
VIZITA DE LUCRU
PROLETARI O N TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I

A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV

portul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut marți, 18 ianuarie, o 
vizită de lucru în municipiul 
Brașov.

Conducătorul partidului și 
statului a fost însoțit de to
varășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, precum și de tovarășul 
Marin Enache. membru su
pleant al Comitetului Politio 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R.

Vizita a avut loc in această 
primă lună a Iui 1983, cind 
colectivele de ’muncă, însufle
țite de îndemnurile cuprinse 
în Mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul Anului Nou, tuturor 
cetățenilor patriei, acționează 
cu abnegație și dăruire pen
tru înfăptuirea neabătută a 
hotăririlor Conferinței Națio
nale a partidului, care au gă
sit și aici, ca pretutindeni tn 
țară, un profund ecou in con
știința oamenilor. constituind 
pentru ei un program de in
tensă și rodnică activitate 
consacrată progresului și pros
perității continue a României 
socialiste.

In această atmosferă 
muncă avîntaiă a început 
s-a desfășurat noua vizită 
a 25-a intilnire de lucru 
secretarului 
dului cu oamenii muncii 
Brașov. Ea a 
analiză temeinică, 
realizărilor obținute, cit și 
posibilităților și căilor 
care industria brașoveană poa
te să-și aducă o contribuție 
sporită la realizarea prevederi
lor actualului cincinal, a o- 
biectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și de Con
ferința Națională

Pornindu-se de 
portant pe care 
șov îl deține in 
conomiei naționale, in cadrul 
dialogului de lucru, purtat de 
secretarul general al partidu
lui cu reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat, cu 
muncitori și specialiști, 
fost examinate temeinic 
stabilite măsuri concrete, 
ciente, menite să asigure 
deplinirea integrală a sarcini
lor de plan pe 1983.

Desfășurată in preajma unei 
scumpe sărbători pentru țară, 
pentru întregul popor — oma
gierea a 50 de ani de activi
tate revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și ani
versarea zilei sale de naștere
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—, vizita a constituit pentru 
toți cei ce trăiesc pe meleagu
rile Brașovului — români, ma
ghiari, germani — un fericit 
prilej pentru a exprima, direct 
și cald, celui mai Iubit șl sti
mat fiu al poporului, senti
mentele lor de nețărmurită 
dragoste, stimă și recunoș
tință, împreună cu urarea 
fierbinte de viață îndelunga
tă, in deplină sănătate și pu
tere de muncă, de ani multi 
în fruntea partidului și statu
lui, spre binele și fericirea po
porului, spre gloria și măreția 
României Socialiste.

Primul obiectiv al vizitei a 
fost întreprinderea de autoca
mioane. In continuare au fost 
vizitate întreprinderea mecani
că nr. 2, întreprinderea „Hi
dromecanica* și întreprinderea 
de construcții aeronautice.

La plecarea de la întreprin
derea de construcții aeronauti
ce — ultimul obiectiv al vizi
tei — un grup de șoimi 
patriei l-au înconjurat 
dragoste pe tovarășul 
Ceaușescu, înminindu-i 
te de flori, urîndu-i . 
și multă putere de 
pentru fericirea celor 
neri cetățeni ai patriei și a 
părinților lor. „Ceaușescu la 
mulți ani!* — au scandat ei 
cu multă emoție in glasuri.

Cei prezenți au ovaționat pe 
secretarul general al partidu
lui, i-au exprimat hotărirea 
lor fermă de a face totul pen
tru înfăptuirea recomandări
lor sale, a hotăririlor Congre
sului al XII-lea Și ale Confe
rinței Naționale ale partidu
lui, de a-și aduce contribuția 
la înflorirea multilaterală a 
patriei socialiste.

In această atmosferă insufle- 
țitoare, elicopterul prezidențial 
a decolat din municipiul ~ 
șov, îndreptîndu-se spre 
deal.

Noua 
rășului 
județul 
menea tuturor intilnirilor secre
tarului general al partidului cu 
oamenii muncii, ca un moment 
de mare semnificație. Aprecie
rile și îndemnurile adresate cu 
acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au însuflețit 
și vor călăuzi eforturile crea
toare, întreaga activitate pe ca
re locuitorii orașului o consa
cră, cu dăruire și abnegație, in- 
floririi continue a patriei, bu
năstării poporului. înfăptuirii 
hotăririlor Congresului al XII- 
lea al P.C.R., a luminosului 
program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Români
ei spre comunism.
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@ BOBUL ROMÂNESC 
LA „ORA REVITALIZĂRII ?"

Participînd în Italia, la Cervlnia, 
proba de bob 4 persoane din cadrul 
„Cupei mondiale* (pentru echipaje de 
tineret), reprezentanții țării noastre au 
avut o comportare bună, clasindu-se pe 
locul 4 (au luat parte 15 echipaje din 
10 țări). întrecerea, desfășurată pe 
parcursul a două manșe (celelalte două 
au trebuit să fie anulate, din cauza nin
sorii abundente), s-a încheiat cu urmă
torul clasament : 1. Italia I (Sartoie,
Costa, Marocchi, Gesulto) 2:19,16 (1:10,20

la

(Continuare in pag. 2-3)

„ȘCOALA DE SCHI DIN SI
NAIA* - iată o denumire care 
a intrat in drepturi depline in 
programele hivernale ale 
turor celor 
oaspeți - 
învețe, iar 
ționeze in 
zăpadă în 
Imaginea fotoreporterului 
tru Dragoș Neagu l-a surprins 
pe profesorul Florian Taloș pe 
una din pîrtiile de la Vîrful cu 
Dor, in timpul unei lecții 
inițiere.

tu- 
care - localnici sau 
doresc, mai întii, să 
apoi să se perfec- 

tainele lunecării pe 
regim de concurs.

nos
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Bilanful atletismului nostru in 1982

ELITEI MONDIALE
Continuăm astăzi serialul 

bilanțului anual atletic, abor- 
dind probele feminine _de se- 
mifond și fond, care ne-au a- 
dus destule satisfacții prin u- 
nele din alergătoarele noastre 
fruntașe.

800 METRI
(RM 1:53,43 Nade j da

zarenko U.R.S.S. 1980)
1:55,05 Doina

(Știința Bacău) 
2:00,30 Elena

(C. A. Roman) 
2:01/2 Maricica 

(Olimpia).
2:02,39 Mitica Junghiatu 

(Metalul) ; 2:03,80 Genoveva
Modiga ’58 (Oțelul Galați) ; 
2:04,24 Margareta Ghile ’61 
(C. S. Zalău) ; 2:04,55 Ella Ko
vacs ’64 (Cetate Deva) ; 2:04,5 
Iulia Radu ’59 (Viitorul Vas
lui) ; 2:04,85 Mariana Simianu 
’64 (Poli. Timișoara) ; 2:04,98 
Aurica Mitrea ’59 (I.E.F.S.).

Oli-

Melinte

Tăriță

Puică

’58

’54

’50

•02

Succesul din 1981, de la U- 
niversiada bucureșteană, a fost 
pentru băcăuanca 
linte o veritabilă 
lansare spre Înalta 
ță internațională, 
in primăvara trecută, la Mila
no, ea a devenit campioană 
europeană indoor, Doina Me
linte a obținut o seamă de 
victorii, in diferite concursuri 
internaționale, in companii di
ferite, a realizat chiar un nou 
record național cu 1:55,05, care 
a fost șl cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului 
trecut, dar la C.E. de la Ate
na, în finală, la 800 m. n-a 
terminat decit a șasea, depar
te de așteptări și de posibili
tățile demonstrate In atitea o- 
cazii. Dintre celelalte aler
gătoare, reținem, în pcrspecti-

Doina Me- 
rampă de 
performan- 
După ce

Romeo VÎLARA

(Continuare in pag a 4-a)

b1iercmM9januarie 1983^J

O mare atletă a României: 
Maricica Puică

TE SUPĂRĂ NASUL, GITUL SAU URECHILE? 
FĂ SPORT! ȘI-ȚI TRECE!

tovarășe doctor 
ca O.R.L.-ist, 
ne spuneți ce-i 
ales acum, In 
cind bintuie tot 

felul de afecțiuni ale 
respiratorii, pe pacienții 
vă asaltează ?

— Le recomand cu
rd, nu ca un fariseu, 
cind fi in trecut, și 
sport, să faci mișcare 
liber. Să meargă pe jos, chiar 
să alerge — potrivit cu virsta 
—, si schieze, să patineze, si 
înoate. Mișcarea (sportul) im
pune o respirație ampli, care 
este de naturi să reglemente
ze fiziologia organelor de res
pirație, să determine creșterea 
rezistenței mucoaselor, să 
melioreze circulația locală, să 
participe la crearea unor con
diții fiziologice mai bune.

— Stimate 
Sarafoleanu, 
ați putea să 
sfătuiți, mai 
timpul iernii.

căilor 
care

căldu- 
eu fă- 

acum 
in aer

a-

Este cea mai ieftină și mai 
plăcută modalitate de a pre
veni și a combate rinitele, fa- 
ringitele, unele manifestări 
degenerative la nivelul mucoa
selor căilor respiratorii.

— Și lista beneficiarilor 
pe urma sportului ar 
nua..

