
CANOTORII „VISLESC ACUM, 
SUS, ÎN POIANA BRAȘOV, 

DAR CU ADEVĂRAT LA ÎNĂLȚIME 
VOR FI, ÎN VARĂ, LA DUISBURG!

rtouAM mi fan țAiux umid-maj

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE EIZICA Șl SPORI
Curioasă iarnă. Chiar in Po

iană, la Brașov, trebuie să a- 
lergi după o zdreanță de ză
padă. Greu pentru schiori, dar 
mai greu pentru canotorii care 
în vară, pe arșița Snagovului, 
se juraseră să stea-n zăpadă 
pînă la gît. Să-i caute îngii- 
jorat antrenorul Dumitru 
Popa, iar cind i-o găsi. să-l 
tragă afară de urechile în
ghețate, ca pe iepuri. Că, uite, 
vine un nou sezon nautic si 
pe lac ești obligat să ții mii- 
nile pe vîsle, n-ai cum ima
tura transpirația care iți arde 
ochi, n-ai cum ocoli soarele 
care îți pirjolește ceafa. iar 
acum e „primăvară in ia
nuarie" 1

Cu sau fără zăpadă, antreno
rul Dumitru Popa nu i-ar fi 
„tras de urechi" pe băieți. Ca
notorii au evoluat bine anul 
trecut la Campionatele mon
diale de la Lucerna. In finala 
probei de 4 fără cîrmacl, e- 
chipajul Constantin Airoale, 
Toma Vaier, Daniel Voicules- 
cu, Petre Iosub a cucerit me
dalia de bronz într-o cursă In 
care, cu ceva mai multă ex
periență, putea să se claseze 
pe un loc superior. Acum, în 
Poiană, „barca de 4 f.c." urcă 
în pas susținut pe Kantzel, 
unde iarna mai păstrează ceva 
zăpadă, după care vine ca bo
lidul pe tălpici de schi. Bă
ieții sînt în formă, mai puțin 
Airoale, plecat acasă, prin 
părțile Sucevei, să se însoare 
cu un nufăr de fată cules de 
pe Snagov. Toma Vaier și

Un bun poloist trebuie să fie 
mai intîi un bun înotător...

Foto : Ion MIHAICA

Din zori și pinâ

ÎN CĂUTAREA UNUI ALT HAGIU, A UNUI ALT MOICEANU
Din zori și pînă-n faptul 

serii, și mai tîrziu spre noapte 
plină, totul se cam repetă, ni
mic nu pare spectaculos. Pune 
culoarul, scoate culoaruL Pune 
poarta, scoate poarta, CrauL șl 
fluture, și bras.O lungime, încă 
una, încă una. Exerciții pentru

Divizia ,,A“ de volei

IXPLORĂHJ BAIA MARE

LA BUCUREȘTI
Ieri, în șase localități 

țară s-a desfășurat cea de 
13-a etapă a campionatului 
viziei A de volei masculin, 
dăm mai jos. relatări de 
intîlnirile disputate :

din 
a 

di- 
Re- 

la

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — EXPLORĂRI BAIA 
MARE 2—3 (13, —6. 12. —10, 
—9). Echipa gazdă, Calculatorul, 
nu s-a prea simțit „ca acasă*,  
jucînd sub valoarea ei, in 
timp ce Explorări Baia Mare a 
confirmat că n-are nicicum 
„complexul Capitalei". Astfel 
că, după ce a învins nu demult 
Steaua la București, iată că e- 
chipa condusă ieri de antreno
rul Al. Manț a reușit să treacă 
și de Calculatorul. Intr-un meci 
cu cinci seturi — care a durat 
peste două ore — și în care a 
fost condusă de două ori. In
teresant de arătat este faptul 
că și în seturile 1 și 3 pe care 
le-au pierdut, băimărenii au 
condus pînă aproape de final, 
cînd parcă... n-aveau suflu să 
termine și erau învinși pe linia 
de sosire.

