 
nautic, la campionatele repu
blicane pe ambarcații mici. La 
startul finalei de simplu, în 
luptă directă pentru desemna
rea sportivei care ne va repre-

lacul prezent La această adevă
rată finală 
dial. Cine 
școala de

Așadar, 
din lotul 
pentru marele 
Duisburg. Sanda Toma, cano
toarea care n-a cunoscut în- 
frîngerea de cînd s-a urcat în- 
tr-o barcă de simplu, a cerut 
„time-out“ anul trecut. „Qunc- 
tînd" decisiv pentru anul IV 
— I.E.F.S Ambițioasă, de o te
nacitate proverbială. marea 
campioană de la Bled (aur la 
C.M. din 1979), Moscova (aur 
la J O. din 1980), Miinchen

campionat mon- 
cîștiga ? Sigur 
Snagov !...
oglindă", fetele 

care se pregătește 
examen de la

de 
va 
la 
„la

Vasile TOFAN

(Continuare In pag <—5)

DIN CUPRINSUL NUMĂRULUI DE AZI

Anchetă de fotbal : 18 antrenori ai divizionarelor 
„A“ răspund la 3 întrebări

(pag. a 3-a)

Jocurile Olimpice se apropie cu pași mari, 1983 — 
an hotărîtor în cursa pentru medalii I

(pag. 4—5)

6. 
Pe-

1.
Csaba Portik (Dinamo) 1:45,12,
2. Dorin Dinu (A.S.A.) 1:45,21,
3. Mihai Bîră (Dinamo) 1:45,26,
4. Carol Adorjan (A.S.A.) 
1:45,89, 5. Zsolt Balazs (A.S.A.) 
1:46,02, 6. Vili Podaru (Dinamo) 
1:46,13.

Ploiești chiar în aceste zile. 
Știam câ elevii sînt în va
canță, dar nu bănuiam cît de 
populată este suprafața de 
gheață. în cele 3 zile în care 
i-am fost oaspeți, aici au ve
nit să patineze peste 3500 de 
copii. Am văzut pe gheață fe
tițe de 4—5 ani care stăpî-

Pe pirtia din Valea Dorului, tînăra speranță Anca Moraru. 
Foto : Dragoș NEAGU



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE f Cărți noi

PRIN ÎNTRECERILE „DACIADEI" PORII
LARG DESCHISE SPRE MAREA PERFORMANTĂ

Marea competiție națională 
„Daciada" a oferit și in mode- 
lism, in anul care a trecut, 
porți larg deschise copi'lor și 
tinerilor spre un sport pe cit 
de spectaculos, pe atit de util 
în formarea unor prețioase de
prinderi aplicative, in dezvol
tarea fizică și, mai ales, -în a- 
cumularea de \ aloroase cunoș
tințe. Numai la competițiile lo
cale de masă au luat parte 
peste 100 000 de constructori 
pionieri și școlari, dar și 
tineri și vîrstnici de cele mai 
diferite profesii. Acestora li se 
adaugă participanții la concur
surile organizate de federația 
de specialitate in colaborare cu 
organele cu atribuții în sport, 
cupe devenite tradiționale, de 
mare popularitate, cum ar fi
— ca să amintim doar cîteva
— „Cupa U.T.C.", „Cupa 
U.G.S.R.", „Cupa Voința", „Cu
pa României" la aeromodele, 
„Trofeul Mircea" la navomo
dele, „Trofeul Coandă". Memo-

.rialul Aurel Vlaicu’’, „Cupa 
Ciuj-Napoca", „Aripile Some
șului", „Mem >rialul Gheorghe 
Bănciulescu" la aeromodele, 
„Pistonul de aur" la automodeie 
și multe altele. La aceste con
cursuri — desfășurate sub egi
da „Daciadei ‘ — au participat 
un mare număr de pionieri din 
casele pionierilor 
patriei.
proape 2 000 de cercuri de mo- 
delism. evidențiindu-se 
țele Bacău, Brașov, 
Galați, Iași, 
ceava, precum
București. Activitatea de masă 
a prilejuit, cum era și firesc, 
remarcarea unor tinere talen
te cane au lărgit rândurile 
tormerilor participant! la 
9 campionate republicane 
ganizate de federație (4

și șoimilor
in care ființează a-

jude- 
Buzău, 

Maramureș. Su- 
i si municipiul

per- 
cele 
or- 

_ de
aeromodele. 3 de navomodele, 
unul de automodele și unu] de 
rachetomodele). Tn ceea ce pri
vește performanțele realizate 
In marile competiții Interne $i

170 DE GODJEM
ÎN CĂUTAREA UNUI • • KARTODRO'1 ’

Reintiln.re cu Longin Con
doiu, cel care a creat „școala 
kartingului" in Gorj. De a- 
proape un sfert de veac des
coperă șl modelează copil 
cărora Ie imprimă propria-i 
pasiune, aceea de a minut cu 
multă îndemlnare minl-mași- 
nile. pentru a devenL in 
perspectivă conducători auto 
veritabili Așa cum au ajuns 
cel mal mulți dintre foștii să: 
elevi, cel care au activat in 
cercul de karting de la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
din Tg. Jiu Sute, dacă 
mii !

„Acum lucrez tn cerc 
aproape 1*0 de pionieri", 
mărturisește cu modest!a-i cu
noscută. Cifra relevă nu nu
mai pasiunea copiilor pentru 
acest sport tehnico-aplicativ, 
ci șl capacitatea deosebită a 
artizanu’ul de a cuprinde in 
cereul său atîția elevi.

„In perspectiva primelor 
concursuri din 1S»3, copiii mei 
acumulează cunoștințe de me
canică și reguli de circulație. 
Intr-o etapă viitoare vom tre
ce și la antrenamente pe 
«mașini», adică pe cele 2ă de 
karturi, 10 motorete și 4 Ja
va de care dispunem".

Zestrea bogată In secția de 
karting a „Casei" din Tg. Jiu.

nu

cu 
ne

completata cu toate accesori
ile necesare, de la șuruburi 
la jenți ș: anvelope, 
evident, dar și treabă 
vârât gospodar.

ȘL totuși- lipsește 
inventarul maistrului Cocdoiu. 
ceva esențial pentru bur.a 
desfășurare a muncii sale și 
anume un . Kartodrom. Cei 
din parc, pe care lucrase, a 
fost dezafectat din motive o- 
blective. Firesc era să Ce a- 
menajat altul, dar nu s-au 
găsit soluții. La drept vorbind, 
soluții există: un amplasa
ment ar Dutea să Ce peste 
podul de pe Jiu. altul lingă 
debarcader pe un teren ne
folosit de mai mulți an!.

In căutarea unei modalități 
de a ieși din impas, maistru! 
Condoiu se bucură de sprijinul 
directoarei Case! pionierilor șl 
șoimilor patriei din Tg. Jiu. 
prof. Marcela Berea. S-ar im
pune Insă ea toți factorii in
teresați de propășirea acestui 
sport atit de tndrârit de copil 
șl tineri (șl atit de util !) 
«*-! Întindă • mină. Fiindcă

Sprijin, 
de ade-

ceva In

Tiberiu ST AM A

T

Campionatul automobilistic de lilczâ in coastă

CAMPION ABSOLUT N. GRIGORAȘ
I. A. Dacia Pitești - cea mai bună dintre echipe

In întrecerile automobilisti
ce din țara noastră a figurat 
și in 1982 un campionat repu
blican de viteză in coastă, dis
putat în șase etape, la Pălli- 
niș-Sibiu, Gutii-Maramureș, 
Măgura-Iîuzău, Zalău-Sălaj și 
Vidraru-Argeș. La startul aces
tor etape au fost prezenți, de 
fiecare dată, între 60 și 70 de 
alergători (mai mulți decît la 
viteză pe circuit) deoarece se 
aleargă pe distanțe scurte (6— 
10 km), pe o pantă aleasă, cu 
multe viraje ; iar pe o mașină 
pot concura și doi concurenți, 
Intrucit concursul este contra- 
cronometru (după terminarea 
cursei, pe aceeași mașină 
concura și alt alergător).

Ce ne-au arătat aceste 
ceri ? In primul rînd,
pregătire — mașini și oameni 
— a formației întreprinderii 
Dacia Pitești, care a cucerit 
toate cele 5 titluri de cam
pion (4 individual, 1 pe echi
pe) — semn al seriozității cu 
care se lucrează în comparti
mentul de Încercări și compe
tiții al acestei întreprinderi —, 
iar în al doilea rînd dezvolta
rea îmbucurătoare a secției 
C.S.M. REȘIȚA, evidențiată în 
1982 atit prin 
echipe, cit și 
in organizarea i 
teză pe circuit i 
la Reșița.

poate

între- 
buna

i locul II pe 
prin succesele 

etapelor de vl- 
și in coastă de

Sportul
â

cei care au cuce- 
locuri ale campio- 
grupa „A" locul I 

pe 
Ciucă

a 
său

Iată șl pe 
rit primele 
natului : în 
a revenit, ca și la viteză 
circuit, lui Constantin 
(I.A. Dacia Pitești), care 
confirmat astfel talentul 
incontestabil. L-au urmat Au
rei Tuțuianu (Minerul Moldova 
Nouă și Silviu Dinu (C.S.U. 
Pitești). Grupa „A 2“ a fost 
dominată de Ștefan Iancovici 
(I.A. Dacia), care are și me
ritul că iși pregătește singur 
mașina de concurs, urmat 
Constantin Zărncscu 
cia), intr-e frumoasă 
ne ca pilot, și Paul 
(I.N.M.T. București). ___ ...
„C“ (a mașinilor celor mal pu
ternice) a revenit excelentului 
alergător și constructor de ma
șini ing. Nicu Grigoraș, învin
gător detașat. Pe 

mătoare : Werner 
(C.S.M. Reșița) si 
coară (I.A. Dacia), 
cest gen de curse.

In clasamentul genera] al 
campionatului : 1. N. Grigoraș 
— campion absolut (ca și la 
viteză pe circuit), 2. W. Hirseh- 
vogel, 3. V. Nicoară (I.A. 
Dacia), iar pe echipe: 1. I.A. 
Dacia Pitești, 2. C.S.M. Reși
ța, 3. Politehnica București 
(care s-a mențri.-it remaabil, 
ți în acest campionat în pri
mele trei locuri pe echipe). In 
grupa „B 3", unde nu s-a a- 
cordat titlul (cu mașini experi
mentale) : 1. Constantin Glicor- 
ghe, 2. Tiberiu Ghedeon (am
bii C.S.M. Reșița), 3. Attila 
Bernath (Poli Cluj-Napoca).

de 
(I.A. Da- 
ascensiu- 

Gcantă 
Grupa

locurile ur- 
Hirschvogel 
Victor Ni- 
bun la a-

Modesta FERRARINI

internaționale, se cuvin amin
tite, din nou, strălucitele suc
cese ale micromodeliștilor, care 
la Campionatul mondial de la 
Slănic-Prahova au cucerit tit
lurile de campioni la indivi
dual, prin Aurel Morar și pe 
echipe — Aurel Morar, Aurel 
Popa și Nicu Bezman. Este cel 
mai prestigios succes obținut 
de sportivii noștri din „mica 
aviație", recompensat de F.A.I. 
cu „Diplome de onoare" pen
tru fiecare din cei trei spor
tivi. Printre alți constructori 
care s-au remarcat în rood 
deosebit in anul care a trecut 
se numără Dandu Petrescu, la 
aeromodele — campion balca
nic la planoare A 2, Henric 
Gregcr — multiplu campion 
republican la navomodele, Io- 
nu( Bobocel — de „asemenea 
multiplu campion la automo
dele, Dorin Torodoc și Marian 
Ceșeveann la rachetomodele.

Toate acestea sint. fără îndo
ială, dovezi că activitatea mo- 
delisticâ ți-a lărgit aria de 
cuprindere și a crescut calita
tiv, datorită eforturilor unor 
entuziaști animatori ai acestui 
sport și condițiilor de care sint 
asigurate. Trebuie spus. Insă, 
că mai există totuși asociații 
sportive și cluburi in care mo- 
delismului au i se acordă 
sprijin pe măsura cerințelor și 
importanței pe care acest sport 
o are in pregătirea multilate
rală a tineretului. Sint județe 
ca Alba, Brăila. Covasna, Gorj. 
Maramureș, Vrancea in care 
extinderea acestui sport bate 
cam demult pasul pe loc. De 
asemenea, este necesară mai 
multă preocupate pentru dota
rea tehnică a cercurilor de 
modelism și o mai temeinică 
acțiune de selecție pe parcur
sul competițiilor ce vor fi or
ganizate in viitor, pentru ca 
ștacheta performanțelor să fie 
ridicată cit ma> sus.

Viorel TONCEANU

îl știam pe Dumitru Mano- 
ileanu un mare îndrăgostit 
de rugby. Această pasiune și-a 
demonstrat-o din plin ca prac
ticant al acestui sport al băr
băției, apoi ca antrenor pen
tru cei ce deprindeau tainele 
jocului cu balonul ova!. Mai- 
tîrziu a îmbrăcat eehipamen-. 
tul negru al „cavalerilor flu
ierului". calitate în ’ care, ca 
în tot ceea ce a făcut, și-a 
arătat din plin cunoștințele 
șl autoritatea. Rugby-ul în
seamnă pentru Dumitru Ma-, 
noileanu viată și toți care-1 
cunosc nu se îndoiesc de 
acest adevăr Articolele publi
cate in ziarul nostru și in re
vistele de specialitate s-au im
pus prin ținută, discernămint 
și adevăr „Mica Enciclopedie 
Rugby", apărută în editura 
„Sport-Turism", dar și alte 
volume din același domeniu, 
au confirmat harul său, cărți

UN Z1MBET
. Lumea stadioanelor ’ oferă 
un subiect inepuizabil pen
tru minuitoril condeiului, ei 
găsind în această „societate" 
plină de farmec o gamă în
treagă de sentimente și situa
ții, lzvorîte din lupta acerbă 
pentru puncte sau secunde a 
sportivilor, din freamătul co
lorat al tribunelor. Cum su
biectul se arată tot mal ge
neros. editurile și-au făcut 
un punct de interes prin a 
scoate de sub tipar cărți al 
căror subiect iși trage seva 
din sport. O ultimă dovadă. 
Editura ,.Junimea" de la Iași 
— cu o mai veche șl con
stantă preocupare In acest 
sens —, care de curînd a dat 
la Iveală volumul „Zîmbete 
de circumstanță", de Petru 
Idrieeanu, unul dintre reali
zatorii apreciatei emisiuni ra-

le respective bucurîndu-se de 
aprecieri unanime în rindul 
tuturor celor care le-au ci
tit, fie el specialiști sau sim
pli iubitori ai sportului. Dar, 

sportive, 
a scos 
editurii 
un nou

iată, după cărțile 
Dumitru Man oii ea nu 
de sub teascurile 
„Cartea Românească" 
volum, Lăstunii, apărut de 
curînd în librării. Schițele 
din acest volum ni-1 descope
ră pe „nea Bebe" — cum ii 
spun prietenii — în postură 

. de scriitor ou real talent, de 
'fin cunoscător al psiholo- 
giel oamenilor,, de abil mînui- 
tor al cuv’ntelor. de îndrăgos
tit nu numai de sport, ci de 
tot ceea e- se cheamă VIA- 
ȚA. „Lăstunii" înseamnă pen
tru Dumitru Manoiieanu un 
prim pas spret literatură și 
acesta, sîntem convinși, nu va 
fi singurul...

Paul IOVAN

PE STADION
diofonice „Sport, natură, ti
nerețe". Această carte, ca și 
precedenta a aceluiași autor 
(„Revelion pe malul lacului"), 
apărută în editura „Sport-Tu- 
rism", chiar dacă nu-și În
dreaptă pe tot parcursul ei 
obiectivul „caustic" spre sport, 
are numeroase pagini de sa
voare, în care meșteșugul scri
itorului este evident în a fo
losi arma satirei cu scopul de 
a corecta prin zîmbet unele 
lipsuri care se fac vizibile în 
educația pentru sport și prin 
sport a cetățenilor. Schița „Să 
facem sport" poate constitui 
un exemplu tn acest sens.

Recomandînd cartea ca 
o deplină reușită, lăsăm 
cititori să zîmbească și 
mediteze la lucruri 
știute de cînd... lum»n.

Em. F.

pe
pe . 
să 

(multe)

„FESTIVALUL ȘAHULUI VILCEAN"
Cu o rundă înainte de în

cheierea întrecerilor. în „Festi
valul șahului vilcean" de la 
Călimănești, lider al turneului 
principal se menține marele 
maestru Victor Ciocâltea, care 
totalizează 1J5 puncte din cele 
10 posibile, după trei remize 
succesive (cu Orev. V. Ilie și 
Ștefanov). La o jumătate de 
punct distantă se află Parik 
Ștefanov — 7 p, iar alți patru

concurent! se află la egalitate,- 
cu 6 p. pe locurile următoare 
ale clasamentului : P. Orev 
(Bulgaria), Em. Ungureanu, I. 
Biriescu și D. Bărbuîescu. -

In turneul feminin, după 10 
runde, conduce tinăra șahistă 
vîlceană Nadejda Milescu, cu 
7,5 puncte, urmată de Elena 
Coculea 6.5 p. Adela Gesticone, 
Dorina Florea si Lavinia Po
pescu — toate cu cite 6 p.