— Sint foarte multe 
ple din toate domeniile 
tivitate. in care performerii au 
fost nifte fideli iubitori ai 
sportului pină la adfnci bătri- 
neți. Ca medic, aș putea să a- 
pelez la date statistice din 
care să rezulte că aterosclero- 
za, colesterolul, afecțiunile 

pot fi 
prin 

Prefer 
nevoia

De vorbă cu
dr. DORIN SARAFOLEANU 

directorul Spitalului clinic 
„Grivița*. medicul șef al

Sectorului 1 al Capitalei

de 
ccnti-

exem- 
de ac-
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SPRE ARENA INTERNAȚIONALĂ 1

Martor ocular la primele mari concursuri inter
naționale ale actualului sezon de patinaj-viteză, 
prof. Mihai Timiș, unul dintre antrenorii lotului 
olimpic, ne declară : „Spre surprinderea genera
lă, alergătorii români s-au numărat printre prin
cipalii animatori ai întrecerilor. Tînărul nostru 
campion absolut Tibor Kopacz a intrat in rindul 
performerilor din arena internațională cu cele 4 
victorii obținute la 1500 m (la Inzell și Innsbruck), 
la 3000 m (la Madonna di Campiglio) și la 5000 
m (la Berlin). In formă, cu perspective de reali
zare a obiectivelor la campionatul mondial de

(Continuare in pag 2—3)

colesterolul, 
reumatismale fi altele 
combătute sau atenuate 
practicarea 
si mi refer 
organică de a 
care îți poți 
ția fizici fi 
practic tenisul 
lev șt, apoi, student, am făcut 
canotaj academic de perfor
manță, la Timifoara, fi gim
nastică), mersul pe jos, 
garea. Dar nu de unul 
ci împreună cu Caius 
druț, feciorul meu de 14 ani. 
Puștiul meu. practicind

sportului, 
insă la 
face sport, prin 
desăvirși condi- 

spirituală. Eu 
(cind eram e-

aler- 
singur, 
— Co-

spor-

tul, deocamdată nu pe cel de 
performanță, nu este împiedi
cat si fie premiant in fiecare 
an. Ciștigul lui prin sport a 
fost deosebit pentru sănătate. 
Cind era mititel, era bolnăvi
cios. Acum s-a dezvoltat ar
monios, este rezistent, bine 
dispus și a observat că ritmul 
pe care i-l impune practica
rea sportului țl ajută la învă
țătură, in organizarea tuturor 
activităților. nu-l predispu
ne la lincezeală, la lenevie.

— Indirect, încercați să-1 
sfătuiți și pe colegii de con
tingent ai lui Caius — Codruț !

— Desigur! Noi. medicii, a- 
vem datoria de a ne ajuta se
menii tot timpul, nu in cea
sul al doisprezecelea. Tinere
tul are toate condițiile și tre
buie să le fructifice, in pri-

Horio CRISTEA

(Continuare in pag- 2-3)

DL M1INE, LA PREDEAL, FINALELE „DACIADEI ll

Șl Alt CAMPIONATELOR DL SCHI-fOND
Mîlne, pe Valea Rișnoavei 

din apropierea Predealului, se 
va da startul în prima finală 
de performantă din cadrul 
„Daciadei" pentru sporturile 
de iarnă. Este vorba de între
cerile schiorilor fondiști, care 
își vor disputa titlurile de cîș- 
tigători ai „Daciadei* (și im
plicit ai campionatelor națio
nale). Competiția se anun
ță extrem de interesantă prin 
prezenta la diferitele 
celor mai buni schiori 
oare, componenți ai 
olimpice, precum și 
sportivi tineri care bat la por
țile afirmării.

în disputa pentru primele 
locuri la băieți se anunță o 
concurentă extrem de intere
santă între reprezentanții 
lor două puternice secții de 
schi-fond de la Dinamo șl 
A. S. Armata din 
Printre protagoniștii 
rilor se vor afla, cu siguranță, 
Ion Lungociu, Atila Csala, La-

probe a 
și schi- 
loturilor 
a unor

ce

Brașov. 
intrece-

dlslau Gyorgy, Dragoș Juliasz, 
Francisc Foriko, Vladimir To- 
dașcă, Vasile Magda (Dina
mo), Gyula Kiss, Vasile Băje- 
naru, Gheorghe Berdar, bure 
Lestyen, Silviu Bazgo, Mihai 
Radulescu, Mihai Barbu. A- 
drian Cioca (A.S.A.). La fete, 
prima șansă o au schioarele 
de la Tractorul Brașov, 
Reit și Iuliana Popoiu, 
care se va decide lupta 
tru întiietate. Totuși nu 
exclusă o surpriză din partea 
tinerelor sportive din Bistrița- 
Năsăud. Elena Hangan, Valeria 
Badiu si Viorica 
componente ale 
pic.

Iată programul 
finalelor „Daciadei* 
fond (seniori și 
joi, cursele lungi de 30 km 
bărbați și 10 km femei : vi
neri, zi de pauză : simbită : 
15 km bărbați și 5 km femei ; 
iar duminică. ștafetele de 
4X5 (f) și 4X10 (b).

Elcna 
intre 
oen- 
este

Vrășmaș - 
lotului olim

complet al 
la schi- 

senioare) '.



All. ETAPA A 13 a ÎN DIVIZIA ,1", MASCULINA, DE VOLEI
Eusa a 25-» a DHhte

pek art aa»*â la t—atiM E- 
■*i imilxi'b to. urile 1—2 ©ri 
tos eci—brat meri te oare d 
v> O Catewtaleral — Enter in 
te care gazdele an cele ma: 
mari șanse. Dar nu trebuie ui
tat că băimărenii au mai câști
gat Ia București, in fata ste- 
Uștilor. La fel studenții craio- 
veni. clasați actualmente — 
poate nesperat — pe locul se
cund în claasment, vor încerca

Pr„ECHIPA STEAUA A CUCERIT PUBLICUL OIN HAGEN"
stric 2iarui „nciroaisporf, flupfi turneul campioanei

4c bastnci o nomânlcl in R. r. Germania

Programul complet al jocuri
lor tstt armatorul :

CAAPAT1 - "RACTORUi BRAȘOV
rs.li O’â'Jl - C-S-U AlUMiHA ORADEA
CALCULATORUL - EXPlORAJC BALA MARE

(sc'« OCrnpic, orc 15)
9LVAN1A
CS.M.U 
MOTORUL

feminină Părui
C.S.M. Libertatea

pen-

cartea de ii

SoM Svtvor e :

Baia Mare :
• Partida 

Constanta —
Sibiu a fost reprogramată 
tru ziua de 4 februarie.

• F.R. Volei comunică: 
tru etapele intermediare

pen- 
din

- UN VERSJATEA CRA.OVA
- STEAUA
- DINAMG

cursul săptăminii, ora oficiali 
de începere a jocurilor este 17.

• Ieri după-amiază. in par
tida amînată din etapa a 16-a 
a campionatului feminin C.S.C. 
Galati — Penicilina Iași 2—3 
(16, -6. —13, », —14).

ARBITRAJUL IA RUGBY
„Dacă acum ne arbitrează, 

în Capitală, un bucureștean, 
de ce nu ar conduce partida 
din retur un constă nțean ?“ 
— se întreba în toamnă, îna
intea derbyului rugbystic 
Steaua — Farul, cunoscutul 
antrenor al formației de pe 
litoral, prof. Mihai Naca. Cei 
ce l-au auzit atunci au pri
vit spre el surprinși, neîncre- 
crezători. Ne-am amintit de 
vorbele pasionatului om de 
rugby cînd am aruncat o 
privire prin voluminosul do
sar al președintelui Colegiu
lui de arbitri, ing. Theodor 
Witting.

In adevăr, dacă în urmă cu 
foarte puțin timp prezența 
unui provincial în rindurile 
cavalerilor fluierului în Di
vizia „A“ constituia o ...rara 
avis, acum oficiază pe prima 
scenă 7 arbitri de dincolo de 
limitele Bucureștiului (din to
talul de 26) : Octavian Io- 
nescu, Vasile Chirondojan,

IIU MAI f „APANAJUL1
Constantin Stanca, Florin 
Zamfirescu — toți din Con
stanța. Stoica Manea — <Hr. 
Sibiu. Gheorghe Căldăraru — 
din Iași, Gheorghe Voine* — 
din Buzău, tn general, el au 
condus în turul campionatului 
un număr egal de meciuri cu 
majoritatea colegilor din Ca
pitală, unii primind aprecieri

dintre cele mal bune. Că ar
bitrajul nu mal constituie 
,,apanajul” Capitalei e lim
pede. Numai că, ne preci
zează Th. Witting, .nu prea 
se întrevăd alte speranțe. Cu 
excepția Constanței sau, poa
te, a Timișoarei (de unde se 
aude că ex-internaționalul 
Gh. Rășcanu se va dedica, tn 
rine, arbitrajului) nici un alt 
centru nu promite să ...pro
ducă prea curînd cavaleri al

CAPITALEI. Șl TOTUȘI...
fluierului de valoare.
tpre pildă, exemplul unul 
oraș cu tradiție rugbysUci, 
Cluj-Napoca, in care ni ei unul 
dintre foștii Jucători nu Ac
rește să-și încerce aptitudi
nile pentru acest atit le im
portant rol !•.

Intr-o perioadă cînd echi
pe din diferite tone ale tă
rii ..scot capul- «pre reala 
performanță, riad e nevoie 
deci de tot mni mulți arbitri, 
dto întreaga țară. jucă
tori — din București sau de 
dincolo de Urnitele sale — 
vin (dud vin ’) ta meciuri, 
•e mulțumesc să critice aprig 
arbitrajele, să arunce cu tot 
felul de vorbe Ia adresa ca
valerilor fluierilor, «meori în
temeiat, alteori au, și... atît! 
Or, aportul nostru cu balonul 
oval are nevoie de sprijinul 
lor, de valorificarea concretă 
a experienței lor. De fapte, 
nu de vorbe !

Geo RAEȚCH1

Faptul că te ziarul vest-ger- 
maa „Heunaupori" a apărui un 
articol ..-itlt-at „Echipa Steaua 
a cucerii publicul din Hagen* 
ne-a Îndemnat sâ ne adresăm 
antrenorului Mihai Nedef, la Îna
poierea du: turneu! întreprins ir 
R.F. Germania Aid baschetba- 
UștH de la Steaua s-au clasat pe 
locul 1 te „Cupa Andreas” (du
pă Hatrans Haaksbergei — O- 
landa. S.S.V. Hagen șl Înainte» 
formațiCcr B.SC. Saturn Kdln. 
ONRO Rotterdam șl T.U.S 01 
Leverkusen) și au mal susținui 
cfte un med la OsnabrCck și 
GOttingen (primul cîștigat al 
dosea pierdut), eu cete mal bune 
echipe locale. Dar, să revenim 
ia turneu! de la Hagen, despre 
eare VChal Nțdef ne-a relatat 
etteva te-eresante amănunte :

„A tos» ws turneu deosebit de 
puternic, prin faptul că forma- 
tille olandeze și cele din R.F. 
Germania aveau tn componență

cite 3—I jucător) din S.U.A., u- 
nii naturalizați, deci puțind fi fo
losiți și în reprezentativele țări
lor respective. Acești baschetba
list!. excelențl tehnicieni șl eu 
calități atletice cu totul remar
cabile, au ridicat valoarea for
mațiilor te care au jucat, pre
cum și nivelul tehnic al compe
tiției. Dealtfel. John Richardson 
de la Hatrans, a primit cupa 
oferită celui maJ bun jucător al 
turneului, in aceste condiții, per
formanța lui Costel Cernat — 
eoșgeter, cu S2 de puncte în
scrise, este cu atit mai prețioasă; 
se a fost realizată tn fața unor 
apărări bărbătești, uneori chiar 
dure, așa cum se practică tn 
*>ascbetul Internațional de mare 
valoare. Cît privește titlul artico
lului, el se datorează prestației 
bune a echipei noastre ehlar tn 
partida cu S.S.V. Hagen, pierdută 
de altfel In prelungiri”.