Meciul. în general, a plăcut, 
fiind foarte disputat, cu în
toarceri de scor cu faze aplau
date, dar — din păcate — fără 
virtufi tehnice pe măsură cerin
țelor actuale in această discipli
nă. S-a Jucat, de multe ori, 
stereotip, de ambele oărți, s-a 
greșit copilărește în situații

(Continuare în vno a t-a)

strocul — are 1,91 m

multe 
toate.

me- 
mul- 

ca

Danlel Voiculescu au făcut de 
mult acest pas, acum au bă
ieți, amîndoL Constantin Ai- 
roaie -------- -
șl 92 kg. Petre Iosub (nr. 4 in 
barcă) are tot 1,91. dar 93 kg. 
iar „sala mașinilor*  — Va'er 
Toma șl Daniel Voiculescu — 
sint pe aproape ca înălțime șl 
greutate. Un echipaj de atleți 
sprinteni, care în vară. la 
campionatele mondiale de la 
Duisburg, vor alerga pe 2 000 
m lăsînd in urma lor 
ambarcațil, dacă nu pe 
Băieții au prins gustul 
daliilor, se pregătesc cu 
iă sirguință și mai mult 
sigur că în curind li se va a- 
lătura șt strocul nou insură- 
țel.

Antrenorul coordonator al 
lotului nostru masculin de ca
notaj, Dumitru Popa (Dina
mo), și colegul lui mai tinăr,

Vasil» TOFAN

(Continuare in pag 2-3)

se sting luminile la bazinul Floreasca

Ș . . --------
picioare, exerciții pentru brațe. 
Iar cind apare mingea, co
pilul Începător sau vedeta lo
tului național au in ochi ace
eași privire, de bucurie ade
vărată. Bucuria mingii— Aici, 
la bazinul Floreasca. e un fel 
de uzină a poloului bucureș- 
tean, a poloului românesc. 
Aid, din zori și pină-n noapte 
apa nu are o clipă de liniște, 
e brăzdată-n lung și-n lat de 
sute de trupuri, de sportivi 
mari sau sportivi mici. Nu e 
in acest bazin cea mal 
apă — 
picură 
...cind, 
șeitate 
rent de-a binelea), porțile ara
tă obosite, cu plase găurite, 
cu o tijă metalică desprinsă. 
Sala (sălița) de forță e o im
provizație și atit Dar nimeni 
nu se prea pllnge (deși ar a- 
vea tot dreptul, poate ar aud 
cinevq^, oamenii poloului bucu-

bună 
Malchiar dimpotrivă 

un robinet-âouă- 
geamunle nu au etan- 
(în unele locuri e cu-

BASCHET Aflat In pauza dintre 
două „reprize*  (sezonul 
1982 s-a Încheiat la 28 de

cembrie, cel al anului 1983 va Începe la sfîrșitul aces
tei săptămini), baschetul nu a ieșit, totuși, din ac
tualitate.

LOTUL FEMINU St FORTIFICĂ LA PĂLTINIȘ

permanent, de îndeplini
rea lui depinzînd manie
ra de joc a reprezentati
vei tării. Spunem aceas
ta deoarece la Sofia, eu 
prilejul Balcaniadei, ju
cătoarele noastre au ma
nifestat deficiente serioa-

Vacanță (intre turul și 
returul campionatului), 
dar nu și pentru compo
nentele lotului național 
de baschet feminin cane, 
după doar citeva zile de 
odihnă (în urma Balca
niadei de la Sofia), au 
urcat la altitudine, la Păl
tiniș, pentru „a-și încărca 
bateriile" cu ozon, in ve
derea viitoarei activități.

— Este de presupus — 
ne-am adresat antrenoru
lui principal Nicolae Mar
tin — că îmbunătățirea
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FINALELE „DACIADEI" IN PLINĂ ACTUALITATE
ALEXANDRU...

I»1

URMAȘII MĂRIEI
la Ploiești, au fost desemnați primii 

pionieri și școlari
Ieri, clștigătorl

PLOIEȘTI. 19 (prin telefon). 
In sala sporturilor ................
din localitate 
timp de două 
primei finale 
pei de iarnă a 
ediții a marii 
tive “ *
tenis 
lari, 
gorii 
13—14 ani, fete și băieți, fina
la „Daciadei" a purtat ampren
ta entuziasmului caracteristic 

„Victoria" 
s-au desfășurat, 
zile, întrecerile 

pe țară a eta- 
celei de a III-a 
competiții spor- 
„Daciada", la 
pionieri și șco-

naționale 
de masă.