CU PIOLA, MEAZZA Șl PABLO CASALS...
„Secvențe italiene" cu Sonny Niculescu,

apreciatul violoncelist și fost reputat internațional de fotbal
Cunoscutul co

mentator muzical 
Iosif Sava iși pro
pune să realizeze, 
in ciclul cunoscu
telor sale emisiuni 
duminicale, și un 
subiect ..SPORTUL 
ȘI MUZICA". „Din 
rumarul unei ase
menea emisiuni, ne 
destăinuia 
Sava, nu 
lipsi Sonny Nicu
lescu. un campion 
pe ambele fron
turi". Ne-au reve
nit tn minte aces
te cuvinte cînd pe 
ușa redacției 
tre a intrat, 
zile mai 
chiar fostul 
nai, violoncelistul de reputație 
internațională. Revenise din- 
tr-un lung turneu in Italia. 
„Am stat aproape o Jumătate 
de an la Montecatini, celebra 
stațiune balneo-climaterică ita
liană. Împreună cu o excelentă 
formație orchestrală am dat 
nenumărate concerte, care s-au 
bucurat de un deosebit succes. 
Bineînțeles că n-am uitat nici 
sportul, urmărind antrenamen
tele Fiorentinei (n.n. Florența 
se află la mică distanță de 
Montecatini — 20 de kilometri) 
și jocurile ei din campoinat. 
M-a bucurat nespus solicitarea 
de a -participa la o serie de re
citaluri si concerte din Monte
catini sau din Pescia... Dar să 
lăsăm, mai bine, ziarele să 
vorbească...".

Intr-adevăr, o serie de ziare 
italiene s-au ocupat de apre
ciatul nostru muzician și fost 
reputat fotbalist, publicindu-i 
interviuri, cronici de recitaluri 
sau concerte, reportaje. Citim 
în „Valdinievole ’80" : 
seara de 20 septembrie, 
„Parco delta Toretta" am 
cultat un neuitat recital 
violoncel dat de Sonny Nicu
lescu, prim-concert maestru al 
orchestrei simfonice a Radio
televiziunii române acompaniat 
la orgă de prof. Luigi Dm- 
rati. Clasa violoncelistului ro
mân a fost prețuită în mod 
deosebit, atit pentru fidela

Iosif 
poate

noas- 
citeva 
tîrziu, 
nostru internați o-

„In 
la 

as- 
de

pe po- 
violon- 

Pe sta- 
Autorul 

Ne-

execuție a tuturor pieselor, cit 
Si pentru colorata si personala 
interpretare, întregul concert 
cunoscind un deosebit succes". 

„Cu Fiola, Meazza »: Pablo 
Casals^" titrează ziarul „La 
Nazi one" din Florența, un am
plu reportaj, cu fotografiile 
compatirotului nostru 
diurnul de concert la 
cel, Ia Montecatini. și 
dion. cu ani în urmă,
reportajului, Giampero 
gretti, după ce ii face un reu
șit portret descriptiv. scrie, 
printre altele. următoarele : 
..Sonny Niculescu. violoncelist 
de marcă al orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii româ
ne. nu vorbește numai de Bach 
fi Chopin, ci, eu aceeași com
petență. și despre fotbal. Și 
are de ce să o facă, pentru că 
a fost, ani de zile, centrul ata
cant al echipei României și al 
unor cunoscute cluburi din 
București : Turda, Unirea Tri
color ți Juventus". Și. citîndu-1 
mai departe chiar pe Sonny 
Niculescu, reporterul de la a- 
mintitul ziar din Florența con
tinuă : „In cariera mea, ne-a 
spus oaspetele român, am in- 
tilnit pe cei mai buni atit în 
fotbal, cit ți în muzică. Cu 
Piola ți Meazza. celebri dv. 
internaționali, m-am intrecut 
tn arenă, în meciuri internațio
nale de neuitat. Cu David 
Oistrach, Pablo Casals ți Leo
pold Stokovski. ca să citez

doar cițiva, m-am intilnit în 
concerte memorabile, acompa- 
niindu-i ca soliști sau cintind 
sub bagheta 
sim fonică a 
române". Mai 
tenii lui „La 
niază cu justețe : 
acest campion pe două 
turi, duble cariere 
ajungind la înalte succese 
amindouă. Ceea ce nu 
chiar la indemina oricui". Tot 
în „La Nazione" dar sub sem
nătura unuia dintre prestigio
șii comentatori de fotbal ai 
ziarului. Mauro Lubrani. Sonny 
Niculescu prezintă o serie de 
competente si originale opinii 
în legătură cu fotbalul de ieri 
și de astăzi, ajungînd la o se
rie de constatări, „de autorizat 
cunoscător al acestui sport, de 
om pasionat incă de marea sa 
iubire din urmă cu' ani și ani, 
dar și de neîntrerupta iubire 
pentru muzică domenii in care 
a cunoscut. în egală 
mari succese, mari 
afirmă, in interviul 
Sonny Niculescu, 
Mauro Lubrani

Iată cum, ți departe de țară. 
Sonny Niculescu — muzicianul 
de recunoscută reputație, fos
tul sportiv apreciat mereu pen
tru pasiunea pe care a arătat-o 
fotbalului — rămine un prețios 
ambasador al muzicii și spor
tului românesc.

Eftimie IONESCU

lor in orchestra 
Radioteleviziunii 

departe. 
Nazione’

„A

repor- 
subli- 
reușit, 
fron- 

distincte, 
în 

stă

măsură, 
satisfacții" 
luat lui 
reporterul



Transpunind in practica noutățile însușite,

ANTRENORII DIVIZIONARELOR „A“ POT Șl TREBUIE 

SĂ FACĂ FOTBALUL NOSTRU MAI COMPETITIV
La recenta consfătuire cu antrenorii divizonarelor „A*  s-au discutat numeroase aspecte legate d» 

activitatea fotbalistică din țara noastră. Folosind acest prilej, am adresat celor 18 antrenori prin
cipali trei întrebări de actualitate, la care am primit următoarele răspunsuri :

1. CE CONSIDERAȚI CÂ A FOST INEDIT LA ACEASTĂ CONSFĂTUIRE SUB 
ASPECTUL PREGĂTIRII Șl AL JOCULUI ?

2. CE ÎNȚELEGEȚI PRIN SPIRIT COMPETITIV ?
3. CUM VEDEȚI „PODIUMUL" LA SFIRȘITUL ÎNTRECERII ÎN DIVIZIA „A" 

CĂ VOR RETROGRADA ?Șl CARE ECHIPE CREDEȚI

I. voica (Sportul studențesc)

1. Schimbul și lupta de o- 
pinii, care — spre deosebire 
de alți ani — a dus la apa
riția realismului în pregătire, 
la competitivitate in joc, la 
echilibrarea raportului de tor
țe atît pe plan intern, cit și 
internațional.

2. A avea spirit competitiv 
înseamnă a candida la ierarhia 
internațională. Desigur, există 
și un spirit competitiv intern. 
Cel internațional insă, tre
buie să devină o necesitate. 
Spiritul competitiv dirijează 
actualmente jocul și nu exclu
de sub nici 0 formă dezide
ratele fotbalului modem. Dim
potrivă.

3. Spre deosebire de trecut, 
pe primele trei locuri se vor 
situa cele mai bune echipe, cum 
dealtfel ocupantele locurilor 
16—13 vor fi, intr-adevăr, cele 
mai slabe din campionat.

D Nîcoiac-N’icușor (Dinamo)

1. S-a discutat concret des
pre faptul că în cadrul in
struirii trebuie să predomine 
structuri de exerciții executate 
în mare viteză, despre numă
rul repetărilor, precum și al 
pauzelor între ele. Toate aces
tea să conducă la uin randa
ment superior în meciurile ofi
ciale. Cu alte cuvinte, antre
namentul să nu difere cu ni
mic de jocul din campionat.

2. A juca în spirit ofensiv, 
angajant, cursiv și sportiv.

3. în ordine: Dinamo, Uni
versitatea Craiova și Sportul 
studențesc. Nu mă pot -pro
nunța asupra echipelor care 
vor retrograda,

n. Vlad (Corvinul)

1. în primul rînd, dialogul 
liber, metodă modernă de des
fășurare a colocviului tehnic. 
Strădania activului F.R.F. și ■ 
conducerii echipei naționale 
de a instala un climat nou de 
lucru (eficient, mai cu seamă 
în privința mijloacelor de in
formare), de a recomanda și 
stabili un sistem unitar de 
pregătire și aplicare in jocuri
le de campionat, toate acestea 
trebuie să ducă la ridicarea 
nivelului calitativ al fotbalu
lui românesc.

2. Spirit competitiv înseamnă 
prezentarea jucătorilor la un 
nivel de pregătire foarte bun; 
cultivarea inteligenței, a con
științei jucătorului în pregăti
re. a unui angajament fizic to
tal, în limitele regulamentului.

3. Dinamo, Universitatea Cra- 
iova. Sportul studențesc. Re
trogradată sigură : F.C. Con
stanța. La celelalte două locuri 
în ,.B“ candidează mai multe 
echipe.

N. Dobrin (F. C. Argeș)

1. Cel mai important lucru 
la această consfătuire l-a con
stituit utilitatea schimbului de 
experiență între antrenorii cu 
vechime în fotbalul nostru șl 
cei mai tineri dintre noi. 
Complexitatea ideilor expuse 
va fi de un real ajutor în di
recția ridicării nivelului com
petitiv al fotbalului nostru.

2. Ridicarea continuă a șta
chetei calitative a antrenamen
telor și jocurilor ; rezultatele 
realizate vor arăta, în ultimă 
analiză, nivelul competitivității.

3. Dinamo, Sportul studen
țesc, Universitatea Craiova sau 
F.C. Argeș. Nu mă pot expri
ma în privința celor trei e- 
ch:pe care vor retrograda.

C. oțet (Univ. Craiova)

1. Dialogul deschis. schim
bul de opinii au constituit ma
rele cîștig, fiecare dintre noi 
plecînd acasă cu unele nou

tăți. Important este ca totul 
să fie pus în practică.

2. Prin spirit competitiv în
țeleg o permanentă dorință de 
autodepășire în pregătire și in 
meciuri. Jucătorii și antrenorii 
trebuie să fie mereu interesați 
să cunoască în amănunt jocul 
adversarului pe care urmează 
să-1 întilnească și să găsească 
modalitățile, pe toate planurile, 
prin care să-l poată, depăși.

3. îmi este greu să indic a- 
cuim ordinea primelor trei cla
sate. - Cred însă că pe- „po
dium*  vor uroa Universitatea 
Craiova, Dinamo și Sportul 
studențesc. La întrebarea pri
vind retrogradarea, mai greu 
de dat un răspuns.

C. CcrnAianu (Steaua)

1. Materialul intuitiv și dia
logul sinew. Fiecare antrenor 
are obligația să se preocupe 
și apoi să disceamă ce poate 
aplica creator la echipa pe care 
o pregătește.

2. A aborda fiecare joc cu 
dorința de a-1 cîștiga și a rea
liza pe totalul campionatului 
un procentaj de minimum 75 
la sută.

3. Steaua va încheia campio
natul pe locul trei. Primele 
două clasate vor fi Sportul 
studențesc. Universitatea Cra
iova sau Dinamo. Vor retro
grada : F.C. Constanța. Poli
tehnica Timișoara și JF.C.M. 
Brașov.

N. ffitalu (S. C. Bacău)

1. Prin materialul prezentat 
(filme, expuneri) și prin con
tribuția discuțiilor libere, am 
fost puși direct în contact cu 
fotbalul mondial. S-au dat 
practic metode și mijloace noi 
sub aspectul pregătirii și jocu
lui.

2. Prin spirit competitiv în
țeleg modul în care se pre
zintă o echipă, cu precădere 
în confruntările internaționale.

3. Nu pot indica exact pri
mele trei echipe. Cert este că 
pentru titlu se vor întrece 
Universitatea Craiova, Dinamo, 
Sportul atudențesc și Steaua. 
Un element de atracție sporită 
față de alte ediții, dnd lupta 
se ducea in... doi. în privința 
retrogradatelor, să nu uităm 
că mal sînt de disputat 17 e- 
tape, în care se pot întîmpla 
multe.

L Tlad (Jiul)

1. Prin vasta problematică 
dezbătută, această consfătuire 
a fost de un real folos pentru 
noi, antrenorii. Un eficient 
schimb de Idei, care ne face 
să pășim cu încredere pe dru
mul ridicării nivelului fotba
lului românesc.

2. Totul pornește de la mo
dul de abordare a procesului 
de instruire, oare trebuie să 
fie angajant, desfășurat în con
diții de muncă șl disciplină 
responsabilă.

3. Dinamo, Sportul studen
țesc, Universitatea Craiova. în 
legătură cu echipele retrogra
date, nu am dedt un singur 
pronostic : F.C. Constanța.

T. Halagian (F. C. Olt)

1. A fost o acțiune extrem 
de utilă pentru noi, pentru 
fotbalul românesc, dominată 
de modul eficient de abordare 
a problemelor.

2. Performanțele obținute 
atlt pe plan intern, cît și mai 
ales, pe plan extern.

3. Dinamo, Universitatea Cra
iova, Sportul studențesc. Refe
ritor la echipele care vor re
trograda, mă abțin să mă pro
nunț.

A. liun (F. C. Bihor)

1. Dialogul direct între an
trenorii de Divizia „A" și ac
tivul F.R.F. a dus la un 
schimb de opinii plin de învă
țăminte, mai ales pentru cei 
tineri și, îndeosebi, pentru 
mine.

2. Pregătirea jucătorilor ta 
capacitățile lor maxime, în ca
drul fiecărui antrenament.

3. Dinamo, F.C. Argeș. Spor
tul studențesc. Vor retrograda: 
F.C. Constanța. Politehnica Ti
mișoara și Politehnica IașL

>. riarica (Politehnica lași)

1. Tot ce s-a dezbătut la 
recenta consfătuire a antreno
rilor s-a făcut Intr-un mod 
inedit : discuții libere, la o- 
biect, competente, in folostd 
fotbalului românesc, mai a- 
proape de cerințele internațio
nale. Apreciez inițiativa F.R.F. 
și intervențiile oportune ale 
lui Mircea Lucescu și Victor 
Stănculescu, cărora li se da
torează în mare măsură reu
șita acestei acțiuni.

2. Ceea ce facem pentru ca 
fotbalul să fie la un nivel de 
mare ținută profesională. Nu
mai așa vom putea atinge pa
rametrii înaltei performanțe, 
vom putea fi competitivi ; iar 
satisfacțiile efortului făcut nu 
vor lntîrzia să apară.

3. Ordinea „podiumului" va
fi următoarea : 1. Dinamo, 2.
Sportul studențesc, 3. Univer
sitatea Craiova. După opinia 
mea, cele trei formații care 
vor retrograda vor fi C.S. Tîr- 
goviște. Politehnica Timișoara 
și F.C. Constanța.

I. Czako (A.S.A. Tg. Mureș)

1. Inedite au fost aspectele 
educative, disciplinare, etice. 
Jocul ofensiv, ridicarea efica
cității, abordarea întâlnirilor 
în raport cu posibilitățile lo
tului de jucători, iată învăță
mintele pe care le-am desprins 
de la această consfătuire.

2. Ridicarea nivelului fotba
lului nostru, care să corespun
dă cerințelor fotbalului mon

Ca o primă concluzie la ancheta noas
tră, se poate aprecia că responsabilii 
tehnici ai divizionarelor „A*  au partici

pat la o consfătuire de lucru folositoare. Or
ganizat la început de an, la startul pre
gătirii unui sezon competițional deosebit de 
important pentru fotbalul nostru, colocviul 
tehnicienilor primului eșalon a prilejuit un 
prețios schimb de idei, unele dintre ele cu
caracter inedit in metodologia sportului cu
balonul rotund de la noi. O spune deschis, 
și antrenorul formației campioane, Dinamo, a- 
tund cînd se referă, de pildă, la predomi
nanta structurilor de exerciții in mare viteză, 
la numărul repetărilor, menite să-i pregătească 
pe jucători conform cerințelor actuale. Și au 
fost mai multe asemenea metode și mijloace 
utilizate de echipe prestigioase ale fotbalului 
european în procesul de instruire de care des
tui dintre antrenori, cu precădere cei tineri, 
au luat cunoștință in „premieră" ; prin inter
mediul înregistrărilor pe film, în execuția unor 
jucători de prim rang in fotbalul mondial, 
fapt care a dat diverselor teme un plus de 
greutate, o mai mare forță de convingere.

O dată in plus, dar parcă de astă-dată 
mai clar, mai profund, datorită fructuosului 
dialog sală-catedră, antrenorii divizanarelor 
„A" au putut înțelege, la sfîrșitul celor patru 
zile rezervate consfătuirii, faptul că numai o 
pregătire complexă, temeinică, potrivit cu ce
rințele FOTBALULUI TOTAL, netezește calea 
spre reala competitivitate.

Unele dintre echipele noastre de club, Uni
versitatea Craiova cu precădere, Dinamo, 
Sportul studențesc, Corvinul Hunedoara au 
făcut ceva pași în această direcție, a creș

terii gradului de competitivitate. La inceput, 
in campionatul intern, apoi, prin acumulări 
succesive, șl In arena internațională. Aștep
tăm in sezonul care urmează ca și alte echi
pe, bine dotate din punct de vedere al efec
tivului de jucători de care dispun, ca Steaua, 
F.C. Argeș, S.C. Bacău ș.a., să-și aducă mult 
mai mult decit au făcut-o pinâ acum contri
buția la ridicarea nivelului valoric al Diviziei 
„A“, al fotbalului nostru in general.