CUPÂ u.A.S.C.R.“ LA SCHI:
0 COMPETIJIE DE MASĂ SAU DE PERFORMANȚĂ ?...

CRONICA IERNII ® PAȘI FERMI Al VITEZIȘTILOR 
SPRE ARENA INTERNAȚIONALĂ I

[ CORVIN
Se parc ci I perii antrena 

cembrie nu i 
vitate Spoi 

Ilată eă Rem 
rul Corvinulț 
non-stop-ul |

Tibor Kopacz, liderul lotului olimpic de 
patinai viteză

(Urmare din pag. 1)

sprint (Ia Helsinki, in ultima decadă a lunii fe
bruarie), se prezintă studentul Dezideriu Jenei 
eare, la recentul concurs de la Madonna di Cam- 
Piglio, s-a clasat pe locul 5 la 500 m cu 39,24 
(n.n. cursa a fost cîștigată de campionul mondial 
al poliatlonului de sprint, canadianul Gaetan 
Boucher cu 38,70), situîndu-se înaintea eunoscu- 
ților viteziști Uilkema, De Boer, Ket (Olanda), 
Bratcikov, Turkov (U.R.S.S.), Hagel, Olausson 
(Suedia), Richmond (Australia) și a altor patina
tori dip R. F. Germania, Canada, Italia și Austria, 
fn clasamentul general, el a ocupat locul 6 din 
M de eoncurenți. Dintre tineri, confirmă Emerit 
Mikloș, Zsolt Zakarias și Marian Țigău, câștigă
tori. în Italia, ai unor concursuri de juniori des
fășurate pe pista naturală de la Collalbo, unde 
au realizat noi recorduri republicane”. în privin
ța celor două fete din lotul olimpic. Interlocuto
rul a continuat : „La primele concursuri de veri
ficare desfășurate, in luna decembrie, pe pista 
artificială de la Inzell, cele două Junioare au evo
luai alături de senioare, inregistrind cifre apro
piate de cerințele etapei de pregătire. In urmă
toarea perioadă, Simona Todoruț s-a accidentat, 
in schimb Mihaela Timiș, in confruntările direc
te eu junioare din Suedia. Norvegia, Finlanda, 
Austria. R. F. Germania ți Italia, a eiștigat, la 
Collalbo. trei probe — 5M. Iute și 3C4 ■»“. (Traian 
IOANITESCV).

O competiție de tradiție a- 
dresată studenților — „Cupa 
U.A.S.C.R.- la tchi (slalom) 
— a fost reluată după mai 
mulțl ani. Faptul, deosebit de 
îmbucurător, a fost apreciat 
de toți oarticipanții reprezen
tanți ai tuturor celor 19 cen
tre universitare ale Urii, 
care s-au prezentat pe pîr- 
tiile dintre cabanele Babele 
fi Peștera din masivul Bu- 
cegl. In același timp, o edi
ție care consemnează reușita 
cîtorva ooncurenți : Ligia și 
Radu Grosu din Cluj-Na- 
pooa, Mariana Axinte și Ma
rius Cențiu din București, 
Roxana Cocișiu și Dan Șutan 
din Brașov.

Totuși, competiția (domina
tă de studenții din Centrul 
universitar Brașov, excelent 
pregătiți de un colectiv de 
cadre didactice și antrenori, 
avînd drept coordonator pe 
conf. C. Diaconescu) n-a fost 
ceea ce s-a dorit : o între
cere deschisă TUTUROR iu
bitorilor schiului, ci doar u- 
nor tineri pentru care acest 
sport al sezonului alb nu 
mai prezintă prea multe ne
cunoscute. ,,Ne-am fi aștep
tat ca acum. Ia reluarea ei, 
competiția să se adreseze ma
sei largi de studenți, indife
rent de clasificarea lor spor
tivă ; să fie o întrecere de 
masă, un prilej de a desco
peri sportivi capabili să par
ticipe la principala competi
ție de schi studențească, ©ea 
din martie de la Poiana Bra
șov — campionatele universi
tare...".

Este un punct de vedere 
susținut de mulțl dintre cei 
eare au salutat reluarea com

petiției, nu, însă, și... regu
lamentul ei. Și — firește — 
2nsușindu-ne acest punct de 
vedere, jpinăm pentru ca ea 
tă capete In viitor caracte
rul unei întreceri sportive de 
masă. Desigur, cu perspecti
va lansării unor studenți în 
performanță, care să apară 
intr-o proximă etapă pe sce
na „universitarelor". In ace
iași timp pentru a stimula 
participarea cît mai multor 
eoncurenți, sugerăm organiza
torilor ca regulamentul să 
prevadă acordarea de puncte 
nu numai primilor 3 sau 6 
clasați, ci tuturor studenților 
care încheie probele. Ar fi 
un mod de a trezi interesul 
pentru schi nu numai în rln- 
dul studenților din centre 
universitare consacrate sau 
situate în zone geografice fa
vorizate, ci și al altora care 
ar fi tentați să-1 practice, 
care fac eforturi pentru a a- 
junge pe pîrtii (parcurgînd 
adesea, în zilele lor libere, 
sute de kilometri !), dar care 
după un concurs sau două 
trec în anonimat ; nici măcar 
nu li se consemnează pre
zența. Or, dacă Intenționăm 
iă asigurăm schiului studen
țesc un caracter larg de ma
tă — și ., Dacia da “ oferă ca
drul necesar — atunci se 
impune să găsim și modali
tățile cele mai directe de a-1 
apropia de tineretul studios, 
tnalnte de orice, pentru să
nătatea șl vigoarea a mii și 
mii de studenți, care bucu
roși ar acorda schiului o 
parte prețioasă din bugetul 
lor de timp liber.

Tiberîu STAMA

• BOBUL ROMÂNESC LA „ORA REVITALIZĂRII* î
(Urmare din pag. 1)

—1:08,96), 2. Franța I (Christaud, Billat, 
Lachaud, Schlott) 2:19,77 (1:10.24—1:09,53). 3. 
Anglia (Woodall, Wallington. Watton, Lund) 
2:19,91 (1:10,41— 1:09.50), 4. România (Lu

dovic Pap. Csaba Nagy, Valentin Leațu, 
Doru Anghel) 2:20.52 (1:10.41—1:10.11), 5.
Italia n (Maggi. Negro, Scara to. Lapadula) 
2:20.67 (1:11,01—155.86). 6. Italia UI (Wolf. 
Bussolino. Varga din. Lech taler) 7:2X30
(1:11,64—1:10.66).

• SPORTIVELE NOASTRE LA „CUPA MONDIALA” DE SCHI-FOND
Un grup de schioare fondiste a participat, 

zilele trecute, la două etape de „Cupă Mon
dială” in Cehoslovacia și R. D. Germană. La 
Zadov, prima cursă de 10 km a fost câști
gată de norvegianca Brit Pettersen cu timpul 
de 31:53,1, sportivele noastre ocupînd urmă
toarele locuri : 33. Elena Reit 34119,2— 61. 
luliana Popoiu 36:42,7— 76. Elena Oneioiu

• DIN NOU, JUNIORII MAI BUNI CA
Pe pirtiile din Poiana Brașov s-a disputat 

„Cupa Brașovia” la schi-fond, competiție in 
care, judecind după timpii Înregistrați, din 
nou,, juniorii s-au arătat mai buni decit se
niorii ! Iată rezultatele : 15 km seniori : 1. 
S. Bazgo (A.S.A.) 50.20, 2 E. Căciulă (Din.) 
52,58, 3. F. Torcea (Din.) 54,02 ; jun. I : 5 
km : 1. B. Abriham (Din.) 49,01, 2 A. Mol
dovan (Din.) 50,27, 3. D. Juhasz (Din.) 50,58 ; 
jun. II, 10 km : 1. S. Csedd (C.S.S. Miere 1- 
rea Ciuc) 33,23, 2. D. Dobre (C.S.S. Rișno -) 
34.44. 3. C. Ardrieș (C.S.S. Miercurea Ciur) 
35,19 ; senioare, 10 km ; 1. Elena Țeposu
(Din.) 38,42, 2. Daniela Dima (Tractorul)

• GATA PENTRU DESFĂȘURAREA - 
A FINALEI „DACIADEI" I

3824,1. La Klingenthal Brit Pettersen s-a 
clasat din ncj prima cu timpul de 27:30.8— 
50. Elena Reit 2954.... 65. luliana Popoiu 
3152,6- 67. Elena Oneioiu 33.13A

De remarcat că printre primele 30 de cla
sate s-au aflat 8 sportive d:n Norvegia. 11 
din Uniunea Sovietică, celelalte fiind din 
Cehoslovacia p R. D. Germană.

SENIORII...
40,02, 1 Maria Toma (Din.) 40,04 : junioare 
L 5 km : 1. Mihaela Toc (TractoruD 20.03. 2 
Luminița Bășa (Din.) 2054. 3. Poliana Boc 
(CS.$. Predeal) 21,42 ; junioare II. 5 km : 
1. Livia Reit (Brașovia) 1959. 2 Luminița 
Bisa 20.04, 1 Liliana Plăieșu (C^S. Rișnov) 
20,09 : ștafeta 3x10 km seniori : A-S.A 
Ih43,35 ; jun. I : Dinamo lh4212 ; jun. LL 
3x7 km : C.S.Ș Miercurea Cuc lhl9.13 : 
3x5 km, senioare : C.S.S Bistrița 58.44 ; jnn. 
n : C-S.$. Rișnov 46.25. La copii au ciști- 
gat : N. Ser ban (AS A). S. S toi an (Din.). Ma
ria Bratu (Din.) și Simona Nila (CS.S Riș
nov). (Carol GRUIA — eoresp.). x

IN CONDIȚII EXCELENTE -

MIERCUREA CIUC, 18 (prin telefon). în 
zilele de 25 și 26 ianuarie slnt programate, 
pe pista naturală din localitate, de dimen
siuni olimpice, întrecerile finale de patinaj- 
viteză ale „Daciadei” de performantă, re
zervate juniorilor de toate categoriile. Pentru 
buna desfășurare a competiției, Comisia ju
dețeană de organizare a luat o serie de mă
suri : a fost înălțat „valul de pămint” din 
turnanta vestică, pentru a se Împiedica pă
trunderea curenților de aer pe piață ; au fost

instalate panouri de protectie a concurenți- 
ior ; iar pentru întreținerea ghetii s-au in
stalat pe un tractor un dispozitiv specia] de 
curățire a zăpezii și un rezervor de apă.