Organizată pe două cate- 
de vîrstă, 10—12 ani și

in „casa" lor. Unii
reșteni iși văd de treabă, aici, 

cu mai 
mult spor, alții... Așa cum s-au 
petrecut lucrurile și mărfi.

Priviri spre azi. priviri spre mline
O mină de băieți sint in hol 

la 7 fără douăzeci, pentru că 
la 7 fix urma antrenamentul 
Centrului municipal de copii. 
Nu s» începe decit Ia „și 26", 
profesorul Liviu Pleșca venind 
cu cinci minute mai înainte de 
acest moment El 11 Înlocu
iește. de fapt pe tratele său. 
Virgil, plecat in tabără, și nici 
nu cunoaște din cei nouă elevi 
decit trei. Notăm acestea, 
chiar dacă conținutul antrena
mentului e bun ca să reluăm 
aprecierea maestrului sportu- 
lului Alexandro Bădiță, proas-

Geo RAEICHi

(Continuări fa pao 2—3)

pregătirii fizice consti
tuie un obiectiv aproape

Antrenorul emerit 
„BASCHETUL MASCULIN
Ne-a vizitat la redacție 

antrenorul emerit Dan 
Niculescu, prilej potrivit 
pentru a purta cu el un 
scurt dialog.

— Cum apreciați actua
lul campionat național 7

— Ca de obicei, lupta 
pentru primul Ioc șe re-

(Continuare in pag 2-3) 

Dan NicuTescu ; 
î$l CAUTĂ DRUMUL“ 

duce la disputa dintre Di
namo și Steaua, deși, 
după opinia mea, sini e- 
ehipe (de pildă I.C.E.D.) 
cu suficiente valori indi
viduale capabile să se

(Continuare in pag 2-3)

,,Giganțit“ echipei Dinamo : Alexandru VI- 
nereanu — 2,10 m, Nelu Lefter — 2,04 m 

și Eugen Toader — 2,15 m.
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concluzia 
masă dis- 
rezerve.
de o în
de masă.

la tenis de masă 
copiilor și a permis 
că tenisul nostru de 
pune de apreciabile

Sigur, fiind vorba 
trecere a sportului 
finala la care am fost martori 
ne-a dezvăluit in prim-plan 
ambiția, dorința de afirmare a 
copiilor dornici să se întoarcă 
în județele lor cu medaliile Și 
diplomele „Daciadei". Dar au 
fost și citeva partide, chiar in 
prima parte a întrecerilor, cane 
au stîmit ropote de aplauze.

Ca la orice competiție, inte
resul spectatorilor șl calitatea 
întrecerilor au crescut In se
mifinale și finale, în care apj 
văzut evoluînd elevi ai unor 
antrenori cum sint ȘerbanDo- 
boși șl Dorin Giurgiucă 
Napoca) sau Virgil Bălan 
iova).

(Cluj- 
(Cra-

Azi, pe Valea Rișnoavei

Azl, la ora 10, pe noul poli
gon de biațlon de pe Valea 
Rișnoavel, pe șoseaua care du
ce de la intrarea în Predeal 
spre Pîrîul Rece, cei mai bună 
schiori fondiști vor fi prezenți 
la festivitatea de deschidere a 
finalei „Daciadei" (și a campio
natului național) pe anul 1983. 
întrecerile se anunță extrem 
de interesante, deoarece, in a- 
fara celor mai buni specialiști 
ai genului, la cursele mascu
line vor participa, ca și în alțl 
ani, și biatloniștii, care, la fie
care ediție, au făcut clipe gre
le fondiștilor.

Campionii ediției precedente : 
Ion Lungociu (Dinamo) — 15 
km ; Gyula Kiss (A.S.A.) — 30 
km : Elena Lagnsiș-Reit 5, 10 
și 20 km ; A S.A. — ștafeta 
4X10 km (m), Tractorul Brașov 
— ștafeta 4X5 km (fi.