Din răspunsurile celor 18 antrenori rezultă 
că startul pregătirilor în vederea abordării re
turului îi găsește bine „armați" teoretic. Ră- 
mîne, desigur, ca cei mai buni tehnicieni ai 
fotbalului nostru să DOVEDEASCĂ Șl PRA- 
TIC, acolo, pe dreptunghiul gazonului, cît de 
utilă, de eficientă a fost consfătuirea de lucru 
la care au participat.

Am folosit acest prilej pentru a-i „ches
tiona" pe antrenori și in afara problemelor 
pur tehnice ; despre șansele partenerelor de 
întrecere in partea a doua a campionatului. 
Referitor la „structura podiumului" la finele 
competiției, opiniile sînt, desigur, diverse. 
Rezultă totuși un „factor comun", majoritatea 
tehnicienilor văzind mai multe echipe în dis
puta pentru locurile care hotărăsc campioana 
(Dinamo întrunind, totuși, cele mai multe 
„voturi"), precum și pe participantele in cu
pele europene - ediția 1983- 84. Ceea ce este 
bine. Din întrecerea unui număr sporit de 
echipe, purtată, sperăm, la o ridicată valoare, 
va crește și nivelul întregului campionat, al 
competiției care, în ultimă analiză, pregătește 
mai bine decit „eprubeta cantonamentelor" pe 
jucătorii chemați să reprezinte culorile țării.

dial. Să fim cunoscuți în lume.
3. Dinamo, Universitatea, 

Steaua. Pe ultimele trei locuri: 
C.S. Tîrgoviște, Politehnica Ti
mișoara, F.C. Constanța.

T. riatcianu (Petrolul)

1. Intențiile conducătorilor 
tehnici ai echipelor noastre 
de a folosi In procesul de in
struire și In cadrul jocului 
mijloacele de raționalizare, 
standardizare șl chiar optimi
zare a exercițiilor și acțiuni
lor de joc.

2. Consider că este acel spi
rit pozitiv (ofensiv), rezultat 
al unei foarte bune pregătiri 
multilaterale, care să caracte
rizeze jocul echipei și care să 
determine înscrierea de goluri; 
un joc ofensiv cu orice preț, 
dar productiv. Aș completa cu 
încă trei atribute: dominare 
teritorială, superioritatea nu
merică pe diferite zone și ini
țiativă în joc. Asigurîndu-ți a- 
ceste superiorități, iți propul
sezi echipa spre un joc va
loros.

3. Universitatea Craiova se 
va impune și va fi campioană. 
Mai departe, totul este posibiL 
Vor retrograda acele echipe 
(începînd de la locul 8 în jos) 
oare nu vor fi vigilente încă 
de pe acum.

C. PAduIcscu (C. S. Tîrgoviște)

1. Cîteva aspecte pregnante 
au caracterizat consfătuirea, 
rldicind-o ca nivel peste cele 
precedente : modul de desfășu
rare, care a permis schimbul 
de idei, tematica abordată, cu 
caracter inedit din punct de 
vedere al conținutului, discu
țiile la obiect

2. Spiritul competitiv repre
zintă modalitatea de abordare 
a jocurilor de către toți com
ponent! echipei, la toți para
metrii moderni.

3. Dinamo, Sportul studen
țesc, Universitatea Craiova. In 
privința echipelor oare vor 
retrograda, prefer să mă abțin.

$t. Coidum (F.C.M. Brașov)

1. A fost prima consfătuire 
care a evidențiat necesitatea 
unui schimb de păreri sincer, 
deschis, slujindu-ne nouă, an
trenorilor, pentru continua 
perfecționare.

2. Necesitatea îmbunătățirii 
calității jocurilor de campio
nat, care se poate realiza prin 
mărirea numărului de acțiuni 
ofensive, insistîndu-se asupra 
unor scheme de joc variate la 
finalizare. Aceasta se poate 

Anchetă realizată de Gheorghe NICOLAESCU și Gheorghe NERTEA

realiza numai prin mărirea 
volumului de muncă in antre
namente, a înțelegerii jucăto
rilor de a intensifica efortu
rile.

3. Dinamo, Universitatea 
Craiova, Sportul studențesc. 
Nu pot anticipa echipele care 
vor retrograda.

I. ODlcincnco (Chimia)

1. Spre deosebire de consfă
tuirile anterioare, ultima a fost 
mult mai concretă, la obiect, 
sinceră, deschisă schimbului 
de opinii.

2. Angajarea totală atît In 
procesul de instruire, cît și în 
jocuri. La ora actuală, Uni
versitatea Craiova manifestă 
spirit ofensiv, adică acea do
rință de afirmare pe plan in
ternațional.

3. Dinamo, Sportul studen
țesc, Universitatea Craiova. 
Vor juca în campionatul ur
mător în Divizia „B“ : F.C. 
Constanța, Politehnica Timișoa
ra șl A.S.A. Tg. Mureș.

I. T. loncscu („Poli“ Timișoara)

1. Intenția de a extrage a- 
devărurile prin dialog, stimula
rea „cursanților" la o partici
pare personală și creatoare în. 
găsirea soluțiilor pentru ridi
carea nivelului fotbalului ro
mânesc. Ar fi fost de dorit ca 
toate ideile expuse să-și gă
sească in final o formulare 
unică, omogenă.

2. Capacitatea de a obțin*  
rezultate superioare prin pro
priile forțe, în limitele regu
lamentului de joc. Bineînțeles, 
avînd la bază și un proces d« 
instruire de înaltă ținută pro
fesională.

3. Universitatea Craiova 
Sportul studențesc, Dinamo. 
Vor retrograda cluburile cars 
nu-și vor putea organiza cun 
trebuie activitatea echipelor, 
care nu-și vor valorifica inte- 
grai calitățile profesionale alt 
antrenorului.

C. Tîhcstu (F. €. Constanța)

1. Ridicarea calitativă a pro
cesului de selecție-instruire 
dependent de principalele ca
racteristici ale conținutului jo
cului modern, practicat pe plae 
Internațional.

2. Spiritul competitiv constitui*  
scopul final al procesului in- 
structiv-educativ, prin care e- 
chipa se impune în disputa cu 
adversarul pentru realizare» 
victoriei

3. Universitatea Craiova, 
Sportul studențesc, Dinamo 
Este posibil să retrogradez*  
oricare din ultimele opt e- 
chipe.



JOCURILE OLIMPICE SE APROPIE CU PAȘI MARI, 
1983 - AN HOTĂRiTOR IN CURSA PENTRU MEDALII!
Pregătirea pentru Jocurile Olimpice implica o com

plexitate de măsuri, dar in primul rind o mobilizare 
generală a forțelor care concură la realizarea unor 
înalte performanțe, demne de competiția mondială. 
Sportul românesc este angajat în campania olimpică 
— de iarnă și de vară — cu întregul potențial și cu in
tenția declarată de a se ridica la nivelul prestigiului 
de care se bucură România socialistă în rîndul na
țiunilor lumii.

Pînă la inaugurarea Olimpiadelor din 1984, sportivii

noștri sînt confruntați cu exigențele unor mari între
ceri internaționale încă în cursul acestui an, care tre
buie considerat un an de repetiție, de modelare după 
programul olimpic. Sportivii fruntași au ocazia să-și 
facă simțit progresul în cursul celor 13 campionate 
mondiale și alte 16 campionate continentale la dis
ciplinele olimpice, la care vor concura în 1983.

Succesele olimpice ale anului 1984 - ale căror te
melii se pun anul acesta - trebuie susținute printr-un 
nivel ridicat de efort in antrenamente, prin judicioasa

planificare a formei sportive de vîrf la momentul o- 
portun, prin valorificarea deplină a sprijinului brigă
zilor multidisciplinare (în care contribuția cercetători
lor și a medicilor poate avea un rol de bază).

Jocurile celei de a 23-a Olimpiade se vor încheia 
cu 11 zile înainte de împlinirea a 40 de ani de la 
Eliberarea patriei noastre. Fie ca această mare ani
versare să dea imbold, vigoare și ambiție candidați- 
lor noștri olimpici în lupta pentru cucerirea de me
dalii I
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isiunea constituirii și pre
gătirii unei puternice de
legații a României pentru 

Jocurile Olimpice din 1984 — 
încredințată de partid — este a 
Întregii mișcări sportive. Am 
subliniat acest aspect, deoarece 
întărirea formației „tricolori
lor" și obținerea unor perfor
manțe la nivelul exigențelor 
ți al investițiilor morale și ma
teriale depind de numărul 
sportivilor de mare performan-

me-ță — cu șanse certe la 
dalii — și de acoperirea 
cit mai multor discipli
ne și probe din progra
mul Olimpiadei. Or pen
tru a dobîndi această 
creștere cantitativă și — 
mai ales — calitativă 
este imperios necesar 
ca la descoperirea și pre
gătirea marilor talente, 
la formarea unei delega
ții numeroase si putemi- 
ce SA CONTRIBUIE 
TOATE JUDEȚELE ȚA
RII, TOATE CLUBURI
LE, TOȚI ANTRENORII ȘI 
TEHNICIENII mișcării noastre 
sportive. Este și rațiunea pen
tru care ziarul nostru a inițiat 
acțiunea de analiză a „potenția
lului olimpic al județelor țării", 
Înfățișată cititorilor intr-un ci
clu de materiale, acțiune care 
ne-a oferit și majoritatea da
telor necesare acestui articol.

Sub impulsul sarcinilor și 
Îndrumărilor de partid, spartul 
românesc a pornit cu hotărîre 
Ia realizarea acestor dezidera
te. Se constată la jumătatea 
ciclului olimpic Moscova — 
Los Angeles progrese reale, o 
mai fermă angajare a tuturor 
feciorilor, mai multă dăruire și 
abnegație din partea sportivilor 
șl a antrenorilor. La formarea 
loturilor olimpice își aduc con
tribuția 36 de județe, numărul 
talentelor confirmate și al ti
nerilor de perspectivă fiind în 
continuă creștere. Responsabi
litatea federațiilor, a consilii
lor județene pentru educație

fizică și sport, a cluburilor și 
a secțiilor a antrenorilor și a 
sportivilor se face tot mai 
mult simțită, iar colaborarea 
între acești factori, precum și 
implicarea medicine’ și a al
tor științe, tot mai evidentă.

Raportate la necesități, la 
dorința obținerii la Jocurile 
Olimpice din anul 1984 a unor 
rezultate net superioare celor 
realizate la edițiile anterioare, 
realizările de pînă acum nu se 
află la nivelul așteptărilor. E-

ximativ 60 Ia sută, se simte 
într-adevăr că județele Mara
mureș, Sibiu și Bihor, de pil
dă, și-au amplificat eforturile, 
dar — în același timp — se 
resimte aportul nesatisfăcător 
al unor județe cu mare tradi
ție și cu posibilități evidente 
(de selecție, tehnicieni, clu
buri, baze sportive etc.) cum 
sjnt Timișul. Clujul, Prahova, 
lașul, Aradul și chiar Brașo
vul — acesta din urmă situat 
pe locul II în ierarhie, dar cu

"olimpice, doar 15 au avut re
prezentanți în partea superi
oară a ierarhiilor și dintre a- 
cestea doar 7 — București, 
Brașov, Dolj, Constanța, Su
ceava, Iași și Bacău — a'.ît la 
campionatele europene cit și Ia 
cele mondiale. Micșorarea per
manentă a plutonului perfor
merilor — ca urmare a numă
rului redus de județe cu con- 

■ tribuții — reprezintă principa
la cauză a nerealizării parame
trilor propuși, a insatisfacției

DELEGAȚIA OLIMPICĂ A ROMÂNIEI

SUMA EFORTURILOR ÎNTREGII NOASTRE MIȘCĂRI SPORTIVE
v

Care este valoarea — cantitativă și calitativă-a contribuției județelor șl cluburilor la potențialul olimpic

xistă chiar — la jumătatea 
drumului actualului ciclu D- 
limpic — un sentiment de in
satisfacție față de proporția 
minoră a contribuției unui ma
re număr de județe și cluburi 
sportive la constituirea loturi
lor olimpice și jn mod deose
bit la realizarea bilanțului 
sportivilor români la campio
natele mondiale și europene 
ale anului 1982 (în ramurile 
și In probele olimpice), teste 
de mare importanță ale pregă
tirilor pentru Olimpiadă.

Fără Îndoială, este firesc ca 
în fruntea listei „contribuții
lor", Bucureștiul să se afle pe 
primul loc. Capitala beneficia
ză nu numai de cele mai pu
ternice cluburi sportive, ci și 
de posibilitatea de a-și împros
păta anual rezervele de talen
te nu numai din pepiniere pro
prii, ci și din cele ale unui 
mare număr de centre din pro
vincie. Lîngă contribuția Ca
pitalei, care reprezintă apro-

mai puțin de 0,5 la sută con
tribuție — In ceea ce privește 
ponderea în alcătuirea loturi
lor olimpice. Sînt județe — 
Vîlcea, Giurgiu, Ialomița, Te
leorman sau Călărași — care 
absentează total de pe lista 
celor care dau sportivi delega
ției olimpice și acest fapt 
nu mai poate dăinui.

Trecînd de Ia cantitate ta 
calitate, de la numărul mem
brilor loturilor noastre olimpi
ce la performanțele realizate 
în anul 1982, se impune o pri
mă concluzie : numărul meda
liilor sau al locurilor fruntașe 
obținute la C.M. și C.E. de se
niori — în sporturile șl pro
bele olimpice — este departe 
de cota progresului necesitat 
de creșterea prevăzută In per
spectiva J.O. O primă cauză o 
constituie scăderea considerabi
lă a numărului județelor care 
au contribuit la realizarea bi
lanțului. Din cele 36 de județe 
care asigură sportivi loturilor

produse de evoluția generală a 
viitorilor olimpici în cursul a- 
nului 1982.

Deși s-au făcut cîțiva pași 
înainte pe drumul măririi con
tribuției tuturor județelor la 
constituirea loturilor olimpice, 
progresul este încă insuficient, 
neconform cu investițiile, cu 
condițiile asigurate de partid 
și de stat mișcării " noastre 
sportive. Mai există încă pă- 
gubitoarea mentalitate de a se 
transfera pe umerii Bucureștiu- 
lui (și jn Capitală pe cei ai 
cluburilor Steaua și Dinamo) 
întreaga responsabilitate, jude
țele ți cluburile din teritoriu 
ascunzîndu-se in spatele fal
sului paravan că acolo sînt 
concentrate principalele forțe 
ale sportului românesc. Se ig
noră astfel eficiența masei 
mari de selecție din țară, o-

bligativitatea creată de marile 
investiții realizate în ultimii 
ani pentru crearea de baze 
sportive complexe, sprijinul 
permanent al sindicatelor, al 
M.E.I. și al altor organizații 
cu atribuții în sport, rentabi
lizarea fondurilor alocate anual 
cluburilor sportive din între
prinderi și instituții, celor de
partamentale și celor școlare, 
se ignoră de fapt marhe re
surse de care mișcarea sporti
vă românească dispune în to

talitatea sa.
Maii sînt 12 luni și 3 săp- 

tămîni pînă la J. O. dte iar
nă de la Sarajevo și 18 luni 
și 2 săptămînj pînă la 
J. O. de vară de la Los 
Angeles. Timp foarte pu—- 
țin pentru a ridica sub
stanțial nivelul valoric al 
delegației 
României.
impune, 
patriotic, 
activității 
tregii 
sportive.

județele, toate cluburile și 
secțiile pe ramură de sport, 
sportivii și tehnicienii 
să se simtă mobilizați în acți
unea de fortificare a loturilor 
olimpice.

_ Sportul românesc și-a cuce
rit în ultimele trei decenii un

- înalt prestigiu în mișcarea o- 
limpică. Este de datoria noas
tră, a tuturor, să facem totul 
pentru creșterea necontenită a 
acestui prestigiu, pentru per
manenta îmbogățire a tezauru
lui sportiv al României socia
liste, pentru noi 
victorii care să 
deplin virtuțile 
nești de sport, 
retului nostru.

7
olimpice a 

Iată de ce se 
devine un act 

intensificarea 
tuturor, a în- 

noastre mișcări 
Absolut toate 
cluburile

trebuie

și importante 
valorifice pe 
școlii româ- 

talentul tine-

Hristache NAUM

ANGAJAMENT FERM PENTRU

LA TEMELIA REZULTATELOR DE MÎINE,

PRESTAȚIILE BUNE DE AST AZI
Mai sînt 18 luni pînă la Jocurile Olimpice de vară 

de la Dos Angeles. Mai sînt, cu exactitate, pînă la 
28 iulie 1984, ziua deschiderii Jocurilor, 560 de zile 
la dispoziția tuturor celor care se pregătesc să ia 
parte, cu gîndul victoriei, la întrecerile din arena 
cu cinci cercuri înfrățite. Printre aceștia se nu
mără desigur, și sportivii români, candidați con
secvenți la laurii olimpici.

Răstimpul evocat mai sus nu este prea mare 
pentru o adevărată campanie de pregătire a Jocu
rilor Olimpice. Intr-un an și jumătate nu mai pot 
fi făcute prea multe lucruri esențiale, dar e toc
mai perioada potrivită pentru desăvîrșirea prepara- 
tivelor începute mai demult. Strategia pregătirilor 
olimpice implică acum o maximă concentrare asu
pra sarcinilor principale pe care mișcarea sportivă 
românească și le-a asumat pentru importantul an 
1984.