în sfîrșit, după multe așteptări, la „Polul 
frigului” din tara noastră — cum i se mai 
spune orașului Miercurea Ciuc — a venit în
ghețul. Totul fiind pus la punct, pe betonul 
curățat și spălat s-a format duminică noap
tea primul strat de gheată, care se îngroașă 
de la o zi la alta.

ACTLALITĂTI »1N TENIS

• DOUĂZECI DINTRE
CELE MAI BUNE senioare și 
junioare iau parte, in aceste 
zile, in sala „23 August” din 
Capitală, la un concurs de se
lecție in vederea alcătuirii e- 
chipelor reprezentative de te
nis pentru competițiile sezo
nului care urmează, lată pri
mele rezultate înregistrate : 
Oulia Pop (Progresul) — Ga
briela Precup (Steaua) 8—1, 
6—1. Marilena Totoran — Da- 
:ana Samungi (ambele D.na:no 
București) 8—3, 6—4 ; Gabrie
la Medves (Sănătatea Oradea) 
— Aurora Nieolae (Dacia Ga
lați) 4—6. 6—0. 6—3 ; Teodoca 
Tacbe (Dinamo București) — 
Aurelia Gheorghe (Progresul) 
6—2 6—4 ; Ileana Trocan
(T.C-B.) — Georgeta Onel
(Progresul) 5—7. 6—2 6—0 ; 
Mor.: ca Radu — Corina Taloș 
(ambele Dinamo Bucure»t) 
6—X •—2 : Florentina Cocan 
(Steaua) — Sanda Prora (Da
cia Galati) 6—4. 7—5. Compe
tiția cxxitinuă (S. IONESCL — 
eoresp.) • LA DEVA Șl HU
NI DO ARA Începe tradiționala 
competiție „Cupa Unirii”. Pe 
tablourile de concurs au fost 
înscriși aproape c sută de ju
cători șt jucătoare. • PRIN
TRE ULTIMELE. IATA CA ȘI 
F. R TENIS a alcătuit clasa
mentele primilor lt jucători ai 
anului 1932 Iată alcătuirea a- 
cestora. Masculin : L nie 
Năstase. 2 Florin Segărcear.i, 
3. Laurențiu Bucur. 4 Cristi- 
nel Stefânescu. 5. Liv-u Man- 
caș. 6. - Andrei Dirzu. 7. Mihai 
Șovar, 8. Răzvan Constantines- 
cu, 9. Bogdan Toma, 10. An
drei Leonte. Feminin : 1. Vir
ginia Ruzici. 2 Lucia Roma
nov, 3. Daniela Moise, 4. Ma
ria Romanov. 5. Nadia Beche- 
rescu, 6. Rodica Covalenco, 7. 
Alice Dănilă. 8. Florența Mi
hai, 9. Marilena Totoran, 10.
Dorina Brăstin-
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I

Hunedorenl 
casă Imediat 
oficială a se: 
participat și 
sală la Deva 
echipa locală 
tej. (N-au 11 
tru Internatic 
lui, in pofid 
urmau să se 
peste citeva 
privește cons 
să amintim i 
nament al ai 
vut loc in d 
nului). Apoi, 
reluată la 3 i; 
zile de contre 
cinci zile de 
8 și 9 ianuar 
zilnic a fost 
de 10 a Ince 
ta”, care, du] 
norului Vlad, 
condițiile une 
time, „elemer 
mărirea volui 
lății”.

Anul acesta 
și un eleme 
în plus (bine 
strat de zăpa 
centimetri, ce 
toți el sragntii 
lupte diiT^ 
tului de ’cwu] 
rotație”.

în linii ma 
cut... Portari 
fundași — I 
Gălan, Bogda 
Oncu, Petcu, 
— Tîrnovea 
Stoica (reven 
Brad). în af: 
lari”, să-i ac 
caru, Dumi 
(Metalul Sădi 
năm revenire 
doptiv risipiți 
petrecut un 
Arad, pentru 
că „te despar 
nul”. în para:!------

au Începu
Toate cele ti 

nlori se pregă 
ceste zile, In 
Primul dintre 
— »e află la 
celeilalte două 
Moldovenesc. ( 
echipa antrena 
gulea are trec: 
obiectiv deosel I calificarea per
al eampionatul

SUPĂRĂ NASUL, GiTUL
(Urmare din pag. 1)

mul rind prin mișcare tn «er 
liber, in zonele verzi, In ori
ce enotimp, de minimum trei 
ori pe lăptămină, prin jocuri 
colective tpecifice virstelor. 
fnotul dezvoltă armonios, aler
gările întăresc rezistenta ți 
sistemul cardiovascular, pati
najul ți, mai ales, schiul ali
mentează reflexele, atenția, a- 
giliiatea fi hotărirea, jocurile 
colective, făcute organizat, 
dezvoltă ritmul, deschid larg 
porțile pentru dorința de per
formanță, de afirmare, com
pletează personalitatea.

— Dar dacă părinții sau unii 
părinți nu-și dau asentimen
tul »

— Părinții au menirea na 
să-i împiedice pe copii să faci 
sport, ci aceea de a-i îndru
ma, eventual discret, spre 
acele sporturi care pot fi co

relate eu stn 
psihologică a 
Nici un copil 
obligat să faci 
o activitate ca

— Această 
bule să fie pe

— Părinții ti 
ze asupra act 
special la pu 
românescă de 
Iași a efectuat 
te interesant, 
tă că generați 
deosebire de 
are o pubertal 
sivă, eu efect 
impresionante 
a 2—3 ani, fați 
era înainte. Ti 
perioadă, cop 
pravegheat ți 
activitate care 
ze rezistența, 
chin pentru t 
greși, părinteh 
sfătuiască cu

E

to

Agențiile Loto-Pronosporl vă stau la 
bâtă 22 ianuarie 1983 inclusiv.

:i'



lonarelor „A“

UITA CUPA U.E.F.A. MIRCEA SANDU MERGE ÎNAINTE.
pare că si Văetuș duce dorul 
Cbrvinului...

Despre asprimea antrena
mentelor, să arătăm că In 
linii mari se respectă ciclul 

I de trei pe zi, cu atenuările de 
f rigoare prevăzute în documen- 
Ltele de planificare.
ML Deocamdată, pe podiumul ln- 
Kreceril de casă se află Du- 
I binciuc (gelos, într-un fel, pe 
Landone), Fete» (plictisit, ie 
■pare, de faptul că e conside- 
Mrat, din cauza nonșalanței, un 
■îjrțu al Hunedoarei) și mai a- 
^Ha Nicșa, care a lichidat toate 
^fcnările fracturii sale de 
Ițreroneu șl a_  debutat specta

culos in anul 1983, marcind 
ambele goluri in primul meci 
susținut la Sovata (2—0 cu Re
ghinul lui Tică Varodi, fostul 
ASA-ist) ; revanșa acestei in- 
tîlniri va avea loc ASTĂZI, tn 
tonă, adică la Reghin, pe un 
teren bine curățat.

Mîine dimineața, Corvinul 
părăsește Sovata ; sîmbătă 
va pleca spre București, iar 
duminica seara Se va îmbarca 
într-un avion care va purta 
echipa spre „turneul din Chi
na" (5 jocuri, pină la 8 februa
rie). Apoi, programul va fi cu 
adevărat non-stop : 11 februa
rie — teste ; 12 : meci cu Ra
pid București, la Hunedoara ; 
15 (16) la Sibiu, cu Șoimii :
18—19 — turneu la Timișoara, 
cu Jiul, „Poli“ și CFR. După 
care se intră direct „in ofi- 

— Cupa României, cu Clii- 
la Brazi (23 II), și Ime

diat, din nou Cupa, cu învin- 
gătoanesa din meciul Steaua 
— Metalul Rădăuți.

„Nu mai e nevoie să vă spu
nem — încheie Remus Vlad — 
că toate gândurile noastre se 
îndreaptă din nou spre Cupa 
UEFA, de care ne-am îndră
gostit parcă și mai mult după 
lacrimile din dubla tntîlnlre 
eu Sarajevo. Dar pentru asta 
trebuie să realizăm turul de 
forță de a urca pe treapta cea 
mai inaltă a celui de-al doilea 
podium al campionatului (F. C. 
Argeș — Steaua — Corvinul). 
E greu, nici vorbă, dar nu e 
imposibil".

loan CHIRILA

Valentin Stănescu și Ion Clrciumărescu despre „duelul" din primăvară

RAPID Si MtNIINf MARi FAVORITĂ, 
DAR Șl ECHIPA Dili SLATINA SPERĂ...

Chiar înainte de Începerea ram- 
ptonatului, dar mal alea dup4 
disputarea primelor Mie etape, 
clnd echipa giuleșteani culegea 
victorie după victorie, *e crease 
impresia cvasiunanimă eă Rapid 
»^e va plimba* de această dată 
In «eria a n-a a Diviziei £ 
va obține fără nld o dificultate 
mult așteptata revenire tn ~A-. 
Ulterior i-a dovedit că facrurfl* 
au «int atlt de «imple pe cît pă
reau ede la un moment dat și eă 
formației feroviare nu-1 lipsesc 
contracandidatele la promovare, 
cea mai tenace dintre ele — eare 
nu a cunoscut tefrtagerea tn tti- 
timele zece etape ale sezoeuCul 
de toamnă șl care te menține 
tn umbra liderului, ia o distanță 
(recuperabilă) de I puncte — 
fiind L P. AJnminln Slatina. 
Cum va continua te primăvară 
această interesantă dispută pen
tru promovare ? — lată tema dia
logului avut zilele trecute cu an
trenorii celor două fruntașe ale 
acriei.

Pe Valentin Să nes cu, antreno
rul Rapidului, l-am abordat prin 
telefon, la Bușteni, unde, înce
pând de luni 17 ianuarie, ae «na 
la pregătire cu echipa sa.