După cum am anunțat, toți

La 29 ianuarie, la Istanbul

TURCIA
In ultima parte a acestei luni și la începutul lui februarie, 

lotul nostru reprezentativ de fotbal va efectua un turneu peste 
hotare Astfel, ieri s-a primit confirmarea din partea forului de 
specialitate din Turcia că la 29 ianuarie, la Istanbul, va avea 
loc partida amicală TURCIA — ROMAN IA. Se așteaptă, în con
tinuare, o confirmare și din partea federației elene, pentru o 
partidă GRECIA — ROMANIA, care să se dispute la începutul 
lunii februarie.

Joi 20 ianuarie 1983 |

Comisia da or
ganizare și fede
rația au avut lăudabila 
țiativă de a invita aici 
maestru emerită a sportului 
Maria Alexandru, pe cunoscu
tele jucătoare Olga Nemeș și 
Maria Alboiu, din lotul națio
nal, care au făcut un aplaudat 
Și instructiv joc demonstrativ.

Iată campionii „Daciadei*  pa 
anul 1983 la tenis de masă 
(sport de masă) și concurențil 
clasați pe locurile 2 și 3 :

10—12 ani, fete : 1. Monica A- 
drian*  Sptrleanu (Timiș), 1. Crle- . — . Olimpia

' ' L
------- -- L 

Ioan Daniel Cliindriș (Cluj), 3. 
Coste) Colceag (Ialomița).

13—14 ani, fete : 1. Gizela Bo- 
kor (Cluj), 2. Cornelia Paul 
(București), 3. Florina Manola-
che (Dîmbovița) ; băieți : L 
Marian Dorel Vlrbănescu (Giur
giu), 2. Tiberiu Rădescu (DoJJl, 
3. Cristian Bălan (Timiș).

Mircea COSTEA

tina Buna (Arad), 3. 
Petrov (Tulcea) — băieți : 
Alexandru Negrea (Sibiu),

SCHIORILOR FONDIȘTI
învingătorii de anul trecut iși 
vor apăra pozițiile, dar nu est» 
exclusă posibilitatea înregistră
rii unor surprize din partea ti
nerilor fondiști, care au fost 
supuși unui program adecvat 
de pregătire. Pe piftiile cu o 
zăpadă foarte bună vom urmări, 
desigur, dispute dintre cele mal 
pasionante. La actuala ediție 
nu se va disputa cursa femi
nină pe 20 km.

După festivitatea de deschi
dere, vor avea loc primele star
turi, întîi în cursa de 30 km 
seniori și apoi în cea de 10 km 
senioare. în continuare, progra
mul finalelor „Daciadei*  de 
performanță pentru schi-fond 
este următorul : vineri, zi do 
pauză ; sîmbâtă, probele scurte: 
15 km (m) și 5 km (f) ; dumi
nică dimineața, cursele de șta
fetă : 4X5 km (f) și 4X10 
km (m).



în primul concurs de viteză al sezonului

CEI MAI TINERI PATINATORI CONFIRMA
MIERCUREA CIUC, 19 (prin 

telefon). Aminat de—cîteva ori, 
din cauza 
concursul 
lui sezon, 
Patinaj", 
și marți 
tate, pe o 
cient de alunecare 
ales în prima zi.

La start s-au alini.it speran
țele patina'jului-viteză, peste 
160 de fete și băieți, între 8 și 
14 ani, din 15 cluburi și aso
ciații sportive ale centrelor 
Constanța, Sibiu, București, Tg. 
Mureș, Ploiești, . Cluj-Napoca, 
Brașov, Suceava , și Miercurea 
Ciuc. De data aceasta au ab
sentat tinerii reprezentanți al 
municipiului Galați, iar orașe 
ca Timișoara, Buzău Și altele, 
deși au de mai mulți ani pa
tinoare artificiale, continuă să 
nu-și trimită reprezentanți la 
competițiile organizate anual, 
în vacanța de iarnă a elevi
lor. Ca și la edițiile anterioa
re. actualele confruntări, rezer
vate celor mai mici viteziști, 
au scos în evidență preocupă
rile multora dintre antrenori de 
a depista tinere elemente do
tate, toate cluburile și asocia
țiile sportive prezente în con
curs, avînd cel puțin două sau 
trei talente autentice. Dintre 
numeroșii concurențl care și-au