în fața sportivilor noștri, potențiali candidați la 
gloria olimpică, stă un an 1983 foarte însemnat și 
dintr-un anumit punct de vedere decisiv. Reușitele 
dintr-un an preolimpic (cum e 1983) pot fi premi
sele valoroase ale succeselor la Jocurile Olimpice. 
Iată de ce, la campionatele mondiale sau conti
nentale ale anului 1983 — substanțiale mijloace de 
rodaj — este nevoie de o mărire considerabilă a 
prestației sportivilor noștri (mai ales a celor care 
ta 1982 au cam rămas datori). Se știe ce impor
tanță are — în anumite ramuri sportive — să-ți 
faci un nume încă înainte de marea confruntare 
olimpică, mai ales în disciplinele cu decizii arbi
trare, unde faima unui sportiv (creată anticipat) 
influențează opinia arbitrilor (cum ar fi în gim
nastică, box, judo etc.).

Concomitent este necesară valorificarea maximă 
a potențialului olimpic actual al sportului româ
nesc în structura celor 13 ramuri care s-au dove
dit șl pînă acum rodnice în arena olimpică și mai 
ales a celor cu înalte virtuți de competitivitate in
ternațională: atletism, canotaj, caiac-canoe, gimnas
tică, lupte greco-romane, tir. înșirarea aceasta de 
sporturi sugerează imediat, ca un corolar, prepon
derenta necesitate a consolidării ramurilor tradi
țional fruntașe, productive In medalii la Jocurile 
Olimpice. Se ftie că discipline precum luptele, 
caiac-canoe, gimnastica sau canotajul au fost șl la 
precedentele ediții domenil-plvot In culegerea suc
ceselor.

Ceea ce nu înseamnă, firește, ea o eonsecuție, 
limitarea Interesului sau preocupărilor la un nu
măr redus de ramuri. Dimpotrivă — prin măsuri

hotărîte, prin sporirea eforturilor în cadrul pro
gramelor de pregătiri — este timpul, tocmai acum, 
să încercăm cu tot dinadinsul mărirea numărului 
de ramuri productive în medalii sau aducătoare de 
puncte în clasamentele neoficiale ale Jocurilor O- 
limpice (cum ar fi: atletismul, boxul, handbalul, 
judo, înotul, polo, scrima, tirul). Simpla înșirare 
a acestor discipline ne dictează imaginea sugestivă 
a unor sporturi în care flăcăii și codanele noastre 
au fost nu demult fruntași mondiali sau continen
tali și deci că ei ar putea (ba chiar ar trebui) 
să lupte pentru recîștigarea pozițiilor înalte pe care 
le-au deținut cîndva și care le stau la îndemînă 
dacă vor depune strădaniile necesare în antrena
mente, în procesul de ameliorare a tehnicii și tac
ticii specifice fiecărei ramuri, dacă vor accepta 
modernizarea mijloacelor de pregătire.

Printre cei peste 500 de candidați olimpici selec
ționați pînă acum se află un mare număr de ele
mente tinere talentate, cu calitățile cerute unei 
prestații de nivel olimpic. Această împrejurare Im
pune însă, în acest ultim an preolimpic,- un com
plex de măsuri menite să ducă la maturizarea efec
tivă a loturilor pe planul constituției fizice, al 
structurii psihice, ca și al conștientizării sarcini
lor tehnice și mai ales tactice de luptă (inculcate 
în cursul procesului de antrenament).

Altă observație firească referitoare la componen
ța loturilor noastre vizează — din punct de vedere 
calitativ — preponderența lor feminină. Ca urmare 
se naște ideea necesității încurajării prin toate 
mijloacele a ridicării nivelului calitativ și în gru
purile masculine, la sporturi cum sînt canotajul, 
gimnastica sau atletismul.

In sfîrșit, pentru că ambițiile delegației noastre 
la Jocurile Olimpice de vară din 1984 sînt mari, 
s-ar cuveni încă de pe acum formarea unui nucleu 
de elită de circa 20—25 de sportivi fruntași candi
dați la medaliile olimpice de aur, care să fie su
puși unei pregătiri corespunzătoare, grijulie cu 
profilul eu totul special al marelui performer și 
adaptată necesităților acestui purtător de mari 
nădejdi sportive.

1983 fiind, într-un fel, repetiția anului olimpic 1984, 
avem convingerea că sportivii noștri vor menține 
un nivel ridicat de efort în antrenamente, pre- 
gătindu-se cum trebuie pentru o campanie grea, 
dar frumoasă,. la capătul căreia stau, ademenitori, 
laurii olimpici !

Victor BĂNCIULESCU

Sportivii noștri se află în 
fața unui an hotărîtor, în care 
ii așteaptă eforturi intense 
pentru realizarea importante
lor obiective asumate pentru 
Jocurile Olimpice de la Sara
jevo și Los Angeles. Conști- 
enți de înaltele lor responsabi-

PUTEREA ÎMI VINE

VALI IONESCU — campioa
nă europeană si recordmană 
mondială la atletism: „A înce
put un nou an, în care se vor 
desfășura importante competi
ții — Universiada și campio
natele mondiale — și la care 
sper să obțin încă două me
dalii de. aur și un nou record 
mondial. Dealtfel, vreau să 
precizez că dorim să păstrăm 
recordul mondial în România 
cit mai mult timp. Spun do
rim, -pentru că sînt convinsă 
că disputa pentru supremație 
se va da in continuare între 
mine și buna mea prietenă A- 
nișoâra Cușmir. Gîndul meu 
zboară, însă, spre Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles, a-

,,FLOTILA DE AUR*
IVAN PATZAICHIN — cam

pion european, mondial și o- 
limpie la caiac-canoe : „în lo
tul nostru reprezentativ au 
fost promovate numeroase ele
mente tinere, de certă pers
pectivă, pe a căror valoare ne 
putem baza și la Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles, 
unde sintem convinși că spor
tul caiacului și canoei se va 
număra, din nou, printre dis
ciplinele de frunte ale spor
tului românesc, îndeplinindu-și 
și chiar depășindu-și obiective
le planificate. Pregătirea din 
această iarnă, pe care o vom 
îmbunătăți continuu In peri
oada următoare, este în mă
sură să ne asigure marcarea

lități, ei s-au angajat șj cu 
prilejul Plenarei C.N.E.F.S. de 
a se pregăti la cel mai înalt 
nivel, de a face totul pentru 
ca prestigiul sportului româ
nesc in arena internațională să 
crească continuu.

DE LA PATRIE...
colo unde va tiebui să dove
dim întregii luir.i sportive pu
terea noastră, a tinerilor cres
cuți pe aceste mîndre plaiuri 
românești.

De multe ori am fost între
bată de unde am eu, o fată 
destul de firavă, atîta putere 
cită dovedesc uneori in lupta 
de pe stadioane. Voi răspunde 
cu o strofă dintr-o poezie care 
îmi este tare dragă :
Puterea mea stă în puterea

țării
Și-a celor ce-au stropit cu 

singe glia, 
Ducîndu-i faima-n marginile 

zării,
Iar țara se numește

■ ROMÂNIA".

VA FI DE AUR !
unui salt calitativ încă din a- 
cest an preolimpic, în care, 
printre altele, doresc ca, îm
preună cu Toma Șimionov, să 
cuceresc ambele titluri mon
diale în probele de 1000 și 
10 000 metri. Tn același timp, 
atmosfera de muncă, de dis
ciplină care caracterizează în 
prezent pregătirile lotului, con
trolul permanent și competent 
al federației, capacitatea an
trenorilor noștri șl sprijinul 
cluburilor pe care le reprezen
tăm — Dinamo și Steaua — ne 
permit să promitem în mod 
ferm că vom i'ipta din răspu
teri pentru cucerirea de noi 
medalii, că «flotila de aur» va 
fi, intr-adevăr, de aur!"
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Cine nu accepta rigorile antrenamentului, plcact

.OBIECTIVELOR
CELOR MAI VOINICI

proce- 
a face 
revină 
aceas- 
anțre-

iar 
fost

Text 
Dragoș

și foto : 
NEAGU

capabile 
de va- 

românesc. 
munca

„Doar 
ferul ți 
Liliana

Ați auzit de

revenim in frunte

mulțumească 
călduțe, așa 

unii dintre ei, 
vor fi rezul-

Pînâ atunci muncă,

Vrea • noua medalie olimpica de

asă rotundă eu specialiști ai pugilismului

na se 
doar ea locuri 
cum procedează 
și atunci altele 
țațele*.

nou printre fruntașii ierarhi
ilor mondiale. De tinâra gene
rație se ocupă un colectiv de

se Olimpice de la 
u fost puternic im- 
aerul ozonat al pă- 
ații pentru .Olimpia
de antrenament sub 

tehnicienilor. Tes
le ale sezonului ’83

— vor scoate, desigur, tn evidentă temeinicia 
muncii din această perioadă, hotăritoare pen
tru obținerea valorii necesare cuceririi meda
liilor olimpice.

Vă prezentăm trei imagini, realizate in a- 
ceastă săptămină la antrenamentele „tricolo
rilor".

Ziua de antrenament a boxerilor, aflafi 
Bușteni, debutează cu un cros pe zăpadă. 
„Greul începe abia apoi — ne spune antre
norul coordonator al lotului. Ion Popa.

o clipă, vă rog” — a spus fatorepor- 
antrenorul Dan Cristea ți elevele sale 
Ichim, Suzana Naghi. Delia Parate,

Carmen Cosma și Anca Moraru.
pine, au răspuns cu amabilitate solicitării. A- 
poi s-au lansat pe pirtia din Valea Dorului, 
ca nițte năluci...

începe antrenamentul pe patinoarul din Po
iana Brațov ! La puc, Popescu și Pișăru. Pe 
„post de arbitru", antrenorul secund

I ROMÂNI ÎN LUPTĂ PENTRU 
VERE A POZIȚIILOR FRUNTAȘEa

' românesc a avut multă vreme reprezentanți de seamă in arena 
limpice, locurile frun tașe la campionatele mondiale sau europene

in- 
*U 

e box să fie recunos cută drept una dintre cele mai redutabile in lume.
are a fragmentării pregătirilor, a discontinuității în muncă și a pro- 

ivă, rezultatele pugi liștilor noștri nu mai sint pe măsura așteptărilor 
descendentă marcată după J.O. din 1976 se datorește deselor șchim- 
r selecționați și a tehnicienilor delegați la loturi, metodelor impro- 
îsc, întirzierii în adoptarea mijloacelor modeme de antrenament, 
ului în țara noastră impune o urgentă și fermă redresare, pentru a 
pozițiile fruntașe pe care le-a deținut nu demult. Pentru a găsi căile 

e, am organizat o masă rotundă cu factorii direct implicați în 
pentru Jocurile Olimpice de Ia Los Angeles.
st prilej.

trate de Ion Munteanu (mus
că). Ion Bona (pană) — care 
poate fi prezent și pe ringul 
olimpic din 1984 —, Doru Ma- 
ricescu și Darie Petrescu (mij
locie).
muncă, muncă. Trebuie să a- 
mintesc cu regret că un boxer 
de excepție, care putea obți
ne rezultate dintre cele mai 
bune. Daniel Radu, a abando
nat activitatea competițională 
la 23 de ani din cauza como
dității și a vieții nesportive, 
Păcat*.

Astfel a apărut un gol, 
performantele nu au mai 
pe măsura așteptărilor. Sintem 
hotărîți să revenim în frunte. 
Știu că nu va fi ușor, dar prin 
măsurile adoptate sperăm să 
ne realizăm intențiile. Am por
nit o campanie de pregătire a 
tinerei generații. în care exis
tă multe elemente dotate. Sin
tem convinși că în 2—3 ani bo
xerii români se vor afla din

cam- 
reco- 
■ are 
e în 
anțe- 
milor 
le e- 
acest 

tri- 
uture 

ca- 
rope- 

la 
emea 
crați- 
rfor- 
ntați. 
-ă in 

Los

Angeles, că dispunem de 
eșalon de sportivi capabil 
se mențină la nivelul 
mai buni in acest sport. Avind 
în vedere climatul sănătos de 
muncă, de exigență și răspun
dere, de ordine și disciplină, 
de fermitate și înaltă conștiin- 

' ță patriotică față de culorile 
patriei, doresc sâ-mi exprim 
hotărirea — și în numele co
legilor — că ne vom angaja cu 
toate forțele pentru a ne în
deplini sai*cinile  și obiectivele 
încredințate nouă, luptătorilor, 
atît la competițiile internațio
nale din acest an, cît si la 
Jocurile Olimpice din 1934”.

un 
să 

celor

ION POPA, antrenor emerit : 
„De la 1 ianuarie 1983 am pre
luat pregătirile lotului olim
pic. Sper ca în perioada ră
masă la dispoziție să reușesc 
să-i aduc pe sportivii români 
in forma necesară pentru a ne 
reprezenta cu cinste pe ringul 
olimpic. Am început munca cu 
dorința fermă ca elevii mei să 
obțină rezultate notabile la 
Los Angeles. Programul meu 
se axează pe o disciplină fer
mă (cine poate și vrea să se 
supună rigorilor pe care le im
pun râmine. cine nu. pleacă), 
pe participarea la competiții 
de anvergură (pentru verifi
cări), pe o pregătire fizică ex
celentă și pe mărirea forței 
loviturilor boxerilor români, 
arme care i-au făcut redutabil: 
în arena mondială, nu cu multi 
ani în urmă- Cine are șanse 
la medalii ? Fiecare cu șansa

lui. Tițoiu. Clpere (pe care E 
suspectez de unele acte de In
disciplină). Stan, Ioana. Jîr- 
comnicu. Fedea. Sencinc pot 
contribui la Îndeplinirea obiec
tivelor pe care si le-a asumat 
federația pentru Jocurile Olim
pice*.

ronumeie serTei. dar aceasta 
este «toatia la ora actuală, 
împreună cu Visile Mxriuțan 
și Ion Menea se-am propus 
cooptarea în secția noastră nu
mai a rbuw.i'jțor ca pepspec-

tive certe dP progres, 
să obțină performanțe 
loaze pentru boxul 
Ordinea și disciplina, 
fără rabat, stimularea rezulta
telor — iată doar citeva dintre 
obiectivele programului de pre
gătire a boxerilor clubului Di
namo. Sint convins că și cele
lalte secții fruntașe vor 
da in consecință, pentru 
ca boxul .românesc să 
printre fruntași. Pentru 
ta este necesar ca toți 
norii să pună umărul la trea
bă, să

TE TN LOVITURI. ABILITATE IN RING ;
• să se organizeze MULT MAI MULTE 

GALE, care să permită sportivilor din lot să se
- ;• a reuniunilor pugi-

■rtiMț aMlnaață pe care nu o pot înlocui meciu
rile de antrenament ;

• să se încerce completarea actualului lot olim
pie ea boxeri eare îndeplinesc cerințele marii 
perfoswaațe. sporind astfel șansele intregului 
let (eventual găsirea și formarea unui super- 
gren de valoare) ț
• să se Întroneze In programul lotului olimpic 

n safiu bm de MUNCA EXIGENTA ȘI COM
PETENTA. sub semnul ordinii și al disciplinei.

Dezbatere realizată de Paul IOVAN

TINERI CANDIDAȚI OLIMPICI

CAMPIONAT MONDIAL
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iorvat 
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Ma-

tei, Sodica Niculai, Maria Mus- 
tețea, toate promovate acum in 
grupa de elită a senioarelor.

Chipul antrenorului coordo
nator al lotului feminin de ca
notaj Victor Mociani apare 
cînd într-o oglindă, cind In 
alta. E mai vesel ca de obicei, 
foarte curînd 1 se va împlini 
o_ dorință veche: fetele vor 
vîsli și iarna la Snagov ! Pe 
Lac, cînd timpul va permite ți 
la noul bac, într-o ambarca
țiune uriașă, cu 12 vîslașe In 
barcă. Dacă totul merge bine, 
miercuri 19 ianuarie, canotoa
rele noastre fruntașe vor spune 
„prezent" în noul, în moder
nul amfiteatru de iarnă al cu
noscutei școli din Siliștea Sna- 
govului. In cuvinte puține, se 
va alterna vîslitul pe apă cu 
cel de la bac, lucru extrem de 
important, de plăcut. Mai ales 
către început de primăvară, 
cînd fetele vor fulgera cu 
schiturile lor pe sub sălciile 
gătite cu mîțișori în plete...•

TUDOR ROȘCA 
(handbal)

între fruntașii „noului val*  
al handbalului se află și Tu
dor Roșea (Dinamo București). 
Născut la Făgăraș (13 noiem
brie 1962), 1,95 m Înălțime și 
Bl kg greutate, interul pe cale 
să-și facă nume In handbalul 
internațional a parcurs treaptă 
cu treaptă drumul de la înce
pători la echipa națională de 
seniori. Și-a început activita
tea la C.S.Ș. Făgăraș (antre
nor : Emilian Puchiu), a juca: 
in Divizia „B“ la N.tramonia 
Făgăraș (antrenor : Cezar 
ea), apoi in Divizia „A*  la 
namo Brașov (antrenor : 
Donea). Acum se află la 
namo București (antrenori : 
Ghițâ Lieu și Valentin Samun- 
gi). Remarcat de tehnicienii 
federației, a jucat in echipa 
națională de juniori (22 de 
partide, a marcat 135 goluri), 
in cea de tineret (14—56). In 
formația B a țării (4—33) și 
de mai bine de un an se află 
între „tricolori", evoluind de 
21 de ori In reprezentativa o- 
limpică a României ți înscri
ind 38 de goluri. Sportiv cu 
forță de aruncare remarcabilă 
și cu variate procedee, Tudor 
Roșea trebuie să muncească 
mult și intens pentru a deve
ni un mare handbalist.