— V-a satisfăcut comportarea 
din sezonul de toamnă a forma
ției dv. T l-am Întrebat, pentru 
început, pe reputatul tehnician.

— Am fost mulțumit de modul 
In care s-a prezentat echipa tn 
primele 7—« etape, efnd a evo
luat, atlt la București, cit sl tn 
deplasare, la nivelul posibilități
lor ei. După aceea Insă senti
mentul n-a mai fost același.

— Tntr-adevăr, Rapidul a avut 
un final de sezon mal slab, te deo
sebi sub aspectul locului prestat, 
care l-a dezamăgit pe numeroșii 
săi suporteri. Cum explicați a- 
eeastâ nedorită schimbare T

— Ea nu s-a datorat pregătirii, 
cum s-ar putea crede, care a 
fost menținută la același 
volum șl la aceeași inten
sitate. Cauzele reale le-au con
stituit automulțumirea jucători
lor după startul foarte bun luat, 
ieșirea prematură din formă a 
unora dintre ei (cazul, de pildă,

VALENTIN STĂNESCU

1 lui Petruț), ca și accidentările 
survenite.

— In privința lotului de jucă
tori, ce aprecieri puteți face ?

— Am reînceput pregătirile cu 
W de jucători, aceiași din toam
nă, inclusiv fundașul Băjan, care 
s-a refăcut după acidentarea su
ferită. Consider că Iotul pe care 
Q avem ese destul de bun și o- 
mogen valoric, puțind acoperi 
nevoile fiecărui post din echipă. 
Pentru mine nu există titulari. 
Toți au șanse egale de a juca.

— Cum va fi In primăvară ?...
— Deși avem un avans de 4 

puncte, disputa pentru cîștigarea 
ieriel rămine dificilă, deoarece 
urmăritoarele noastre, Îndeosebi 
echipa din Slatina, mi se par 
destul de redutabile și capabile 
de a ne mai crea probleme. Ne 
vom pregăti însă foarte bine In 
condițiile deosebite care ne-au 
fost asigurate și sperăm să ree
dităm seria bună de jocuri și 
rezultate din prima parte a tu
rului. Credem că vom obține pro
movarea mult dorită, care va fi 
darul echipei de fotbal la fru
moasa aniversare, din iunie, a 
clubului nostru feroviar.

Intr-o perioadă în care 
ne gîndim numai la viitor 
(și bine facem !), nu ne pu
tem totuși reprima uneori 
regretul atîtor irosiri tre
cute. Nu, nu o să facem a- 
cum o „cronică a regrete
lor". Cui i-ar mai folosi ? 
Din cînd în cînd însă ne în
cearcă părerile de rău amin- 
tindu-ne nume, nume dragi 
nouă, nume dragi iubitori
lor de fotbal, nume de ju
cători care au trecut pe 
lingă marea performanță, 
pe lingă marea bucurie fă
ră să guste din paharul ei. 
Un Dumitriu II, un Oblemen- 
eo, mal ales el, șuterul for
midabil al ulti- ________
milor decenii, care 
nu a apucat să 
joace nici măcar 
o dată In echipa 
națională 1 
deți, 
lui 
ba, 
ies 
triu 
trenorilor, Oblemenco la fel). 
In aceeași „galerie"... ar ve
ni unul dintre cele mai a- 
tractive subiecte aflate încă 
in actualitate. Mircca Sandu. 
Virful de atac avînd o con
formație ideală, după toate 
canoanele fotbalului. Cea 
mai spectaculoasă lovitură 
de cap in fotbalul românesc 
la ora actuală, „heading" de 
vis din familia de mare rasă 
Dumitrache-Dudu. Unii îl 
compară pe Mircea Sandu 
cu suedezul Nillson, de la 
Kaiserslautern (fost la Gote- 
borg). vechea cunoștință a 
dinamoriștilor și viitoarea 
cunoștință a craiovenilor: 
„tehnica nu este strălucită, 
dar in fața porții face pră
păd".

Și totuși, Mirjea Sandu a 
trecut dohr pe la națională— 

Deși marchează aproape— 
cînd vrea, deși este de mulți

Un minut de adevăr
(Ve- 

întîmplările 
se mai pot 
dar ei, eroii 
din teren;

II e azi pe banca an-

fotbalu- 
schim- 

lui, 
Duini-

■ ■■
ani o spaimă a portarilor, 
po.fccla „nașul" avînd depli
ni acoperire in cele peste 
390 de goluri pe care le-a 
înscris pină la cei 30 de 
ani ai săi (împliniți în oc
tombrie’, Mircea Sandu nu 
a avut norocul să-și încu
nuneze — pînă acum — ca
riera cu reușite pe măsura 
înzestrării sale. Este adevă
rat că a pierdut vreo doi 
ani din cauza unei grave 
leziuni ia genunchi, în ur
ma căreia a fost la un pas 
să iasă din activitate. Iubind 
Insă fotbalul cu patimă, 
s-a luptat cu boala, cu ope

rațiile, cu doc
torii și a revenit 
cu aceeași mare 
pasiune (și cu a- 
ceeași eficacitate) 
pe teren, spre 

bucurie a galeriei 
studențesc (și

marea
Sportului
a lui Hie, vestitul condu
cător de oști din tribune...).

A revenit, a înscris go
luri multe și înscrie mereu, 
de cele mai multe ori spec
taculos, plonjînd ca un del
fin sau ridieîndu-se cu... un 
etaj peste piramida apărăto
rilor adverși. Nu de mult, pe 
vremea indisponibilității lui 
Cămâtaru, Mircea Sandu 
reapăruse în lot, ca o idee 
a lui Lucescu. Vorbind re
cent cu virful de atac al 
studenților bucureșteni, ne-a 
spus că mai are două mari 
speranțe în fotbal : 1) Să fie 
campion, cu Sportul, Ia vară 
ți- 2) „Să-1 mai fac o dată 
pe Mircea Lucescu să se 
uite la mine". „Cind ?“ — 
l-am întrebat. „In vreun 
meci greu, in care să mar
ches vreo trei goluri. Ar fi, 
poate, o cheie care să-mi 
deschidă și mie porțile na
ționalei".

Marius POPESCU

După întrecerea de minilolba), încheiată Ia Brașov

Șl JUNIORII „TRICOLORI -
nlzat în acest an de federația 
engleză de fotbal, $1 prezentarea 
la un nivel superior in ultima 
fază a competiției. Din acest 
motiv, selecționatei U.E.F.A. *83 
1 s-a asigurat și un calendar a- 
decvat de meciuri, pină la retu
rul cu Cipru, de la 16 martie. 
Este vorba de mai multe partide 
dintre care amintim pe cele cu 
Grecia (pe teren propriu), Iugo
slavia și Turcia (în deplasare).

----------------

ILE? FĂ SPORT!
de specialitate care veghează 
la dezvoltarea și formarea tî- 
nărului. Să nu fie ocolit apor
tul psihologului. Cu schema 
completă, rezultatele vor fi 
bune.

— în încheiere, pentru că 
timpul dumneavoastră, in cali
tate de director și de chirurg 
O.R.L., este drămuit, vă ru
găm să ne spuneți dacă, efec
tiv, nu simțiți oboseală fizică 
sau psihică după cele 3—4 o- 
perații pe care le executați 
zilnic ?

— Nu, niciodată ! Sportul 
fml creează o stare optimă, 
mă face mult mai receptiv la 
activitatea de colectiv, In 
echipă, bine sincronizată, ceea 
te in practica medicinii mo
derne, în chirurgie, este un 
imperativ de neinlăturat. Devii 
mai puțin egoist, dispus să 
colaborezi. Se creează o at
mosferă de relații, de trăiri, 
care este totdeauna favorabilă 
gestului medical pe carc-l 
practici. Nu este o noutate. 
Despre aceste lucruri discut 
uneori, în calitate de membru, 
și cu colegii mei de breaslă 
din cadrul Societății franceze 
de O.R.L.. realizind interesante 
schimburi de opinii ad-hoc.

★

ION circiumahescu

La cei 40 de ani al săi. Ion 
Clrciumărescu este unul dintre 
antrenorii tineri cu reale per
spective. El și-a probat cel mal 
bine calitățile te toamna trecută, 
la I. P. Aluminiu Slatina, echipă 
pe care a preluat-o intr-o situa
ție grea, la Începutul acestui 
campionat și pe care a impus-o 
printre fruntașele seriei.

— In campionatul precedent, 
echipa din Slatina a scăpat cu 
greu de la retrogradare, pentru 
ca după numai un sezon ea să 
urce in plutonul fruntaș șl să 
aspire la promovarea te prima 
divizie. Cum s-a petrecut această 
metamorfoză 7

— Stat mal multe explicații. 
Mal toții, efectuarea unei bune 
pregătiri, cu participarea plină 
de receptivitate și conștiincioasă 
a jucătorilor. S-a reușit astfel o 
disciplinare și o omogenizare 
sub aspectul pregătirii fizice și 
tehnice a jucătorilor, care stat 
de virate mult diferite, începtad 
eu Cotoșman (33 de ani) și înche
ind cu mezinul Comănescu, ju
nior promovat din pepiniera pro- 
]>rie. care are numai 15 ani șl 
jumătate. A contat, de asemenea, 
mult dorința de afirmare, ca șl 
aceea de reafirmare manifestată 
de unii jucători car’ Tșl pierdu
seră Încrederea în ei (Stanciu,

Vlad, Ciocioană). De mare impor
tanță s-a dovedit trecerea echi
pei sub patronajul întreprinderii 
de prelucrare a aluminiului, al 
cărei director (Petre B o to ran) și 
alți factori de conducere ne-au 
asigurat condiții bune de pregă
tire.

— Ce te-a nemulțumit, totuși, 
ta prima parte a campionatului ?

— Pierderea meciului de la Sâ- 
eele, pe care jucătorii mei l-au 
tratat superficial, eonsidertadu-1 
dinainte ciștigat. Apoi, randamen
tul mai scăzut al liniei de atac, 
eeea ce și explică faptul că gol- 
geteril echipei noastre sînt un 
mijlocaș, Păun (7 goluri), și un 
fundaș, Asaftei (6 goluri). în altă 
ordine de idei, încerc regretul 
eă echipa are puțini membri sus
ținători, că asociația noastră 
sportivă nu dispune de un sediu 
propriu al ei, tar la stadion nu 
avem, mai ales In această perioa
dă, condiții de refacere după an
trenamente.