timpului defavorabil, 
inauguial al actualu- 
dotat cu „Cupa. F. R. 
s-a desfășurat' luni 
pe pista din locali- 

i gheață cu un coefi- 
: bun, mal

pus în gînd să devină mari 
campioni, Mihaela ~ 
Ileana Crăteșteanu, 
Hotopețiu, Emeșe Antal, Diana 
Dordea, Mihaela Prișcu, Marian 
Rădoi, Radu Popescu, Ion Cio
ban. Robert Finta, Corvin Popa, 
Eugen Popa, Nicolae Dicu și 
Mircea Albu — ca df nu con
semnăm decît cîteva nume — 
se anunță drept viitori perfor
meri, avînd evoluții mult a- 
preciate de specialiști, 

în încheiere, se cuvine 
subliniem faptul că, deși corpul 
de oficiali a fost redus (arbi
tru principal Carol Gall — Tg. 
Mureș) acesta a funcționat cu 
multă operativitate, arbitrii fi
ind alături de antrenori și or
ganizatori și în 
gătire a pistei 

învingătorii': 
ani) — Diana 
Sibiu) 58,1 și
120.800 p în clasamentul gene
ral ; Laszlo Petho (C.S.Ș. Mier
curea Ciuc) 63,1 la 500 m, Ro
bert Finta (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) 70,9 la 500 m, Radu Po
pescu (Voința Sibiu) 139,600 p 
în clasamentul general ; copii II 
(11—12 ani) — Emeșe Antal 
(Mureșul Tg. Mureș) 55,6 la 500 
m, 1:58.5 la 1000 m, 114,850 p 
ia clasamentul general ; Nicolae 
Dicu (C.S.Ș. Sibiu) 50,5 la 500 
m, 1:58.4 la 1000 m, 109,700 p

Dascâlu, 
Gabriela

să

munca de pre- 
pentru concurs, 
speranțe (8—10 
Dordea (C.S.Ș. 

62,7 la 500 m,

în clasamentul general ; copii I 
(13—14 ani) — Ileana Crăteș- 
tear.u (C.S.Ș, 1 Constanța) 48,5 
la 500 m, Mihaela Dascălu 
(Tractorul Brașov) 1:42,7 lâ 
1000 m, 2:39,1 la 1500 m Și 
155,283 p în clasamentul gene
ral, Mairian Rădoi (Tractorul 
Brașov) 46,2 la 500 m, 2:30,3 la 
1500 m și 147,100 p in clasa
mentul general, Ion Ciolan 
(C.S.Ș. Sibiu) 1:40,5 la 1000 m. 
Clasament pe echipe : 1. C.S.Ș. 
Sibiu 33 p, 
Ciuc 18 p, 
17 p, 4.
5. Petrolul 
Tg. Mureș :

Vineri vor începe întrecerile 
dotate cu „Cupa .României", 
competiție deschisă juniorilor și 
seniorilor, la start aliniindu-se 
toți membrii lotului olimpic, 
sosiți în localitate după un 
lung turneu efectuat pe marile 
piste de gheață din Europa.

fraian IOAN1ȚESCU

, 2. C.S.Ș. Miercurea
3. Tractorul Brașov 
Voința Sibiu 13 p, 
Ploiești și Mureșul 

12 p.