MIHAELA STĂNULcȚ
(gimnastice)

MARIA MACOVE1 
(tir)

TEODORA HAUPTRICHT 
(înot)

Ni- 
Di-
Ien
Di-

ech.,
a Rxniriei

la Kzsec-.a
i evotua: cu

Selecționată 
tentativă 
piocatele 
tică de
SUauleț _____
bilă dezinvolturi. r-î-'irA*  
cantîtabve de la clubul cău 
(Clubul sportiv școlar din Si
biu), indrumir-i: competente 
ale colectivului de antrenori 

.(Adrian Gsreac. Ana Crihan.
Nicslae Bstaianu) au dat apoi 
roade la toiul reprezentativ.
Mihaeia Stânuleț (născută la 

5 iulie 1966, la Sibiu) cbținind 
anul trecut citeva performanțe 
notabile. A tiștigat. mai iutii, 
la Constanța, cu echipa sa, tit
lul de campioană a țării, iar 
In toamnă, la Istanbul. ''(iha* — 
la și-a valorificat pe deplin 
talentul și calitățile, devenind 
campioană balcanică absolută 
obținând, de asemenea, meda
lia de aur și la bîrnă.

Iată de ce, pe bună dreptate, 
alături de Lavinia Agache, E- 
caterina Szabo și Cristina Gri- 
goraș, Mihacla Stănuleț este o 
componentă de bază a echipei 
noastre reprezentative pentru 
campionatele mondiale de a- 
nul acesta și, deopotrivă, pen
tru Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles.

Caa>-

aprecia

La 23 de ani. împliniți de 
rărind (7 ianuarie). Maria Ma- 
eavei este una dintre tinerele 
trăgătoare care s-au afirmat 
deosebit de puternic în ulti
mele sezoane. în 1981, tind se 
afa tn primul an la senioare, 
a făcut parte din echipa de 
pistol standard a României, 
campioană europeană Ia Tito
grad. De atunci rezultatele Mă
riei Macovei au crescut sensi- 
bO, ajungind pînă la 590 p, 
reușit la Dinamoviada din 1982. 
Printre victoriile răsunătoare 
ale tinerei țintașe se numără 
S cea obținută tn cadrul pres
tigioasei competiții găzduite de 
poligonul din Suni (R.D. Ger
mană), tn compania celor mei 
bune specialiste europene ale 
probei. Seriozitatea In pregăti
re a sportivei Maria Macovei, 
performeră crescută la școala 
exigentă a secției de tir a clu
bului Dinamo, sub îndrumarea 
antrenorilor Gavrilă Maghiar 
și Ștefan Petrescu, 
țea și talentul ei
tuie tot atitea garanții că la 
Los Angeles ea Iși va marca 
prezența in proba favorită, cea 
de pistol standard, printr-o 
comportare bună, printr-un re
zultat de prestigiu.

tinere- 
consti-

Alături de Carmen Bunaciu 
și Anca Pătrășcoiu. de Gabrie
la Baka și Noemi Lung, Teo
dora UauptricLt este una din
tre purtătoarele speranțelor 
înotului nostru pentru 
Angeles. Băimâreanca — 
va Împlini anul acesta 16 
elevă a Liceului nr. 8 din 
șui de pe apa Săsarului — și-a 
propus deocamdată, deci pen
tru 1983, anul campionatelor 
europene din Italia, serioase 
acumulări, egale cu cit mai 
multe secunde in minus la pro
bele sale specifice: 400 și 800 
m liber. Desigur, toate gindu- 
rile Dorei pentru anul în curs 
sint legate de marele său vis
— Olimpiada. Iar rezultatele 
din 1983, iși spune, trebuie să 
însemne baza aspirațiilor pen
tru marea 
Poate ea 
gindurile ? 
cialiștii cu 
să muncească și mai mult ca 
pînă 
fără rezerve pregătirii, conști
entă că numai talentul — 
care, nu încape vorbă, îl are
— este departe de a fi de a- 
juns pentru marea performan
ță dorită...

Los 
care 
ani, 
ora-

întrecere din 1984. 
să-și împlinească 

Poate, afirmă spe- 
o singură . condiție :

acum, să se dăruiască

pe



ÎH ÎNTRECEREA JODEJELOR - 
ÎNTRECERE CU MUME DE PARTICIPANT! -

CRITERII NOI,

Ziarul nostru a subliniat 
deseori, în caloanele sale, 
dimensiunile crescute și 
noile cote de calitate pe 
care sportul de masă Ie-a 
atins din primăvara anului 
trecut, angajarea fermă, 
responsabilă, a organelor și 
organizațiilor sportive, a 
celorlalți factori cu atribuții 
pentru îndeplinirea și de
pășirea obiectivelor stabili
te în Programul de dezvol
tare a activității de educa
ție fizică și sport, adoptat 
la Conferința pe țară a 
mișcării sportive. în spiri
tul prețioaselor indicații și 
orientări cuprinse în Me
sajul adresat, cu acest pri
lej, de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului nostru. 
După cum. nu o dată, au 
fost semnalate lipsurile și 
neajunsurile încă existente, 
nevalorificarea corespunză
toare a întregului potențial 
de care dispune — îndeo
sebi la nivel județean — 
mișcarea sportivă. Dealtfel, 
despre o serie de deficien
țe, ca și despre ritmul prea 
lent în care sînt îndeplinite 
obiectivele Conferinței pe 
țară au vorbit, pe larg, la 
o recentă instruire de rea
lă eficiență, o serie de pre
ședinți de consilii județe
ne (Alba, Arad, Bacău, Bihor, 
Hunedoara. Sălaj, Bihor.-). 
Concluziile desprinse sînt 
valabile, desigur, nu numai 
pentru activitatea de masă. 
Dar astăzi este în intenția 
noastră să stăruim îndeo
sebi asupra acestui domeniu 
de mare interes pentru în
tregul tineret, pentru ma
sele largi de oameni ai 
muncii, a căror cuprindere 
în practicarea organizată și 
sistematică a exercițiilor 
fizice, sportului și turismu
lui constituie obiectivul fun
damental al întregii noas
tre m'scări sportive.

Am asculta*, cu prilejul 
dezbaterilor amintite, mai 
multe analize lucide, apre
cieri critice și autocritice, 
angajamente etc. Cuvinte 
sincere exprimînd, odată 
cu satisfacțiile, și amără
ciunea multor neîmplinită. 
Tot în acest cadru s-a vor
bit și despre o importantă

CENTENARUL SPORTULUI
In municipiul Miercurea 

Ciuc s-a desfășurat recent 
simpozionul „Sport Centena- 
rium Harghita 1882—1982“, 
prilejuit de împlinirea a 100 
de ani de atestare documentară 
a activității sportive organiza
te în această parte a țării. 
Participanții — sportivi, an
trenori, specialiști în proble
mele educației fizice și spor-

AO'lIMSIRâTU 01 SUI 1010 PRONOSPORT IMOR'ITAZA
• TRAGEREA LOTO 2 de inli

ne, 16 ianuarie 1983, va avea loc 
începind de la ora 16, In sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovid nr. 
42; numerele câștigătoare vor fi 
transmise la televiziune șl radio 
în cursul serii.
• CÎȘTIGIJRILE TRAGERII 

EXTRAORDINARE LOTO A RE
VELIONULUI DIN 1 IANUARIE 
1983. FAZA I: Categoria A: 3 va
riante 25% — autoturisme „Da
cia 1300“; categoria B: 17,25 va
riante a 31.310 lei; categoria C : 
39,25 variante a 9.562 lei; catego
ria D: 234,75 variante a 1.599 lei; 
categoria E: 568.25 variante a 300 
lei; categoria F: 1.090 variante a 
200 lei; categoria G: 5.804,50 va
riante a 100 lei. FAZA a II-a: 
Categoria 1: 4 variante 100% — 
autoturisme „Dacia 1300“ și 19 
variante 25% a 17.500 lei; catego
ria 2: 49 variante a 31.825 lei; 
categoria 3: 196,50 variante a 7.936 
lei: categoria 4. 1.161,75 variante 
a 1.342 lei; categoria 5: 2.205,50 
variante a 300 lei: categoria 6: 
3.937,50 variante a 200 lei; cate
goria 7: 19.670,50 variante a 100 
lei. FAZA a Iii-a: Categoria H: 
7 variante 25% a 17.500 lei; cate
goria I: 7 variante 100% a 5.000

Sportul

STIMULATIVE
pîrghie în realizarea unor 
rezultase superioare celor 
ce pot fi înfățișate la a- 
ceastă oră. Este vorba des
pre ÎNTRECEREA SOCIA
LISTĂ INTRE CONSILIILE 
JUDEȚENE PENTRU E-
DUCAȚIE FIZICA ȘI
SPORT, întrecere cu carac
ter experimental, ale cărei 
criterii îmbunătățite, așe
zate la baza unui nou mod 
de organizare, au fost, re
cent, aprobate de Comitetul 
Executiv al C.N.E.F.S. Se 
precizează, astfel, că între
cerea se organizează înce- 
pind cu anul 1933 de către 
C.N.E.F.S., împreună cu or
ganele și organizațiile de 
masă și obștești cu atribuții 
în mișcarea sportivă, cu- 
prinzînd obiective precise 
în toate domeniile privind 
educația fizică și sportul de 
masă, sportul de perfor
manță și baza materială. 
Referindu-ne, în principal, 
la SPORTUL DȘ MASA, 
subliniem, astfel, că în baza 
criteriilor specifice vor pu
tea fi apreciate realizările 
județelor în cuprinderea 
populației la Întrecerile din 
cadrul marii competiții na
ționale „Daciada", in acti
vitatea turistică, în acțiu
nile de trecere a normelor 
complexului „Sport și să
nătate", în extinderea gim
nasticii la locul de muncă, 
a centrelor de gimnastică 
de întreținere pentru femei, 
în creșterea numărului ti
nerilor depistați In activi
tățile de masă și promova
rea lor în loturile naționale 
de copii, juniori, tineret și 
seniori, in importanta acțiu
ne de formare și folosire 
judicioasă a instructorilor 
obștești pentru sportul de 
masă.

Este de dorit ca aceas
tă întrecere să constituie un 
puternic stimulent pentru
toate județele, pentru toate 
organele și organizațiile
sportive, să determine o
îmbunătățire substanțială a 
întregii activități desfășura
te in direcția îndeplinirii 
exemplare a obiectivelor de 
mare responsabilitate pe ca
re. partidul le-a pus în fața 
mișcării sportive din țara 
noastră. Este, de fapt, o 
întrecere la care TREBUIE 
să participe milioane de 
practicanți ai exercițiilor 
fizice, sportului și turismu
lui. O Întrecere care. în 
final, să numere tot atîția 
cîștigători !

Dan GARLESTEANU

HARGHITEAN
tului, cercetători — au pre- 
zemtat o serie de comunicări 
privind Istoria centenară a 
sportului harghitean, probleme 
actuale ale educației fizice, 
perspectivele activității compe- 
tlțlonale, subliniindu-se, in 
context, dezvoltarea impetuoasă 
a bazei materiale și a perfor
manțelor înregistrate în ulti
mele două decenii. (Agerpres).

leL sau, la alegere, o excursie de 
un îoo în U.R.S.S. sau R.P. Un
gară șl diferența în numerar șl 
18 variante 25% a 1.250 lei; ca
tegoria J: 34,25 variante a 1.000 
lei; categoria K: 195,50 variante 
a 400 lei; categoria L: 522,50 va
riante a 300 lei; categoria M: 
925,50 variante a 200 lei; catego
ria N: 4.780,75 variante a 100 leL 
Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanțllor: MĂRGĂ
RIT MARIAN din Pitești, PAN- 
DICHE VANGHELE din Manga
lia șl PURCAREA GHEORGHE 
din Constanța (la categoria A); 
MANOLACHE NICOLAI din Iași, 
BRATU ȘTEFAN, AMARICĂI RI- 
HARD și MANOLESCU AURICA, 
toți din București (la categoria 1).
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 14 IA
NUARIE 1983. Extragerea I: 85 3 
21 5 86 77 59 42 49; extragerea a 
n-a: 19 40 22 83 41 36 47 51 11. 
Fond total de clștlguri 1.096.997 
lei.
CIȘTIGUL ESTE MARE, SECRETUL 

ESTE MIC

Azi șl miinc, în sala sporturilor dia Brașov

PARTIDELE TURNEULUI FINAL DE MINIFOTBAL
Astăzi și mîine sînt pro^a- 

mate meciurile turneului final 
al competiției de minifotbal, 
care a angrenat 36 de formații 
de copii (născuți în 1969 și 
1970) ale cluburilor divizionare

Grupa 1969
„POLI" TIMISOARA
C.S. TÎRGOVIȘTE
STEAUA
POUT. IAȘI

Meciurile se vor disputa In 
Sala sporturilor din Brașov 
după următorul program : azi, 
de la ora 14 pină la ora 20, dar 
cu o întrerupere de o oră și 
jumătate (17—18.30), cind lotul 
reprezentativ va susține două

Campionatul national al floretistelor

SÂTMÂREANCA GABRIELA BETUKER A REVENIT...
Prima fază a campionatului na

țional a adus, ieri, pe planșele 
sălii Floreasca din Capitală, 72 
de Coretlsie in proba individuală 
pentru a-șl disputa cele 24 de 
locuri care asigură prezența la 
faza finală, dar șl pentru a punc
ta In clasamentul selecției, cel 
caro creează premisa titularizării 
in echipa reprezentativă.

Conform așteptărilor, concursul 
a fost dominat de scrimerele aăt- 
mărence, toate cele 3 reprezen
tante ale acestui puternic centru 
de scrimă ajunse in faza elimină
rilor directe (16 oompetitoare) ca- 
lific4ndu-«e șl ta finala de 8, tar 
ultimul asalt, cel care avea aă 
desemneze învingătoare». a opus 
OtlUel Hoehdorfer pe Gabriela 
Betuker, ambele de la Clubul 
sportiv Satu Mare. Mal puțin

CLUBURI DE VACANJĂ
(Urmare din pag 7)

triei, prof. Vasilica Burbon, de 
la președinta Consiliului Or
ganizației Pionierilor, prof. Ră
dica Zugravu. și de la prof. 
Viorel Coadă, președintele 
Consiliului sportiv al sectoru
lui, care e de părere că n-ar 
fi rău să notăm „cele mal 
sportive" școli : 87, 80, 92, 16, 
20, 99, 116, 186, S9, 88, 200, 149, 
94, 75, ordinea fiind absolut 
intimplătoare.

La ieșire auzim zgomot de 
motoare. Steagul cu pătrățele 
tocmai a dat startul karturilor. 
Pe lingă noi trece salutîndu-ne 
ca un mare campion de „for
mula 1“ un concurent cu cas
că albastră, dar de asta profi
tă cel de pe locul doi, care 
s-a apropiat mult și, după cum 
ia virajul, in „derapaj contro
lat", se pare că va trece in 
frunte. Am sta să vedem fina
lul și Întrecerea fetelor, dar 
ne grăbim spre alt sector.

ȘCOLI MULTE, 
COMPETITORI PUTINI...

Pe aleea Circului s-au adu
nat copii din Sectorul 2, la 
„Cupa vacanței" la cros. Sînt 
aici și preșcolari, de la Grădi
nița IIRUC, cu profesoara Pau
la Bilea, de la Casa Pionieri
lor și șoimilor patriei, cu edu
catoarea Florio a Ion. Conform 
programului, ei deschid con
cursul, pe primele locuri cla- 
sîndu-se Laura Andrițoia șl 
Alin Andrei. Startul l-a dat 
„nenea ăla cu mustață", ve
chiul. activist obștesc Ion Odo- 
basian, președintele comisiei de 
atletism a sectorului. Are pis
tol de start de adevărat, ca la 
„internaționale". Urmează ca
tegoria claselor I—IV si V— 
VIII și copiii sînt cu un ochi la 
starter și cu unul la diplomele 
„Daciadei", frumos rînduite pe 
o masă și care vor răsplăti pe 
învingători, Profesorii Maria 
Buhnilă (Șc. gL 77), Dan Lăză- 
rescu (39), Georgeta Comănoiu 
(30), Împreună cu prof. Florin 
Diac, inspector școlar coordo
nator și prof. Nicolae Mureșa- 
nu, președintele Consiliului 
pentru educație fizică și sport 
al sectorului, asigură buna or
ganizare.

Ce școli participă, tovarăși ? 
Ni se enumera : 10, 31, 28, 39, 
77, 24, 56 și ...etc. Facem o so
coteală și reiese că de la fie
care școală au venit cam 10—15 
elevi. Ne dăm cu părerea că 
sînt cam puțini. Da — ni se 
spune — dar să nu uităm mi- 
ni-fotbalul, tenisul de masă și 
șahul, care se dispută la școa
la nr. 28, de peste drum. Nu-i 
uităm, dar parcă tot sînt cam 
puțini. Șl soarele ăsta, care 
invită la joacă.