— Cum apreciezi valoarea lotu
lui de jucători pe care îi al în 
pregătire ?

— Lotul nostru este sub valoa
rea celui al Rapidului, dar a do
vedit că poate fi competitiv In 
seria din care facem parte. îmi 
pare nespus de rău că l-am pier
dut pe Marian Popescu, înain
taș de real talent. Am promovat, 
în schimb, trei jucători, doi din
tre ei care jucau în campionatul 
județean, Mincioagă și Țăcălie, 
șî altul din Divizia ,,C", de la 
Caracal, Pîrvu. în primăvară aș
tept un aport mai mare din 
partea jucătorilor P. Iulian, Le- 
țea, Nun că și Terci.

— Ar putea echipa slătineană 
să furnizeze marea surpriză de 
a promova în „A" în... locul Ra
pidului ?

— Realist privind lucrurile, 
Rapidul rămine cu prima șansă, 
dar nici noi nu ne dăm bătuți. 
Așa cum am spus și La începu
tul campionatului, vizăm unul 
din locurile 1—4 ; deci, și pe 
cel din frunte. în retur vom 
disputa 9 meciuri acasă, printre 
care și cu Rapid, pe care o vom 
întîlni chiar în etapa a 5-a. Prin 
urmare, un pronostic mai clar, 
de abia după această confrun
tare directă....

Cons’antir» FIRANFSCU

ÎNVINGĂTOARE TOATE ECHIPELE, 
CÎȘTIGĂTORI TOȚI COPIII...

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AU JUCAT, AU CIȘTIGAT... 

La seriile de Loz în plic aflate 
in vinzare continuă să se atri
buie numeroase cîștiguri în au
toturisme și mari sume de bani. 
Iată dțiva dintre cei mai recenți 
cîștigători de autoturisme „Dacia 
1300" : Dragomir George (satul 
Gălbinași, jud. Călărași), Tudor 
Viorel (Oradea), Tănase Constan
tin (com. Optași-Măgura, jud. 
Olt), Etederle Wilhelm (com. Ui- 
var, jud. Timiș). Pupăză Nicolae 
(București), Jîroiu Petre (corn. 
Pietroșani, jud. Argeș), Moga

Miluță (Vaslui), Tănase Elena 
(Rm. Vîlcea), Tudor Gheorghe 
(corn. Prunișor, jud. Mehedinți), 
Baneoti Ian cu (Constanța). Agen
țiile Loto-Pronospcrt, vînzătorii 
volanți, unitățile din comerț și 
cooperația de consum și oficiile 
poștale din întreațsa țară vă o- 
feră în permanență posibilitatea 
de a obține și dv. succese ase
mănătoare...

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 19 ianuarie 1903, se te
levizează în direct începînd de 
la ora 16,25.

• ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 IANUA
RIE. Cat. 1 (13 rezultate) : 2 va
riante 100% a 49.407 lei și 12 va
riante 25% a 12.352 lei ; cat. 2 
(12 rezultate) : 29 variante 100% a 
2.659 lei și 330 variante 25% a 
665 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 159 
variante 100% a 430 lei și 3.505 
variante 25% a 107 lei. Cîștigu- 
rile de 49.407 lei de la cat. 1, ob
ținute pe variante 1-00%, au reve
nit participanților VALENTINA 
ROMAN și CEZAR ROMAN, am
bii din Bicaz, județul Neamț.

• Săptămina trecută. In 
două faze. s-au desfășurat 
partidele primei ediții a com
petiției de minifotbal la care 
s-au ■ aliniat echipe de copii 
din pepinierele divizionarelor 
„A". întrecerea a fost REU
ȘITA, sub toate aspectele, a- 
ceasta este prima concluzie 
trasă, la care au subscris toți 
cei care au urmărit-o. • La 
prima categorie de virstă (co
pii născuți în 1969) a ciștigat 
Politehnica Iași, echipa pregă
tită de Dumitru Romilă : I. 
Lupu, D. Urdaru, A. Fetea, L. 
Teacă, S. Ștefan, Fl. Nisior, P. 
Drăgoi, A. Hales, L. Crețu, N. 
Băileanu ți FL Oncfrei. Sin
gura neînvinsă în turneul fi
nal ! • La copii născuți in 
1970, victoria a revenit, după 
o dispută extrem de echili
brată și de pasionantă, micu - 
ților fotbaliști din Hm. Vilcea : 
D. Becheru, Gh. Sucea, I. 
Gheorghe, E. Moldoveanu. R. 
Goran, V. Codău, R. Bogdan, 
M. Florea, G. Hrehoreț, V. 
Glodeanu și I. Rogojinoiu. An
trenor — Valeriu Enăchescu. 
• Câștigătoarele competiției, 
s-a văzut clar acest fapt, au 
fost și cele mai „lucrate" e- 
chipe. Dealtfel, ca și F.C.M. 
Brașov (Cezar Ardeleanul, cea 
mai tehnică dintre toate și 
care, din cauza unei... sincope 
în prima repriză a meciului 
cu Petrolul, a ratat victoria 
finală. • Partidele turneului 
final s-au disputat in Sala 
sporturilor din Brașov, o con
tribuție esențială la buna or
ganizare a întrecerii avînd clu
bul brașovean F.C.M., preșe
dinte, Dumitru Dragomir. • 
Opinii despre această compe
tiție în premieră absolută. Em. 
Mițaru („Poli" Timișoara) : 
„Copiii s-au bucurat enorm, la 
această virstă neexistind nici 
o competiție organizată Ia care 
ei să participe". D. Romilă 
(Politehnica Iași) : „Noi, care 
lucrăm la copii și juniori, tre
buie să mulțumim federației 
pentru această inițiativă ex
celentă. Spun acest lucru nu 
pentru că am ciștigat, ci pen
tru că au ciștigat, de fapt, toți 
copiii cite ceva". E. Popescu 
(C. S. Tirgoviște) : „O reali
zare ^IJ^^^dubii ! Întrecerea

va ingt rea că
toate ecHTpele se vor pregăti 
și mai bine și vor oferi spec
tatorilor partide deosebit de 
atractive. Iarna — in vacan

țe — sălile de sport trebuie să 
fie ale minifotbalului, ale co
piilor noștri". V. Enăchescu 
(Rm. Vîlcea) : „Pentru a nu 
mai apărea in viitor discuții, 
este absolut necesar ca toți 
copiii participant să posede 
legitimații de tip F.R.F.". • 
Cel mai bun jucător al com
petiției a fost Florin Nistor ; 
puternic și precis în execuții, 
el și-a condus cu mult calm 
echipa spre victorie. • Cîte- 
va cuvinte și despre golgeteri. 
Iulian Minea (Steaua), cu 6 
goluri, s-a desprins în cîștigă- 
tor abia în ultimele minute 
ale ultimului meci ! La ’70 în 
schimb, M. Constantin (F.C.M. 
Brașov) și-a asigurat din timp 
„zestrea" de 7 goluri. Ambii 
sint copii de mare talent. *» 
Alți evidențiațl ai competiției :
E. Moldoveanu (Chimia). D. 
Radu (C. S. Tirgoviște), N. 
Băileanu și FI. Onofrei (Polii. 
Iași), M. Albertuș („Poli". Ti
mișoara), V. Neagu și M. Va- 
sile (Petrolul), I. Dumitrescu 
(Steaua). • Și cîteva aspecte 
mai puțin... plăcute. Două di
vizionare „A" nu s-au prezen
tat la Întrecere : Dinamo 
București și F. C. Olt ! Situa
ție inadmisibilă, oricite mo
tive vor invoca cele două clu
buri ! In grupa preliminară de 
la Ploiești (observator al
F. R.F., V. Rizea), competiția 
nu s-a desfășurat corespunză
tor, una afirmîndu-se la înce
put, alta la sfîrșitul meciuri
lor, ceea ce a dat naștere la 
discuții aprinse și neprincipia
le. • „Pentru ediția viitoare, 
afirma Mihai Ionescu, secre
tar al F.R.F., vom lua din 
timp măsuri pentru organiza
rea exemplară a acestei atit 
de mult dorite întreceri. Pa
sul următor pe care-1 vom 
face Insă va fi declanșarea li
nei competiții asemănătoare la 
care să participe echipele clu
burilor școlare". • Cum prin
cipalul scop al acestor între
ceri rămine EVIDENȚIEREA 
UNOR COPII TALENTAȚI, 
inițiativa forului de speciali
tate este, indiscutabil lăuda
bilă. Numai că pentru a căpă
ta un loc distinct în cadrul 
sistemului competitional al 
eșalonului, sugerăm să i se 
găsească o titulatură- Poate 
„Campionatul de speranțe". 
Sau „Cupa Speranțelor" (de
oarece cealaltă, cea cu turneul 
final la Constanța, a dispărut 
demult !).

Laurențiu DUMITRESCU



/C?> e AU FOST FIXATE
DE PARTICIPARE

Schwarzbach (Austria). Con
cursul de sărituri cu schiurile 
din cadrul „Cupei Europei” des
fășurat in localitate a fost ciș- 
tigat d-e austriacul Raimund 
Resch cu 225,9 p (sărituri de 
68,5 m și 71.5 m), urmat de 
coinpatrioții săi Franz Wiegele

zăpadă se 
simțită pe 
mai multe 
alpin din

Nisa. Criza de 
face în continuare 
continent. După ce 
concursuri de schi
cadrul Cupei Mondiale au fost 
aminate sau anulate, într-o si
tuație similară se găsesc sări-

în continuarea turneului pe 
care il întreprind in Marca 
Britanie, rugbystii de la Gri- 
vița Roșie au cîștigat cu 9—3 
(6—0.) meciul cu selecționata 
districtului Kent, la Tonbrid
ge. Au marcat: Tudose (2 l.p.) 
și Fâlcușanu (l.p.c.). In pri
mul meci al turneului, Grivița 
Roșie a învins Thurrock, cu 
21—12, iar în cel de-al doilea, 
a intrecut cu i4—6 Grovensen.

„MASTERS '82"
in- 
are

LA J. 0. DE LA
Primo Nebiolo, președintele 

Federației internaționale de atle
tism amator (I.A.A.F.) a făcut 
cunoscute, la Los Angeles, nor
mele de participare a atleților 
la Jocurile -Olimpice din 
MASCULIN : 100 m

Etaețlanul Pirmin Zurbriggen, surprinzătorul lider al Cupei 
Mondiale la schi alpin, in timpul slalomului uriaș de la Adel- 

boden pe care l-a cîștigat. ureînd în fruntea clasamentului.
’ Telefoto : A.P.-AGERPRES

torii : organizatorii au decis sâ 
anuleze concursul care urma să 
aibă loc la 23 ianuarie în sta
țiunea Beuil-les-Launes.

222,1 p (70 — 69,5 m), și Bern- 
hard Zauner 216,6 m (68 — 
69 m), cehoslovacul Miroslav
Polak 216,4 p (70,5 — 67 m) 
etc.

Reit im Winkl (R. F. Ger
mania). Proba de combinată 
nordică a fost cîștigată de 
schiorul Uwe Dotzauer (R. D. 
Germană) cu 429 p, urmat de 
coechipierul său Andreas Lan
ger — 407,96 p și vest-germanul 
Hubert Schwartz — 403,91 p.

Moscova. în campionatul uni
onal ide hochei 
menține lideră 
Moscova cu 47 
ciuri disputate, 
namo Moscova 
rezultatele înregistrate 
pa a 25-a: ȚSKA Moscova — 
Salavat Ufa 7—2, Dinamo Riga 
— Spartak Moscova 3—4, Hi- 
mik Voskresensk — Traktor 
Celiabinsk 2—1, Dinamo Mos
cova — Torpedo Gorki 4—4, 
Sokol Kiev — Aripile Sovie
telor Moscova 5—3.

pe gheață se 
formația ȚSKA 

de me
de Di-

din 25 
urmată 
cu 40 p. Iată

in eta-

graaf” încearcă să strîngă fon 
durile necesare acestui mec 
întrucît Fischer — care nu s- 
schimbat deloc între timp...
a cerut un milion și jumătat 
de dolari pentru a juca aces 
meci și, totodată, un milion d 
dolari premiu pentru învingă] 
tor !

STANDARDURILE

i

plan

A ATLEȚILOR 
LOS ANGELES

m (crometraj
7 600 p (cronometr:

Ion ; 7 700
nual) sau 
electric). FEMININ : 100 m : 11 
sau 11,54, 200 m : 23,4 sau 23,6 
400 m : 52,6 sau 52,74, 800 m
2:02,00, 1 500 m: 4:09,00. 3 000 m 
9:05,,00,100 mg ; 13.4 sau 13.6
400 mg î 58,5 sau 58,64, înălțim 
1,86 m, lungime : 6.45 m. greu 
tate : 16,80 m disc : 57,00 m. su 
liță : 56,00 m. heptatlon : 5 750 
sau 5 700 p.

Aceste performanțe trebuie r 
lizate între 1 iulie 1983 și 15 
-lie 1984. Fiecare țară poate 
scrie cite un atlet la fiecare pi 
bă fără condiția îndeplinirii st-, 
dardului. care se aplică pen 
al doilea și ?1 treilea concuren

1984 :
10,2 (cro

nometraj manual) sau 10,44 (cro
nometraj electric) ; 200 m : 20,7 
sau 20,94, 400 m : 46,2 sau 46,34 
800 m : 1:47,00 : 1 500 m î 3:39,00; 
5 000 m : 13:35,00 ; 10 000 m: 28:25,0; 
110 mg : 13,8 sau 14,04 ; 400 mg : 
50,4 sau 50,54 ; 3 000 m obstacole: 
8:30,00 ; înălțime : 2,22 m ; lun
gime : 7,80 m, trlplusalt : 16,45
m, prăjină : 5,35 m, greutate :
10,40 m ; disc : 61,00 m ; suliță : 
82,00 m, ciocan ; 71,00 m, decat-

al sezonului 
’82 

astă-seară, 
Madison

Ultimul act 
ternațional de tenis 
loc, " ’
sub _ . _ 
Square Garden din New York. 
Se dispută „Turneul campioni
lor” (Masters), reunind primii 
clasați în seria de competiții 
dotată cu Marele Premiu. La 
actuala ediție, numărul com
petitorilor s-a mărit la 12,

In prima zi a întrecerii sînt 
programate două meciuri pre
liminare și anume : Jose-Luis 
Citic —Mats Wilander, Andres 
Gomez — Jose Higueras. Mîine, 
se joacă meciurile : Vitas Ge
rulaitis — Yannick Noah, Steve 
Denton — Johan Krick. Capii de 
serii ai turneului, primii clasați 
în Marele Premiu ’82. intră 
direct în sferturile de finală, 
programate joi șl vineri, 
sînt, în ordine : Jimmy 
nnors, Guillermo Vilas, 
Lendl și John McEnroe.

incepind 
cupola

de 
sălii

Ei
Co- 

Ivan

CAMPIONII DE BOX Al EUROPEI

REINTRA BOBBY FISCHER?
Ziarul olandez „De Telegraaf” 

a luat inițiativa organizării u- 
nui meci de șah între fostul 
campion mondial Bobby Fi
scher (SUA) și marele maestru 
olandez Jan Timman. Meciul 
ar urma să constituie o reve
nire a marelui maestru ameri
can după aproape un deceniu 
de absență voluntară. „De Tele-

ELIMINAREA TEMPORARĂ LA FOTBAL
0 SOLUȚIE?

De mai mult timp se discu
tă și chiar se experimentează 
unele modificări în regulamen
tul de fotbal. Federația vest- 
germană, de pildă, a pus în 
aplicare, în cadrul competiții
lor rezervate juniorilor și apoi 
în cele ale seniorilor (in divi
ziile inferioare de amatori), e- 
liminarea temporară a jucăto
rilor vinovați de greșeli mal 
grave decît cele ce necesită un 
avertisment, dar nu atit de 
grave incit să atragă acorda
rea unui cartonaș roșu. ~ 
rimentul a 
încurajator, el urmînd să 
recomandat 
specialitate și pentru echipe
le profesioniste, chiar și foru
lui fotbalistic suprem, F.I.F.A. 
Printre argumentele % favorabi
le măsurii respective se nu
mără : pedepsele pot fl mal 
bine diferențiate ; In timpul 
eliminării temporare jucăto
rul iși poate da seama de ati
tudinea avută și va medita a- 
supra greșelii comise, ca și a- 
supra prejudiciului pe care 11 
aduce formației sale, proces 
psihic care atrage după sine, 
in cele mal multe cazuri, o a- 
meiiorare a comportamentului 
fotbalistului în culpă. Se pare 
că măsura — așa cum mai a- 
minteam — s-a dovedit salu
tară in cazurile unor mici al
tercații datorită „nervilor”. 
Eliminarea temporară se limi
tează la 10 minute de stat „pe 
tușă”, ajutînd în acest fel 
calmarea spiritelor... Aces
tea ar fi, în linii generale, pă
rerile forurilor fotbalistice (a- 
matoare) vest-germane. Exis
tă insă și unele contraargu- 
mente, chiar anumite critici, 
în primul rînd, arbitrii ar de-

kg, mijlocie 72,571 kg semi-gr *a 
79,378 kg, grea-u>u?ră 8*5,132 kg 
(nu "Ste recunoscută în Europa:, 
grea 4-86,182 kg (în Europa a- 
ceastă categorie începe la 79,378 
kg)-

La începutul noului an, iată o 
listă la zi a campionilor euro
peni: muscă — Charlie Magri 
(Marea Britanie), cocoș — Giu
seppe Fossati (Italic), pană — 
titlul este vacant — su- 
per-pană — Roberto Castanon 
(Spania), ușoară — Giuseppe Gl- 
bilisco (Italia), super-ușoară — 
Patrizio Oliva (Italia), semi-mij- 
locie — Colin Jones (Marea Bri
tanie), mijlocie-mică — Luigi 
Minchillo (Italia), mijlocie — 
Louis Acaries (Franța), semi
grea — Rudi Koopmans (Olanda), 
grea — Lucien Rodrigues (Franța).

de deo- 
(profe- 

oel din

o serie 
Intre boxul 

______, european și 
alte părți ale lumii, în primul 
rînd cel de peste Atlantic. In Eu
ropa. de pildă, nu sînt recunos
cute decît 11 din categoriile de 
greutate In vigoare astăzi 
Ocean.

Reamintim categoriile de 
tate în vigoare în lume: 
muscă 48,988 kg (nu este 
noscută în Europa), muscă 
kg, super-muscă 52,095 kg 
este recunoscută în Europa), co
coș 53,525 kg, super-cocoș 55,338 
kg (nu este recunoscută în Eu
ropa), pană 57,152 kg. super-pană 
58,967 kg, ușoară 51,237 kg, su
per-ușoară 53.500 kg, ntmi-mijlo- 
cie 66,678 kg, mijlocie mică 69.850

Există 
sebirl 
sionist)

peste

greu- 
semi- 
recu- 
50,810

(nu

Expe-
fost considerat 

fie 
defederatiei

BILANȚUL ATLETISMULUI NOSTRU ÎN 1982
(O'mire din pag 0

va anilor următori, evoluția 
Miticăi Junghiata, saltul de 
calitate al Genovevel Mo liga, 
al junioarei Ella Kovacs, aler
gătoare cu certe posibilități, șl 
așteptăm mai mult de la Mar
gareta Gliile.

1500 METRI
(R. M. 3:52,47 Tatiana 

zankina U.R.S.S. 1980)
Ka-

3:57,48 Maricica Puică 
4:01,40 Doina Melinte 
4:03,13 Natalia Betini

(C.S.M. Pitești)

atîtea realizări dinafara pistei 
stadionului, vom nota, de pil
dă, că a devenit recordmană 
națională (primul ei record pe 
această distanță) cu 3:57,48, 
cu care apare a 5-a în bilan
țul mondial, după 4 alergă
toare sovietice (Melinte este 
a 16-a și Betini a 18-a in 
lume) pe o listă pe care nu 
și-au aflat loc decît 3 român
ce, o Italiancă (Dorio), o 
din R.D.G. (Bruns) și o 
ricancă (Decker-Tabb), 
fiind sportive sovietice.

atletă 
amc- 

restul

’52 3 000 METRI

4:04,94 
(C.S.U. 
Lovin 
4:14,61 
4:15,92 
Deva) : 
’64 (C.S.Ș.A C-lung) ; 
Margareta Ghile.

1982 a fost, indiscutabil, a- 
nul Maricicăi Puică. Dincolo de

Maria Radu 
Oradea) ; 4:07,57
’51 (C.S.U.