,,A“. După consumarea meciu
rilor din faza preliminară, 
dreptul de a se alinia la star
tul turneului final și l-au câș
tigat următoarele echipe :

Grupa 1970 
„POLI" TIMIȘOARA 
CHIMIA RM. ViLCEA 
PETROLUL PLOIEȘTI 
F.C.M. BRAȘOV

jocuri demonstrative ; mîine : 
de la ora 14 la ora 20. La 
sfirșitul întrecerii, F.R.F. va a- 
corda premii în obiecte, iar 
echipele cîștigătoare vor primi 
cite o cupă din partea ziarului 
„SPORTUL".

scontat succesul Gabrldei Betu
ker. nu de mult revenită In acti
vitatea competițională, după o 
lungă suspendare, șl recent rein
trodusă ta lotul reprezentativ. Șl 
chiar dacă lnvingătoarea de ieri 
seară nu s-a calificat direct In 
finala de 8, d prin recalificări, 
pentru că pierduse In eliminările 
directa la Gizganu (8—5), Betu
ker a trecut apoi, pe rlnd, de 
Cioată (3—7) șl Docan (8—6), am
bele de la Dinamo — ta recalifi
cări, Beca (Energia, 8—1) — ia 
primul asalt din finală. Dan (Di
namo, S—6) — ta semifinală șl 
Hoehdorfer (8—4) in finala pro
bei.

Iată celeilalte rezultate din ca
drul finalei de 8 : Aurora Dan — 
Ellsabeta Guzganu (Steaua) S—7 
(singurul asalt decis ta prelun Paul SLAVESCU

Cit sînt de mici, nu sînt la primul lor start.

TOATE SPORTURILE 
PENTRU COPII I

La liceul „D. Bolintineanu", 
un veritabil complex sportiv, 
e o animație greu de descris. 
In baziul acoperit turneul de 
polo oferă meciuri de mare 
atracție celor peste o sută de 
înotători gata să sară în apă 
cind se va da pauză intre re
prize. Cele trei echipe de po
lo ale liceului iși dispută „Cu
pa Unirii", Împreună cu invi
tații lor, juniorii de la Pro
gresul și Rapid. Greu de pre
văzut fericita cîștigătoare, gaz
dele sperînd totuși să fie una 
din echipele lor C,Nti-și vor 
ceda puncte, așa ceva nu exis- 
tă“!“). Profesorul Adrian Bcl- 
deanu, directorul școlii, e ca 
un adevărat comandant de oști, 
înconjurat de un numeros stat 
major de profesori, care s-au 
împărțit la handbal, baschet, 
șah (în sala de sport), la tir 
cu aer comprimat, la „bazinul 
mic", unde un grup de copii 
deprind tainele înotului, pre
tutindeni. „Profesorii nu au 
vacanță, de orice materie ar 
fi. Vacanța trebuie folosită ca 
șl orele de curs, cu acțiuni cul- 
tural-sportive-edncative. -Vrem 
să le facem interesante și atră
gătoare și sperăm că ceva, ce
va reușim", ne mărturisește 
directorul. Sînt aici cadrele li
ceului, ale Clubului sportiv șco
lar, ale școlilor dimprejur, ale 
Casei pionierilor și șoimilor 
patriei, ale Consiliului pentru 
educație fizică și sport al Sec
torului 5, într-o valoroasă „sta- 
ție-pilot” a acestui sector.

Mihail Nedelcu, Elisabeta 
Milobenschi, Constantin Tudor, 
Sorin Grigorovici, Aneta Sirha, 
Liviu Breșca, Mihai Iliescu, 
Marioara Alexandrcscu, Gheor- 
ghe Gheorghiu, Teofil Vultur. 
Vasile Trifu — iată-i doar pe 
cîțiva dintre cei care organizează 
această bogată activitate de 
aici. Notăm și cîteva școli; 132, 
135, 130, 139, 141, 131...

Cit mal ține vacanța, ar fi 
bine ca factorii de răspundere 
în problemele educației fizi
ce și sportului din celelalte

SE REIA 
ACTIVITATEA 

COMPETIȚIONALÂ 
LA LUPTE

Peste cîteva zile se reia acti
vitatea competițională în spor
tul luptelor, odată cu disputa
rea etapei inaugurale a con
cursului republican pe categorii 
de greutate (seniori). întreceri
le de „libere" vor avea loc între 
21 și 23 ianuarie, la Brașov, iar 
cele de „greco-romane" între 
28 și 30 ianuarie, în aceeași lo
calitate. Tot în luna Ianuarie, 
în zilele de 28 și 29, se va des
fășura „Cupa 16 Februarie" la 
lupte libere-tinereț (18—23 de 
ani), competiție programată, de 
asemenea, la Brașov.

giri), Hoehdorfer — Marcela Zsak 
(C.S. Satu Mare) 8—6, Csila Ru
parcsics (C.S. Satu Mare) — Mo
nica Veber (C.S. Satu Mare) 8—4; 
Hoehdorfer — Ruparcsics 8—6 (In 
cealaltă semifinală). Pentru locu
rile 3—4 : Ruparcsics — Dan 8—8.

Astfel, printre cele 8 finalista 
s-au aflat toate cele cinci compo
nente ale echipei reprezentativa 
(Csila Ruparcsics, Ellsabeta Guz- 
ganu, Gabriela Betuker, Otilia 
Hoehdorfer și Monica Veberț^ 
care va lua parte la 26 ianuarie.’ 
la Budapesta, la patrulaterul fe
minin de floretă Franța — Italia 
— România — Ungaria șl apoi Ia 
concursul de cat. A dotat cu 
„Cupa Caola*.

sectoare ale Capitalei să facă 
o vizită la liceul din Calea 
Rahovei. Au mult de învățat, 
dacă nu pentru această vacan
ță, măcar pentru cele viitoare—

CÎTEVA concluzii
Cele șase cluburi de vacanță 

la care ne-am referit au fost 
bine stabilite de organele d« 
resort Fie că sînt complexa 
sportive, fie că sint unități șco
lare, ele oferă condițiile nece
sare unei susținute activități 
sportive de vacanță, in sală 
sau în aer liber. Dar se dove
dește că, ele singure, condiți
ile nu fac minuni, că OAME
NII SPORTULUI decid succe
sul acestei acțiuni cu un pro
nunțat caracter educativ-for- 
mativ.

Inițiativă a anilor trecuțl, 
cluburile de vacanță ar trebui 
să meargă strună pretutindeni, 
dar — după cum s-a văzut — 
nu este așa, inerția și festi- 
vismul mai dăinuind pe a- 
locuri. Ce dovadă mai bună 
dedt comparația dintre școa
la generală nr. 190, din Sec
torul 4, și liceul „D. Bolinti
neanu", din Sectorul 5? Pe da 
o parte inactivitate, pe de alta 
efervescență creatoare, în care 
IDEILE și căutările iși arată 
roadele din plin. O asemenea 
idee, vrednică de laudă, esta 
și aceea că tovarășii de la li
ceul „D. Bolintineanu" au in
vitat pe Tilus Ozon și Petre 
Moldoveanu, foste vedete aia 
fotbalului nostru, să stea da 
vorbă cu copiii, să-i sfătuiască 
să facă sport...

Permanența activității spor
tive la aceste cluburi, cu o 
cit mai largă paietă a disci
plinelor, folosind toate posi
bilitățile, este una din condi
țiile atragerii elevilor la aces
te activități de vacanță. Cu un 
cros-două nu se face... clubul 
de vacanță, nu sint deprinși 
elevii cu exercițiul fizic, cu 
sportul....

Iar raidul nostru am dori, 
desigur, să aibă ecou nu nu
mai în cluburile de vacanță 
din București.



START ÎN SEZONUL VOLEIBUISTIC 1983 Miine, in Divizia „A“ de handbal feminin

Ieri s-a terminat nauza com- 
petițională a divizionarelor 
„A" de volei sase echipe dis- 
putînd meciuri fie aminate 
(Rapid — Chimpex. din etapa 
a 13-a a campionatului femi
nin), fie devansate (Explorări 
— Silvania, contînd pentru e- 
tapa a 12-a. de duminică, și 
Dinamo — C.S.M. Suceava, 
contînd pentru etapa a 14-a, 
ambele din campionatul mascu
lin). Iată amănunte de la a- 
ceste jocuri :

RAPID — CHIMPEX CON
STANȚA 3—1 (13, —4, 12, 10). 
Victorie categorică a elevelor 
antrenorului N. Humă, caie-și 
văd astfel relansate șansele 
de supraviețuire în prima di
vizie a tării; Jocul a început 
în nota de evidentă nervozita
te a ambelor echipe, care au 
greșit multe servicii ; treptat, 
rapidistele „se văd“ din ce în 
ce mai mult în joc, cîștigînd 
primul set. Setul doi începe 
în nota de superioritate clară 
a constănțencelor, care cîști- 
gă „Ia pas", ajutate fiind și de 
căderea inexplicabilă a gazde
lor. Următoarele două seturi 
au fost aproape identice : 
Mariana Ivanov și Constanța 
Iorga, în zi bună, au tras 
după ele toată echipa rapi- 
distă și astfel speranțele iubi
torilor de sport din Giulești 
au renăscut. Spectacolul spor
tiv din sala Rapid a benefi
ciat și de un arbitraj foarte 
bun prestat de ploieșteanul

FEMININ (etapa a 17-a)

Gaîâti : C.S.U. OȚELUL - CHIMPEX CONSTANTA
lași PENICILINA - CALCULATORUL BUCUREȘTI
București : RAPID — ȘTIINȚA BACĂU

(sala Rapid, ora 10)
FLACĂRA ROȘIE - „U‘ CLUJ-NAPOCA

(sala Lie. ind. MIU, ora 10) 
DINAMO - MARATEX BAIA MARE

(sala Dinamo, ora 10)

Meciul FARUL CONSTANȚA - C.S.M. LIBERTATEA SIBIU - ominot

MASCULIN (etapa a 12-o)

Brasov ; TRACTORUL - DINAMO BUCUREȘTI
București: STEAUA - MOTORUL BAIA MARE

(sala Floreasca, ora 13) 
Craiova : UNIVERSITATEA - CS-M. SUCEAVA
Oradea : C.S.U. ALUMINA- CALCULATORUL BUCUREȘTI
Rm. Vîlcea : CARPAȚI - C.S.U. OȚELUL GALAȚI

• Iert la prînz, F.R. Volei a primit o telegramă prin care era 
anunțată că echipa turcă Kasiyaka Izmir nu poate veni în Ro
mânia pentru a susține prima manșă a dublei partide din „Cupa 
balcanică- la volei masculin ta compania echipei Silvania Șlm- 
leu Silvaniei, partidă care urma să aibă loc duminică, II ia
nuarie. în Sala sporturilor din Zalău.

JOCURI MAI ECHILIBRATE

ÎN SERIA SECUNDĂ LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 14 (prin 

telefon). Cea de a treia etapă 
a turneului din grupa secundă 
valorică a Diviziei „A“ de ho
chei. care se dispută in loca
litate, a fost mult mai echili
brată decit celelalte. înregis- 
trîndu-se rezultate strinse :

Avîntul Gheorgheni — Me
talul Rădăuți 9—6 (3—2, 4—3, 
2—1), la capătul unui joc dis

(Urmare din pag. 1) (directcr: Th. Constautmeseu) 
șl șefului de complex S. Teo- 
haride, earned eu foarte 
muți ani de activitate ta 
spori.

In aceste zile alți 125 de 
copil se inițiază ta tataeie pa
tinaj ului de performanți, ur- 
mind eeicr Hi care au termi
nat cursul ia X decembrie 
îs» șl pe care l-am tatEnit 
dezinvoiți acum pe luciul 
gnețil. printre m!2e de oas
peți al patinoarului ploieștean. 
(Constantin ALESE)

AL MICILOR

neau bine primele elemente 
de alunecare, depășind inevi
tabila perioadă a... căzături
lor Aproape 30 de ore pe 
săptămină patinoarul e la 
dispoziția publicului. Zilnic, 
activitatea se desfășoară 
(doar cu pauzele impuse de 
curățirea gheții) de la ora 
7,30 la 22. tot aici au intrare 
permanentă: echipa de hochei 
juniori (care a și dat un ju
cător divizionar formației 
din Sf Gheorghe), secția de 
patinaj viteză a clubului Pe-

e PREȚUL VICTORIEI
VALERIA BADIU, schioară 

fondistă de lot național, in 
vîrstă de 16 ani, legitimată 
la C.S.Ș. Bistrița, unde e pre
gătită de prof. Ștefan Berbe- 
caru: „Ne-am retras aici, pe 
Valea Rîșnoavei, singurul loc 
unde avem zăpadă bună pen
tru pregătiri-asidue. Diminea
ță am alergat 12 kilometri, 
iar acum mă pregătesc pentru 
puțină odihnă: după-amiază
mai am în plan alți 12 kilo
metri, pe care trebuie să-i 
parcurg cu intensitate unu 
pe unu. Adică cu maximum 
de efort Aceste cuvinte e- 
rau spuse cu vreo două zile 
înaintea „Cupei Brașovia“, 
compet’ție care a prilejuit e- 
chipei C.S.Ș. Bistrița, alcă
tuită NUMAI DIN JUNIOARE 
MICI, o frumoasă victorie la... 
categoria senioarelor 1 Iată și 
numele colegelor Valeriei: E- 
lena Hang an (14 ani) și Vio
rica Vrășmaș (15 ani).

C. Șovăială, ajutat de C. Go- 
goase. (București). (Mihail 
VESA).

EXPLORĂRI BAIA MARE
— SILVANIA ȘIMLEU SIL- 
VANIEI 3-0 (3, 7, 12). Băi- 
mărenii au fost net superiori, 
mal ales in primele două se
turi. Oaspeții au deziluzionat, 
greșind mult la serviciu și la 
preluare, iar blocajul lor a 
fost penetrant, ceva mai bun 

doar în setul trei. Remarcați : 
Mîțu, Staicu, Ignișca, Cova- 
ciu (E) respectiv Ghic, Măș- 
cășan, C. Strauff și Ciontos 
(S). Arbitri : F. Radu și D. 
Vasile, ambii din București. 
(A. CRIȘAN - coresp.).

DINAMO — C.S.M.U. SU
CEAVA 3—0 (5. 6. 1). Partida 
a durat doar 35 de minute, 
sucevenii s-au prezentat deo
sebit de slab, ușurînd mult 
sarcina învingătorilor. Arbitri : 
V. Sănduleseu si V. loueseo 
din București. (N. MATEESCU
— coresp.).

• In intilnirile de mline ale 
campionatelor de volei Se pare 
că gazdele au prima șansă. dar 
nu trebuie uitat de pildă, că 
Dinamo (m) se deplasează la 
Brașov, sau că echipele Cal ca
latorului pot cuceri ambele 
puncte puse In joc in meciu
rile de la Iași — fetele si de 
la Oradea — băieții. Progra
mul complet al jocurilor este 
următorul : 

putat (în min. 50 scorul era
7—6 !). Sp. studențesc A.S.E. 
București — Tîrnava Odorbei 
5—2 (1—0, 3—1, 1—0), o fru
moasă și meritată victorie a 
bucureștenilor : Progresul
Miercurea Cioc — LM.A.SA.
Sf. Gheorghe 5—2 (1—S. 1—1, 
3—1). Turneul se încheie sîm- 
bătă.

V. PAȘCANU-ccresp.

tro’.ul și cea de patinaj artis
tic a C.S Ș. „Pionierul".

Să mai remarcăm curățenia 
care domnește in toată baza, 
disciplina și ordinea de pe 
gheață, de la garderobă pînâ 
Ia centrul de închiriat pati
ne. Cei care creează buscula
de pe gheață tint imediat 
scoși in afara spațiului de pa
tinaj, evltîndu-se posibilele 
accidente. Patinoarul din Plo
iești ^ste o gazdă primitoare 
pentru Iubitorii de sport. Un 
merit revine, desigur, A.B.S.

• EMOȚIONANTUL DUEL 
PATINATOARE

LA „Ct^A TRIUMF* am 
avut plăcuta surpriză de a o 
vedea pe tînăra șl talentata 
Codruța Moiseanu (cat. copii 
11) evoluînd în compania mai 
experimentatelor junioare II. 
Patinînd cu grație, executînd 
o broderie de elemente teh
nice mult peste așteptări la 
această vîrstă, Codruța s-a 
grăbit, di a păcate, la o exe
cuție și a ratat astfel unul 
din elementele „forte" pe

• 2000 DE SPECTATORI 
DE SCHI FOND !

„Cupa speranțelor*, com
petiția inaugurală a sezonu
lui de schi-fond în calen
darul local, organizată de 
Comisia Județeană de schi 
Prahova, a reunit peste 100 
de copil de pe Valea Praho
vei și din Brașov. De notat 
că numărul spectatorilor la

LIDERUL, RULMENTUL BRAȘOV,
EVOLUEAZĂ

Miine se dispută — in cam
pionatul feminin de handbal, 
Divizia „A* — etapa a Vl-a, 
etapă dominată de partida 
programată in Capitală, in ca
drul căreia vom putea urmări 
evoluția liderului clasamentu
lui, Rulmentul Brașov, Iată 
programul :

Tg. Mureș : 
Sibiu : 
Si Gheorghe : 
Umisoorp :
București :

MUREȘUL
CS.M.
C.S.M.
A-E.M
CONFECȚIA

(solo Floreosca, de la ora 10)
PROGRESUL - RULMENTUL BRAȘOV 

(sola Horească, de la oro 11,15)

„TROFEUL EFICACITĂȚII’*
Dvpâ 5 etape. ta eea de « n-a 

ediție a ta trecerii dotată eu „Tro- 
teol enrxdtlța', oferit de ziarul 
„Sportul*. tittuțta se prezintă 
astfel :

L MAB1A VEllGEAXC (CM- 
—u v—. vneea) a înscris CZ 
de goluri: t Marta Manta (Pro- 
gresun M: X lalisaa Dimofte 
(Hidrotehnica) ÎS; 4. Magda Pe
ren (MsreștO M: X Sodica Gri-

CARNET ATLETIC
• Astăzi r mline la Clnj- 

Napoca Timișoara. Ctmpulnng 
Muscel, Brașov Brăila. Foc
șani si București se desfășoară 
etapa de zonă a campionatele 
republicane de sală pentru se
niori si juniori L In București, 
concursul are loc In sala -S3 
August* azi dupâ-amiază (de 
la ora 15.30) gi duminică dimi
neața (de la ora 9).
• Din calendarul indoor al 

actualului sezon : 22—23 ianua
rie. etapa de zonă a concursu
lui republican „Cupa 16 Fe
bruarie* pentru juniori □ Cn 
orașele amintite mai sus) ; 27 
ianuarie : „Cupa Steaaa*. la 
București, concurs de seniori

CONCURSURILE DE CALIFICARE LA TENIS DE MASA
în Sala sporturilor din Tg. 