Mitica
Sica West ’ 
4:17,81 Ilinca

’59 
Fița 

Galați) ; 
Junghiata ; 
’63 ~(Cetate 

Mitrea 
4:19,09

Rezultate din 
teren acoperit de 

(Canada) : mas- 
Mark Enyeart 

(cel mal bun re- 
) ; 50 m : Emmit

va
(RM 8:26,78 

U.R.S.S.
Svetlana Ulmaso-

1982)

Maricica Puică 
Natalia Betini 
Maria Radu

’609:29,99 Elena Fidatov 
(C.S.M. Tulcea) ; 9:30,25 Adri
ana Mustață ’61 (Metalul) ; 
9:32,36 Iulia Ionescu ’65 (C.S.Ș.

P. Neamț) ; 9:32,63 Daniela
Vieru ’64 (C.S.Ș. Botoșani) ;
9:33,93 Tunde Dombi ’62 (C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe) ; 9:34,74 Maria
na Stănescu ’64 (C.S.Ș. Cara
cal).

Această 
tregească 
nei și 
Maricica 
formeră mondială), care in în
treg anul n-a pierdut decît de 
două ori, la „europene”, la Mi
lano, în sală, și la Atena, în 
aer liber, dar care, în schimb, 
a obținut multe și spectacu
loase victorii. Natalia Betini 
(a 16-a performeră mondială), 
care anunțase un sezon bun, 
s-a accidentat grav într-o 
cursă la Budapesta șl de a- 
tunci n-a mal revenit pe pis
tă. Păcat.

Cursa de 3000 m este proba 
în clasamentul căreia apar 
cele mai multe alergătoare ti
nere. Care dintre acestea vor 
fi, intr-adevăr, urmașele ac
tualelor noastre performere ?

probă vine să in- 
realizările campioa- 
recordmanel noastre 
Puică (a patra per-

veni mai îngăduitori, în cazuri 
le care impun o eliminare dc 
finitivă, ei avînd la îndemin 
acum, o pedeapsă mai puți 
aspră. Apoi este foarte gre 
ca un „cavaler al fluierului” s
țină o evidentă strictă și pre 
cisă (la cronometru) a celor e 
liminați temporar. In fin 
după cum remarcă revist 
„Kicker Spori — Magazin” di 
Niirnbcrg, ar mai fi nevoie 
de un al patrulea arbitru, i
servitor și cronometror, pen 
tru a tine evidenta jucătoriio 
eliminați in mod temporar, 
asemenea, s-a apreciat că... p 
timp friguros eliminarea 
cîteva minute a jucătorilor
putea aduce prejudicii sănăt 
ții jucătorilor. La toate ace: 
tea s-ar mai putea adăuga 
pericolul ca 
Inferioritate 
temporizeze 
troducerea 
depsit (cum 
handbal și polo), 
strica, desigur, 
meciului, ducind 
tivitate.

Chiar dacă pe 
o asemenea propunere ar 
tea fi, eventual, aplicată, « 
foarte greu de presupus că 
va fl însușită de „Internata 
nai Board”, singurul for cai 
poate aduce modificări regi 
lamentului internațional. P 
gîndim, astfel că în ultime 
decenii el a acceptat (nu fă: 
dificultate) doar unele mod 
ficări minore...

echipa aflată 
numerică 

jocul pînă la 
fotbalistului 
se întîmplă 

fapt care 
frumuseț 

la necom
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ATLETISM • 
concursul pe i 
la Sherbrooke 
culin : 600 m : 
(S.U.A.) 1;16,61 
zultat mondial) 
King (S.U.A.) 5,77, prăjină : Bill 
Olson (S.U.A.) 5,65 m, înălțime : 
Stephen Wray (S.U.A.) 2,23 m,
Dwight Stones (S.U.A.) 2,15 m ;
1 000 “ ‘

•TELEX•

m : Sosthenes 
nya) 2:19.58 ; ‘

(S.U.A.) 
Myricks 
: Desai 
feminin :

(S.U.A.)

Bitok (Ke- 
400 m : Michael 

46.89, lungime : 
(S.U.A.) 7,93 m, 
Williams (S.U.A.) 

: 50 m : Jennifer 
6.32, 50 m : Innis

Paul 
Larry 
200 m 
21,28 :
Innis ._____  ___ __ _ . ___
6,45 m, înălțime : Louise Ritter 
(S.U.A.) 1.88 m. 50 mg : Kim Tur
ner (S.U.A.) 7,07, 200 m : Angela 
Taylor (Canada) 23,72. 1 000 mt 
Jo White (Marea Britanle) 2:44.1 
• Concurs de sală la Minsk : 
Tamara Bikova 1.96 m la înălți
me. Ghenadi Belkov 2.28 m și 
Vladimir Granenkov 2,26 m in 
aceeași probă. Ghenadi Valiuke- 
vici 16.75 m la trlplusalt.

tania), în clasamentul 
continuă să conducă 
Jacky Ickx (Belgia) — 
Brasseur (Franța) pe „Mercedes 
280 GE“, cu 9h 41:49 penalizare, 
urmat de echipajele Trossat — 
Briavoine (Franța) pe „Lada*4, 
lOh 54:58 penalizare și Metge — 
Gillot (Franța) pe „Range Rover" 
cu 12h 06:41 penalizare.

general 
echipajul 

Claude

dam conduce perechea australia
nă Danny Clark — Don Allan cu 
223 p, urmată de Rene Pijnen 
(Olanda) — Gregor Braun (R.F. 
Germania) 194 p și Jan Raas (O- landa) - . _ .
marca)

— Gert Frank (Dane- 
la un tur.

AUTOMOBILISM • în raliul
Paris — Alger — Dakar. după 
etapa Nara — Timbreda (Maurl-

CICLISM • In cursul unei 
mese rotunde pe tema viitorului 
ciclismului ținută la Paris, Felix 
Levitan, unul dintre organizatorii 
Turului Franței- a declarat că 
nici un rutier profesionist de 
primă categorie nu va fi autori
zat să participe la cursa interna
țională ce se va desfășura la 
Washington la sfirșitul lunii a- 
prilie. în aceeași perioadă, a sub
liniat Levitan, este programată 
cursa Paris — Roubaix, 
clasică lnternaționa 
• După patru 
șase zile care * 
velodromul aco*v

ȘAH 
turneul 
goslavla), continuă să conducă 
Alexandria (U.R.S.S.) cu 5,5 p 
(1), urmată de VerSczy (Ungaria) 
5 p, Dragasevici (Iugoslavia) 
3,5 p (1). In runda a 7-a Ve- 
rdczy a învins-o pe Lazarevici, 
iar celelalte partide s-au între
rupt.

• După șapte runde. în 
feminin de la Jajce (Iu- 

continuă , “
(U.R.S.S.)

• tn clasamentul cont
ai A.T.P. (Asociația ju- 
profesioniștl) pe primul 

americanul John 
de Jimmy Con-

cursă 
ată. 

de 
?ă pe 

Rotter-

TENIS 
puterizat 

' cătorilor 
loc se află 
McEnroe urmat 
nors (S.U.A.) Ivan Lendl (Ceho
slovacia), Guillermo Vilas (Ar
gentina), Vitas Gerulaitis (S.U.A.) 
etc. Blom Borg, care nu a ju
cat dectt un turneu din circuit, 
ocupă locui... 262 ! • La Bru
xelles, tn King’s Cup : Belgia — 
Italia 2—1.

— Talleres
- Velez Sarsfi

Independlente — Un 
Estudlantes

• Giulite Coutinho a tost rea
les președintele Federației bra
ziliene de fotbal, reunind 17 vo
turi, în timp ce contracandidatul 
Rubens Hoffmelster a Întrunit 8 
sufragii. Unul dintre buletine a 
fost „alb”.
• La Alger, reprezentativa ță

rii a terminat la egalitate (1—1) 
cu Ipswich Town. Pentru gazde 
a înscris Bensaoula (mln. 34), 
respectiv Wark (mln. 85).
• Atacantul Jan Rush, de ori

gine galeză, este eel mal valo
ros jucător al echipei Liverpool. 
El a înscris cel de al 23-lea gol 
al echipei sale (în 24 de me
ciuri) în partida cu West Ham 
United.
• Johan Cruyff rămîne om de 

bază la Ajax, fiind, duminică, 
jucătorul nr. 1 care a contribuit 
la victoria echipei sale In meciul 
cu Deventer (2—0).
• Cele două formații celebre 

spaniole au obținut victorii difi
cile in campionat, cu 1—0. Real 
Madrid a dispus de Zaragoza (a 
marcat Pineda), iar C.F. Barce
lona de Sevilla (a înscris Schus
ter).
• Singurul gol marcat de A.S. 

Roma în meciul cu Cagliari a 
fost semnat de brazilianul Fal
cao (In mln. 48), dar apoi a- 
cesta a fost eliminat de pe te
ren I

OLANDA (et. 18). Alkrr-.'" 
Nijmegen 2—0, Tilburg — 
ven 1—2, Helmond — Br 
Deventer — Ajax 0—2, Gron—gen 
Zwollen 3—0. Kerkrade I
schede 3—1, Utrecht — Spa
Rotterdam 0—3, Feyenooru — I 
celslor Rotterdam 1—0, Slttard 
Haarlem 2—0. In clasament : Aj 
30 p,- Feyenoord 29 p, Eindhovff
28 p.

SCOȚIA (et. 21). Penultima 
sată Motherwell a prodds surp 
za etapei învlngînd cu 2—1 
lidera Celtic I Alte rezultat 
F.C. Dundee — Morton 3—3, 
bernian — Dundee United 0 
Glasgow Rangers — Kllmarno® 
1—1, St. Mirren — Aberdeen 1 
în clasament Celtic 34 p (20 
Aberdeen 22 p (21 j). Dundee
29 p (20 j), Glasgow Rangers 2 
(20 j).

ARGENTINA (et. 33 — per 
ma). Platense 
Boca Juniors 
1—1, 
Santa Fe 2—0, 
QuUmes 1—0. Ferrocarril — 
cing Buenos Aires 1—1, Sarm’ei 
— River Plair 3—1. Instttuto C 
doba— Argentlnos Junior- 1 
Nueva Chicago — Newell’s 

Boys 0—0. In clasament : Es 
diantes 48 p, Independlente 47 
(Intre acestea se va decide c 
tlgătoarea titlului de campioan 
Boca Juniors 43 p.
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