Mureș s-au desfășurat în
trecerile concursului republican 
de calificare pentru juniori si 
Divizia _A“. pentru seniori și 
senioare.
In competiția juniorilor au 

fost angrenate 15 echipe de 
fete șj 22 de băieți. In urma

care le are în repertoriu. 
Astfel, eleva lui Victor Neagu 
(C.S.Ș. Triumf București) a 
ajuns la egalitate de puncte 
cu principala sa adversară. 
Anca Cristescu (I.E.F.S.), si
tuație în care a intrat în cal
cul valoar a tehnică a evolu
țiilor celor două competitoare. 
Iar aici a învins Anca. Me
ritele Codruțeî rămîn. Insă, 
Incontestabile. (Gh. ST.)

LA UN CONCURS

acest concurs de copil s-a ri
dicat la peste 2 000 ! Cîteva 
nume de eîștigători: Florenti
na Dobre (C.S.Ș Sinaia), ioa
na Zangor (C.S.Ș. ‘Sinaia), A- 
driana Savu (C.S.O. Sinaia), 
B. stancu (A.s.A. Brașov), 
N. Șerban (A.S.A. Brașov), 
V. Cită (C.S.Ș. Sinaia). (Vic
tor ZBARCEA — coresp.).

ÎN CAPITALĂ
CLASAMENT

1. RULMENTUL 5 5 0 0 98- 85 15
2. A.E.M. Tim. 5 3 11 98- 85 12
3. Progresul 5 3 11 92- 84 12
4. Chimistul 5 3 0 2 120-106 11
5. Textila 4 3 10 81- 77 11
6. Știința 3 3 0 0 80- 70 9
7. Mureșul 5 2 0 3 87- 97 9
8. Hidrotehnica 4 112 84- 81 7
9. TEROM lași 5 10 4 97-105 7

10. Confecția 5 10 4 110-120 7
11 C.S.M Sf. Gh. 5 0 2 3 90-102 7
12 Independența 5 0 0 5 85-110 5

- HIDROTEHNICA CONSTANȚA
- TEROM IAȘI
- CHIMISTUL RM. V1LCEA
- ȘTIINȚA BACĂU
- TEXTILA BUHUȘI

goraș (Confecția) »; X Zoran ea 
ștefan o vid (AXMJ X7; 7—»; E- 
lena Cîubotaru (Textila). Nadir e 
Loțaș (A.E.M) șl Doina Cojoca
rii (AE.M.I 25; 1*. Maria Corban 
(TEROM) ZS; 11—11- Rodi ca Ma
rian (Rulmentul), Eva Andor 
(C.S.M. SL Gnecrghe) și An
gela Avă danei (TEROM) ZI ; 
1*—IX Nicullna Vîșan (C.S.M. SL 
Gheorghe} șl Maria Măiureanu 
(Confecția) ZA

deschis Si cluburilor din pro
vince ; 29—30 ianuarie : etapa 
de zonă a concursului republi
can -Cupa FJLA-* pentru ju
niori III Cn aceleași orașe) : 
5—8 februarie: Campionatele
republicane de sală pentru se
niori si juniori L la Bucu
rești : 12—13 februarie : „Cupa 
Rapid*, concurs de seniori, la 
București : 13—20 februarie : 
.Cupa de Cristal*, concurs in
ternational. la București.

• Văii Iooescu si Anițoara 
Cușmir. invitate La un stagiu 
de pregătire !n B.F. Germania, 
vor participa la 29 ianuarie la 
un coactzrs La Sindelfingen.

unor dispute. !n general de un 
nivel satisfăcător, s-au califi
cat pentru divizia de școlari și 
juniori următoarele formații : 
C-S3. 1 Km. Vîlcea I și II 
(antrenor Tr. Ancuța). C.S.Ș. 
Constanța (V. Fîlimon) la fete, 
Pionierul Craiova (M. Boboci- 
că) și CJLȘ. Bistrița (Gh. 
Bozga) la masculin.

La concursul seniorilor au 
luat parte 16 formații feminine 
și 20 masculine. Au reușit să 
se califice in prima divizie e- 
chipele C.S.M. Cloj-Napoca 
(Marina Ghe. Zita Ferenczy, 
Gabriela Gherman, Cyongy 
Szabo, antrenori F. Paneth și 
M. Bledea) și C.S.M. Buzin 
(Lorena Mihai. Beatrice Pop. 
Dorina Murea, antrenor Gh. 
Mustățea) la feminin, înfrăți
rea Tg. Mureș (Florin Vaida, 
Sever Naidin. Deneș Balint, 
Karol Kaffai, antrenor 1. 
Lohr) și Sticla CS3. Bistrița 
(Viorel Andrecuț, Laszlo Bonc- 
zidai, Mihai Grigoreanu. Eu
gen Toth, Călin Creangă, an
trenor Gh. Bozga) la mascu
lin (C. ALBU — coresp.).

SELECȚIE LA ȘAH
Secția de șah a Clubului 

sportiv Universitatea Bucu
rești organizează In perioa
da 15 ianuarie — 1 februa
rie un curs de selecție 
pentru depistarea unor co
pii și juniori dotați pen
tru practicarea șahului. E- 
levii în vîrstă de 7—12 ani 
se pot prezenta zilnic, în
tre orele 16—20, la sala de 
șah de la Facultatea de 
istorie-filozofie, din Bd. 
Republicii nr. 13, stația 
Universității, unde se a- 
junge cu troleibuzele 65, 
84, 88, 90, 92. 98.

j CEI MAI BUNI |
| 10 SPORTIVI |
i Al CLUBURILOR I
■ UNIVERSITATEA CRAIOVA

1. ILIE BĂLĂCI (fot
bal), 2. Vasile Florea, 

I Cristian I> igan, Călin
Toma (tenis de masă), 
3 Costicâ Ștefănescu 

. (fotbal). 4. Marin Firă-
nescu. Eugen Florescu, 

I Mircea Nicorescu. Simi-
on Crișan. tenis de ma- 

Isă). 5 R'iion Cămăta.ru 
(fotbal), 6 Paul Haldan 
(tenis de m isăi. 7. Nicu 

IStoian (volei' 8. Gheor
ghe Dumi'ru (handbal), 
9. Silviu Lung (fotbal), 
10 Aure] Țicleanu (fot
bal).

C.S.M. SATU MARE

L MARCELA MOLDO- 
VAN-ZSAK (scrimă), 2. 

ICsilIa Ruparcsics (scri
mă), 3. Otilia Hokdorfer 
(scrimă). 4. Rozalia O- 
rosz (scrimă), 5. Vasile 
Costa (scrimă), 6 Attila 
Csile (scrimă), 7. Paul 
Decei (scrimă), 8 Gheor- 

Ighe Costin (lupte). 9. A- 
lexandru Cuculean (lup
te), 10. Angela Boloș (at- 

I letism)

CS.M CRAIOVA

II. ANIȘOARA CUȘ- 
MIR (atletism), 2. Miha- 
ela Loghin (atletism), 

X Mariana Lenghel Io- 
nescu (atletism), 4. Flori 

’ Rohojeanu (atletism), 5. 
Costel Beată (lupte), 6. 
Iulian Mavlea Gupte). 7. 
Sergiu Pistorel (călărie),

1 8. Romulus Pașcovschi
I (călărie). 9. Costinel Fir

Gupte), 10. Constantin 
Stanică Gupte).

VOINȚA TG. MUREȘ

L AUREL MORAR 
(modelism), 2. Aurel Po
pa (modelism). 3. Elisa- 

1 beta Alberta (Popice), 4.
Maria Todea (popice), 5. 
îldiko Szasz (popice), 6. 

I Francisc Boloni (mode-
* hsm), 7. Bela Varga

(judo), 8. Septimiu Teut 
(modelism). 9. Sandor 

IKiss (tir cu arcul). 10. 
Angela Uleșan (caiac).

| GLORIA BISTRIȚA

1. CONSTANTIN CHI-

IRU (haltere), 2. Rodica 
Hoha (atletism), 3. 
Gheorghe Hurtoi (fot- 

Ibal). 4. Mircea Sburlea 
(hakere). 5 Carmen Po- 
povici (sanie), 6. Mircea 
Bîrzan (haltei e), 7. Teo
dor Beldie (fotbal), 8. 
Grigore Rus (atletism), 
9. Mircea Crișan (radio-

I amatorism). 10. Floarea 
Nistor (handbal).

CS.M. SUCEAVA

L ILIE MATEI Rup
te). 2. Dorel Mîndru I (volei). 3. Doru Onuț
(lupte), 4. Alexandru 
Cristian (fotbal), 5. Gigi 

■ Dumitru (volei), 6. Ma
rius Andrușcă (atletism), 

• 7. Lorin Avădanei (fot-
Ibal), 8. Iile Gafencu

(fotbal). 9. Constantin 
Vlad (rugby). 10. Adrian 
Smochină (patinai vl- 

I teză).

GS.Ș. SLATINA

1. GABRIELA BARZU 
' (handbal), 2. Cristian 
I Gulie (box), 3 Gabriela

Radu (tenis de masă), 4. 
Mirela Lazăr (tenis de 
masă), 5. Constantin 

I Geană (box), 6. Aurelia
Cioc (handball, 7. Cori
na Manea (volei), 8. A- 

Idela Dumitru (atletism),
9. Doru Mihalache (ju
do), 10 Dumitru Dumi
tru Gupte)

C.S.Ș. TULCEA

| 1. GABRIEL ALEXAN-
DRESCU (volei), 2 Jean

• Vasu (atletism). 3 Vic- 
Itor Leah. Ion Mititelu, 

(caiac-canoe). 4. Cristian 
Nica, Mircea Cutariu 
(volei), 5. Valentina Sîr- 

Ibov (atletism). 6. Nicola e 
Roșea (caiac-canoe). 7. 
Vasile Ciulei (atletism),

18. Cornel Sacalov (hand
bal), 9. Gavriîă Sibilea- 
nu (lupte), 10 Florentina 
Nichiforov (baschet).

I
I

LM.A.SA
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PATINOARUL DIN SARAJEVO - CADRU IDEAL
PENTRU TURNEUL OLIMPIC DE HOCHEI

1 BELGRAD (Agerpres). — A- 
flat în vizită la Sarajevo, pre
ședintele Federației interna
ționale de hochei pe gheață, 
Giinther Sabetzki. a declarat, 
printre altele: „Noua sală des
tinată Olimpiadei de iarnă din 
1984 este foarte funcțională și 
interesantă din punct de vede
re arhitectonic. Sînt convins 
că această sală, construită in
tr-un timp record de numai 
14 luni, va constitui cadrul 
ideal pentru turneul olimpic 
de hochei pe gheață".

La rîndul lor, numeroși zia
riști sportivi de pes‘e hotare.

PE GHEATĂ

Asiă/i, start in cca <i€ a 51 a ediție a „Taratul .i celor 5 națiuni' la rugby

prezenți jn călătorie de docu
mentare în orașul-gazdă al 
viitoarei „Olimpiade Albe", au 
subliniat în comentariile lor 
ca pozitiv faptul că la Sara
jevo nu s-au construit „monu
mente sportive", ci obiective 
funcționale, ce vor fi folosite 
și după încheierea Jocurilor. 
De aprecieri superlative s-au 
bucurat și cele două trambu
line olimpice, atît pentru cali
tățile lor tehnice, cit și pentru 
faptul că vor permite ca în
trecerile concursului de sări
turi cu schiurile să fie urmă
rite de peste 100 000 de spec
tatori.

ANGLIA

PE ZĂPADĂ
MONTGENEVRE. Au în

ceput întrecerile contînd pen
tru „Cupa Europei", feminină, 
la schi alpin. Joi. pe pîrtia 
din această stațiune franceză 
a avut loc o cursă de coborîre 
încheiată cu succesul tinerei 
sportive austriece Veronika 
Wallinger, cronom''trată în 
1:26,49. Pe locurile următoare 
b-au clasat : 2. Patricia Kastle 
(Elveția) 1:26.59, 3. Elisabeth 
Warrter (Austria) 1:27,23. 4.
Rosemarie Dreier (Austria) 
1:27,33. 5. Micaela Marzola (I-

CUPE EUROPENE 

INTER-CLUBURI
Aite rezultate cin cadrul com

petițiilor europene inter-cluburi 
(sferturi de finală):

BASCHET: bărbați, Cupa cam
pionilor, grupa ,. -V : Maccabi 
Tel Aviv — T.S.K.A. Moscova 
84—80, Real Madrid — Ford Can
tu 77—79 ; femei, Cupa campio
nilor, grupa „A“: Asnieres
Spor (Franța) — Daugava Riga 
56—67 ; grupa „B“: Zolu Vicen
za — Agon 03 Diisseldorf 65—56, 
B.B.C. Coxyde (Belgia) — Spar- 
takus Budapesta'50—83.

VOLEI : bărbați, Cupa cupelor: 
Asnieres Sports — Avtomobillst 
Leningrad 0—3 • Cupa federației: 
Tr espor Istanbul — Arago Sete 
(Franța) 3—1 ; temei, Cupa cam
pionilor : Dinamo Tirana — Vas
sas Budapesta 1—3 ; Cupa fede
rației : c.A.s.G. Paris — Davo- 
ho (Belgia) 3—t. PaUavolo Ce- 
cina (Italia) — rilbeek ltterbeek 
(Belgia) 3—0.

talia) 1:27,51, 6. Roberta Ber- 
benni (Italia) 1:27,86.

WENGEN. Astăzi se va des
fășura pe celebra pirtie „Lau- 
berhorn" o coborîre masculină, 
contînd pentru - „Cupa Mon
dială". Ea a fost precedată de 
două curse de antrenament 
cronometrate : Urs Raeber (El
veția) 2:05,99, Helmut Hofleh- 
ner (Austria) 2:06 17 Peter 
Wirnsberger (Austria) și Franz 
Klammer (Austria) 2:06.20 în 
prima cursă. Klammer 2:06.82, 
Hoflehner 2:07,08, Ken Read 
(Canada) 2:07,81 in cursa a 
doua.

REIT IM WINKL. Schiorul 
vest-german Thomas Muller, 
al 6-lea clasat la C.M. de com
binată nordică din 1982, s-a ac
cidentat grav la antrenamentul 
de sărituri, de joi. și a fost 
internat in spital pentru cel 
puțin 6 săptămini !

In Europa, rugbyul „comba
te" pe două fronturi. Avem, 
mai întii, pe linia federației 
internaționale (FIRA), o com
petiție (care a depășit un de
ceniu de viață) dotată cu cupă 
transmisibilă, echivalind — 
pentru noi, continentalii — cu 
un adevărat campionat euro
pean, mai cu seamă de cind la 
întrecere iau parte 18 echipe 
naționale, repartizate, după 
capacitate, in trei grupe valo
rice (A, B și C).

Dar prin tradiția sa înde
lungată (trebuie să întoarcem 
filele calendarului pînă în 1910 
pentru a afla prima ediție), 
prin ampla desfășurare de for
țe și ambianța extraordinară 
stirnită in jurul partidelor, 
competiția numărul 1 rămine, 
fără doar și poate. „Turneul 
celor 5 națiuni", care a ple
cat la drum acum 73 de ani, 
adică atunci cind Franța a fost 
admisă Ia intreeere de Inter
national Board (celălalt for al 
rugbyului, care grupează na
țiunile făcind parte din Com
monwealth). Ce-am putea a- 
dâuga ? Mai întii că „Turneul" 
a fost întrerupt in două peri
oade : 1915—20 — din cauza
primului război mondial — și 
apoi incepind din 1932 (cind 
XV-le Franței a fost „suspen
dat" pe motive de „profesio
nism") și pînă in anii de <]upă 
război, cind lucrurile au fost 
împăcate, in 1347, pentru a ră
mine astfel pină in zilele noas
tre. Așadar, In total, 53 de e- 
diții in „cinci", deoarece tn 
momentul excluderii echipei

franceze, britanicii au conti
nuat să joace între ei.

Al 54-lea „Turneu al celor 5 
națiuni" programează astăzi, 
la Londra și Edinburgh, două 
partide interesatne, aceea din 
capitala Angliei, dintre „re
prezentativa trandafirului" și 
aceea a „cocoșului galic", pu
țind fi socotită un adevărat 
cap de afiș. Celălalt meci va 
opune selecționatele Scoției și 
Irlandei și nu este mai puțin 
interesant.

Se pune, firește, întrebarea: 
care dintre cele cinci echipe 
este favorita întrecerii in noua 
ediție? Irlanda, câștigătoarea 
trecutei ediții ? Cu toată ad
mirația pe care o nutrim față 
de „reprezentativa treflei" (am 
văzut recent „la lucru" in ta
ra noastră trei — Leinster, Ul
ster, Munster — dintre cele 
patru selecționate de provin
cii irlandeze) nu-i credem pe 
irlandezi capabili să reediteze 
performanța din 1932, deși vor 
juca acasă și cu Franța (19 
februarie) și cu Anglia, in ul
tima etapă, după exact o lună. 
Socotind că Tara Galilor (de 
20 de ori cîștigătoare a tro
feului!) după trecerea de la 
.echipa marilor vedete" la a- 
ceea a unor „tinere promi
siuni", ca și Scoția, nu au mo
mentan o valoare competitivă 
la cel mai înalt nivel, gîndim

FRANTAo
că învingătoarea se va alege 
dintre Anglia și Franța, cu 
preferință pentru cea dinții 
(ultimul ei succes in 1980), 
care are nu numai cea mai 
mare masă de rugbyști (peste 
un milion!), ci și asemenea 
rutinați jucători precum Ilare, 
Rose, Scott, Colclough, Whee
ler sau tehnicieni de prim rang 
ca mijlocașii Smith și Davies 
(ultimul remarcat și in Româ
nia cu ocazia turneului echipei 
Universității Cambridge) sau, 
in fine, acest Mike Cusworth, 
o uvertură care ne-a produs 
o puternică impresie incă in 
1978, pe cind făcea parte din 
echipa secundă a Angliei. Nici 
echipa lui Jeau-Picrre Rives 
(de 11 ori înv'ngătoare, ultima 
dată in 1981) nu este lipsită de 
sanse. După testele cu XV-le 
Argentinei (25—12 și 13—6) 
pare a-și fi regăsit ritmul de 
atac (care i-a cam lipsit la 
București), deși — cum o ca
lifică ziarul L’Equipe — „ea 
continuă a fi o formație cu 
pulbere, dar fără ...gloanie". 
Noi avem insă și un „motiv* 
special de a-i instala pe fran
cezi printre favoriți : în ulti
mul timp, de regulă cînd pierd 
la București (parcă pentru a 
se răzbuna) ciștigă proxima e- 
diție a „Turneului"...

Dimitrie CALLIMACHI

ARTEMIO FRANCH1 DESPRE
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SS EXPERIMENTEAZĂ 
TRIATLONUL SCHIULUI

Schiul competițional, care 
are multe probe frumoase și 
interesante, este pe cale si 
se îmbogățească cu încă una, 
din familia așa-zisă, a com-w 
binatelor. în afara combina
tei nordice (o cursă de fond 
pe 15 km șl sărituri de la 
trambulina mijlocie), a com
binatei alpine pe 3 probe (o 
cursă de coborîre, una de 
slalom uriaș și una de sla
lom special), a biatlonulul 
(fond și tir) se experimentea
ză acum un trlatlon. Recent 
a avut loo în Elveția, la 
Crans Montana, un concurs 
internațional de triatlon cu 
concurenți din Austria, Fran
ța, Norvegia șl, bineînțeles, 
Elveția

Noua probă se compune 
dintr-o cursă de fond, com
pletată c_ trageri cu pușca 
(exact ca la biatlon) și un 
slalom uriaș. Clasamentul se 
întocmește pe baza unei ta
bele de punctaj. Iată-1, la 
acest concurs: 1. Arnold Năp- 
flin (Elveția) 72,16 p, 2. Heinz 
Mulbacher (Austria) 79,80. p, 
3. Mening Jaere-Leif (Norve
gia) 82,43 p. Pe echipe: 1. El
veția I, 2. Elveția II, 3. Fran
ța I. 4. Norvegia, 5. Austria, 
6. Franța II

O inițiativă care, după cit 
se pare, s-a bucurat de suc
ces. Să vpdem, însă, dacă a- 
cest triat!, n va fi adoptat și 
de Federația Internațională 
de Schi ’

HALAL SUPORTERI !...
Duminica trecută, la Amster

dam, în timpul meciului din
tre Ajax și echipa din divizia 
secundă F.C. Haga, contînd 
pentru „Cupa Olandei", s-au 
produs două explozii ale unor 
„bombe", una în timpul pri
mei reprize (6 spectatori au 
fost răniți), a doua în repri
za secundă (15 spectatori ră
niți, dintre care cîțiva în sta
re gravă !). Potrivit poliției 
locale, care a și procedat la 
mai multe arestări, este vor
ba de manifestările de van
dalism ale unora dintre su
porterii echlpai din Haga, re
cunoscut!, în această privință, 
pentru dezordinile pe care le 
provoacă la meciurile din de
plasare ale echipei lor favo
rite. Halal suporteri !

REUNIUNE MINISTERIALĂ IN
PARIS, 14 (Agerpres). — La

Paris va avea loc in ziua de 27 
ianuarie o reuniune a miniștri
lor responsabili cu problemele 
sportului dintr-o serie de țări 
ale Europei occidentale, lucră
rile fiind consacrate unor pro
bleme cum sînt violența in are
na sportivă — problemă majo
ră, după cum se apreciază —, 
dopajul și boicotarea competi
țiilor la care participă sportivii 
din Africa de Sud, țară în care 
se practică apartheidul și poli-

PROBLEMELE SPORTULUI
tica de discriminare rasială. Vor 
fi studiate și posibilitățile In 
vederea convocării unor reu
niuni a tuturor țărilor euro
pene, precum $i o întilnire cu 
miniștrii sportului din țările 
Africii.

Pe ordinea de zi a reuniunii 
de la Paris figurează, de ase
menea, discutarea mijloacelor 
de dezvoltare a sportului la 
scară mondială, problemă ce face 
in prezent obiectul unui studiu 
al UNESCO.

ȘCOALA CAMPIONILOR 
TENISULUI SUEDEZ

Tenisul suedez nu duce lip
să de mari jucători, de veri
tabili campioni Să-i amintim 
doar pe performerii ultimilor 
ani: Simonsson, Hogstedt,
Hjertquist, Nystrom, Tideman, 
Sundstrom, crescuți în conul 
de lumină al asului-așilor 
Bj3rn Borg. Anul trecut însă 
a mai evidențiat doi jucători 
de excepție. Mats Wilander, 
la 17 ani cel mal tînăr dști- 
gător al turneului de la Ro
land Garros, și Ștefan Edberg. 
Acesta din urmă are 16 ani; 
în 1980 a fost campion euro

pean de „pitici", iar în 1982 
campionul continental al ca- 
deților și component al echi
pei Suediei, cîștigătoare a 
competiției internaționale pen
tru juniori dotată cu „Cupa 
Borotra". în plus, anul tre
cut, el a cîștigat șl marele 
turneu „Orange Bowl“. de la 
Miami Beach, la categoria ju
niorilor de 16 ani, întrecîndu-1, 
în finală. p.> cel mai bun ju
cător american. Robbie Wise 
(2—6. 6—4. 6—4), singurul în 
fața căruia a cedat un set !

CAMERUNEZUL THOMAS 
N’KONO SI DISCURILE LUI 

IGLESIAS
Julio Iglesias, fostul portar 

al echipei Real Madrid, astăzi 
un cîntăreț de faimă mon
dială și foarte la modă, a ur
mărit, evident, partidele din 
vara trecută ale Mundialului, 
desfășurat in mai multe ora
șe din țara sa. Ca fost por
tar, l-a interesat cel mai mult 
jocul portarilor diferitelor e- 
chipe calificate pentru turneul 
final al Cupei Mondiale. Din
tre toți, cel mai mult i-a plă
cut came^unezul Thomas 
N’Kono. prin tehnica, agilita
tea, curajul și simțul său de

anticipare și care în meciurile 
din preliminarii, cu Polonia și 
Peru, n-a primit nici un gol, 
iar cu Italia doar unul.

Această simpatie pentru 
N’Kono l-a făcut pe Iglesias 
să-i acorde privilegiul de a-i 
fi reprezentantul discurilor 
sale pentru Camerun ! Iar 
discurile iui Iglesias se vînd 
foarte bine și în această ța
ră africană de la Golful 
Biafra...
CURIOZITĂȚI ALE ANCHETE

LOR DE SFÎRȘIT DE AN
Am publicat, zilele trecute, 

rezultatele unor anchete pen
tru stabilirea ?elor mai buni 
sportivi ai anului 1982 și, să 
fim sinceri, au fost eîteva lu
cruri care, pur și simplu, 
ne-au surprins. Ancheta Agen
ției France Presse, de pildă, 
l-a ales pe italianul Paolo 
Rossi, golgeterul Mundialului 
’82, cel mai bun sportiv din 
lume, dar în lista primilor 10 
nu și-a găsit loc nici un spor
tiv francez, nici măcar ciclis
tul Bernard Hinault, câștigă
tor al Turului Italiei șl du
pă puțină vreme și al Turu
lui Franței. în același timp, 
ziarul „La Gazetta dello Sport" 
din Milanc l-a „scos" pe 
Rossl abia pe locul 6, Iul 
Hinault acordîndu-i-se locul 
7 !...

VINĂTOAREA DE... TALERE
Trăgătorul italian Bruno 

Rosetti este campion european 
la skeet, sport în care, pre
cum bine se știe, se folosește 
arma de vînătoare, cu două 
țevi. De aceea, și nu doar 
din acest motiv, specialiștii 
probelor de talere, aruncate 
din șanț sau din turn, sînt și 
buni vînători. Dar vînătoarea 
nu este îngăduită nicăieri în 
lume, dec: nici în Italia, fără 
un anunr permis special. 
Deci, iată-1 șl pe. Bruno Ro
setti prezentîndu-se autorități
lor competente să ceară per
mis de vînătoare. Chiar dacă 
el este campion a fost su
pus unul test și cum la în
trebarea „asupra căror anima
le aveți voie să trageți ?• Ro
setti a răspuns simplu: „asu
pra oricărui animal !*, cere
rea l-a fost respinsă ! Și pînă 
la un nou examen el nu va 
avea voie să vîneze altceva 
decît... talere.

Rubrica realizata de 
Romeo VILARA

Președintele Uniunii europene 
de fotbal (U.E.F.A.), Artemio 
Franchi, a declarat că Italia iși 
va depune candidatura pentru or
ganizarea turneului final al cam
pionatului mondial din 1990. Re- 
ferindu-se la campionatul din 
1986, Franchi a afirmat că șan-

IN LEGĂTURA CU CAZUL
Justiția italiană a exclus, după 

un interogatoriu de șase ore, 
orice participare a jucătorilor de 
fotbal de la echipa A.C. Napoli 
la o eventuală afacere de pariuri 
clandestine. Au compărut in fața 
unul tribunal napolitan fostul 
președinte al clubului, Corrado 
Ferlaino, precum șl o serie de 
jucători, justiția deschizlnd an
cheta șl pentru a stabili dacă e- 
xistă vreo legătură Intre dezvă
luirile făcute in legătură cu me
ciurile echipei din Napoli șl „Ca- 
norra" — organizația mafiotă fo

UNIUNEA SOVIETICA ARE
Dintr-o statistică a F.I.F.A. 

rezultă că numărul cel mai mare 
de jucători legitimați se află în 
U.R.S.S. î 4 372 000, care aparțin 
unui număr de 51 299 de cluburi

ALTE
• Internaționalul argentinian 

Luque, după ce a jucat în for
mația mexicană Tampica, a re
venit în țară la ecnipa Cristo
bal. Acum însă a semnat un con
tract, pe 6 luni, cu F.C. Santos 
(Brazilia).
• Echipa Atletico San Cristo

bal este noua campioană a Ve
nezuela. Ea a promovat anul 
trecut în prima divizie.
• Campioana Cubei este Villa 

Clara. Pe locurile următoare 
s-au clasat Cienfuegos și Ha
vana. Ultima etapă a fost foarte 
pasionantă : Cienfuegoă a pier
dut meciul cu Ciego de Avila 
(1—2) și totodată titlul, în timp 
ce Villa Clara a întrecut cu 1—0 
pe Pjnar del Rio.
• Pe primele locuri ale clasa

mentului golgeterilor din cam
pionatul R.D. Germane se află 
Riediger (Dynamo Berlin) cu 
16 goluri, urmat de Andrich 
(Vorwărts) 12 și Streich (F. C.

•TELEX*
AUTOMOBILISM » După eta

pa Dlrkou — Aga des în clasa
mentul general al raliului Paris — 
Dakar conduce echipajul Jacky 
Ickx (Belgia) — Claude Bras
seur (Franța) pe „Intercedes 280 
GE“ cu 8h37:49, urmat de echi
pajul francez Irossat — Bria- 
voine pe „Lada" 9h53:53.

BOX • La 8 februarie, la 
Royal Albert Hali din Londra 
se va desfășura meciul (10 re
prize) dintre greii Frank Bru
no (Anglia) și Alfredo Evange
lista (Spania), fost campion eu
ropean al categoriei.

HANDBAL • într-un meci fe
minin contînd pentru Cupa cam
pionilor europeni, la Ierusalim, 
echipa suedeză Polisens Stock
holm a învins cu 23—12 pe Ha- 
poel Ramat Gan.

TENIS • Rezultate din cam
pionatul european pe echipe : 
Huddersfield : Marea Britanie — 
U.R.S.S. 2—1 (Mottram — Bori
sov 7—6, 6—3) ; Dublin : Suedia 
— Irlanda 2—1 ; Helsinki : Ce
hoslovacia — Finlanda 3—0; 
Bassersdorf : Elveția — Monaco 
3—0 ; Gorincherr. : Olanda —

sele cele mal mari de a găzdui 
turneul final le are, după opinia 
sa. Brazilia, tn alocuțiunea ros
tită la deschiderea seminarului 
U.E.F.A. de la Split, președintele 
U.E.F.A. a ignorat posibilitatea 
unei eventuale atribuiri pentru 
federațiile din S.U.A. șl Canada.

ECHIPEI A.C. NAPOLI
cală —, după actele de vanda
lism produse la domiciliul preșe
dintelui Ferlaino, la cel al căpi
tanului echipei, Claudio Vinaz- 
zani, și la stadionul Sao Paolo, 

în legătură cu un ipotetic a- 
mestec al „mafiei", toți jucătorii 
interogați au declarat că n-au 
primit nici un fel de amenințare, 
iar Vlnazzani a spus, referindu-se 
la pagubele care 1 s-au provocat : 
„Acestea nu se datorează explo
ziilor, cum s-a crezut inițial, d, 
probabil, unor copil neîndemîna- 
tici, care se jucau cu mingea...*

CEI MAI MULȚI JUCĂTORI
și asociații. In total activează 
153 550 de arbitri. Cele mai mari 
stadioane sint la Moscova Kiev, 
Leningrad, Tbilisi, Erevan, Tas
kent, Minsk — toate cu o capa
citate de peste 53 000 de locuri.

ȘTIRI
Magdeburg) 12. Primii doi au 
susținut cite 13 meciuri, iar 
Streich 12.
• Golgeterll campionatului el

vețian : Sulser (Grasshoppers), 
Rlsl (Lucerna) și Bregy (Sion), 
toți cu cite 10 goluri.
• Căpitanul echipei F.C. Li

verpool, Souness, va juca în se
zonul viitor In ecnipa australia
nă Sydney City, campioana ul
timei ediții, care, în prezent, 
s-a detașat la 7 puncte de cea 
de a doua clasată, St. George 
Sydney.

• In finala „Cupei Australiei": 
Leichardt Apia Sydney — Hei
delberg 2—1.
• Fostul fundaș central al e- 

chipel Manchester United. Bill 
Foulkes, este antrenorul formației 
norvegiene Llllestrilem. după ce 
a activat, tot în această țară. 
Intr-o formație din liga secundă 
(Stenjker).

Reprezentanții celor 151 
de comitete naționale o- 
limpice membre ale C.IO. 
se reunesc, între 14 și 21 
ianuarie, la Los Angeles, 
locul de desfășurare a 
J.O. din 1984. Vor avea loe 
întîlniri cu membri ai co
misiei executive a C.I.O. 
și cu conducători ai co
mitetului de organizare a 
Jocurilor, vor fi vizitate 
bazele și instalațiile vi
itoarei Olimpiade, clădi
rile universitare care vor 
constitui satul olimpic, 
vor fi discutate condițiile 
de transport, cazare și de 
antrenament care vor fi 
oferite viitorilor competi
tori olimpici.

Danemarca 2—0. • în meciuri
demonstrative : Albuquerque :
Borg — Sandy Mayer 6—7, 6—3, 
7—6, 7—6; Jacksonville : McEnroe 
— Vilas 5—7, 6—1, 6—4. • Sfer
turi de finală la .Auckland : Le
wis (Noua Zeelandă) — Mitton 
6—7, 6—4, 7—5, Alexander — Sie- 
gler 6—1, 6—4, Frawley — Dyke 
6—2, 6—1, R. Simpson — J. Simp
son 6—2, 6—4.

ftedoei>e t* ad<Yi>ni«|rere » eerfl >1773 BueurMtl «t» V Corle lâ. P.î I R I. tel •eoWoli H îirt <1 it *>05$ lectio ce>e«p 12 42 28 mterurbon <37 ♦ te le» »fl 351 romtp. flporul L *. .InlormotlO*
f*entrb r.oici» » aoonomenta prtn iLtAiM • Jspo tcmen'ui ^ipon impon ■> e»c t O 3o> i34 ’3>. «eie» n ăucv*ejtt tu U Decembrie m. I. * . I. I I. 4