LUGFN
mulți, chiar foarteDupă 

mulți ani, de căutări, roadele 
preocupării pentru depista
rea si instruirea baschetbaliș- 
tilor cu talie de excepție de
vin tot mai vizibile. Se știe, 
de pildă, că Roman Opșitaru 
(2,10 m) a devenit o valoare 
internațională, că Ion Ionescu 
(2,10 m) și Alexandru 
reanu (2,10 m) bat la porțile 
consacrării, iar Zsigmond Bo- 
broczky (2,09 m la 15 ani ne
împliniți 1) are și el perspec
tiva afirmării pe plan 
Iată însă că numărul 
ților" a crescut, celor

Vine-

sportiv. 
„gigan- 
amintiți

adăugîndu-li-se recordmanul 
de înălțime (din toate timpu
rile) al jucătorilor de baschet 
din România. Este vorba de 
Eugen Toader care (la aproa
pe 19 ani) măsoară 2,15 m ! 
Legitimat la Dinamo C.P. 3 
București (antrenori : T. Giur- 
culescu și H. Giurgiu), echi
pă fruntașă in Divizia _ școlară 
și de juniori, folosit (cu dublă 
legitimare), si de Automatica 
București, în Divizia 
tineret, 
prezintă o 
baschetului

„B“
Eugen Toader 

nouă speranță 
nostru.

de 
re- 

a

CE A FOST Șl CE VA FI

de
se-
au

ECHIPELE GRECIEI ȘI 
TURCIEI LA BALCANIA
DELE FEMININE ? în istoria 
campionatelor balcanice 
baschet, la cele rezervate 
lecționatelor feminine nu
luat parte niciodată echipele 
Greciei sau Turciei. Iată, însă 
că, la ultima Conferință a fe
derațiilor de baschet din Bal
cani, reprezentanții acestor 
două țări au anunțat că este 
probabil ca anul acesta să 
înscrie și echipe feminine, 
cele mai mari șanse avindu-le 
cele de junioare.

ARBITRUL

NAL CORNELIU NEGULESCU 
și-a încheiat activitatea, ofi
ciind la derbyul Balcaniadei 
feminine, meciul Bulgaria — 
Iugoslavia. împlinind 
de 50 de ani, apreciatul 
vaier al fluierului' 
dreptul (conform 
tului F.I.B.A.) 
meciuri.

FEDERAȚIA 
ca, din acest 
divizionare să

de

vîrsta 
„ca- 

nu mai are 
regulamen- 
a conduce

INTERNAȚI O-

HOTARiT 
jucătoarele 

poarte șorturi. 
Aceasta înseamnă că amatoa- 

,bikini" (și nu erau 
trebui să aștepte 
ștrandurilor...

rele de 
puține) vor 
deschiderea

A 
an.

IOIUL FEMININ SE FORTIFICĂ TA PĂLTINIȘ
(Urmare din pag. 1)

se la acest capitol. Pregătirea 
de la club permite să se 
joace doar... „economic". După 
cit ne amintim, excepții au 
făcut Magdalena Pall — în 
totalitate — și Ștefanla Borș 
— parțial.

— într-adevăr, așa este, iar 
prezența noastră in aceste 
zile aici, la Păltiniș, este o 
primă măsură pentru îndrepta
re. Este adevărat eă la Sofia 
au absentat unele jucătoare 
de bază șl că din luna august 
și pină Ia Balcaniadă selec
ționata țării nu a susținut

meci international, dar 
principale ale compor-

nici un 
cauzele _
tării slabe din sala „Emil Mar
kov" le constituie NUMĂRUL 
INSUFICIENT DE ANTRE
NAMENTE șl CALITATEA 
NESATISFĂCATOARE A A- 
CESTORA Ia echipele de club. 
Drept urmare, ne vom strădui 
in aceste zile, și apoi tu con
tinuare, să le facem pe fetele 
noastre capabile să joace 
cum au reușit Ia 
de la București, 
biective ale anului 
Universiada și 
european — nu permit 
rabaturi și nici fisuri.

așa
Universiada 
Marile o- 
in curs — 

campionatul 
nici

„BASCHETUL MASCULIN ÎȘI CAUTĂ DRUMUL"
(Urmare din pag. 1)

eelor 
#vo- 

ce- 
Di- 
ser-

confrunte cu Jucătorii 
două echipe. Așa, Insă, 
luind fără personalitate, 
letalte participante la 
▼izia „A" nn fac nici un 
viciu.

— Ce perspective Întrevedeți 
reprezentativei țării 1

— Prin valoarea jucătorilor 
(între care se află doi baschet
balist! de excepție. Dan Nlcu- 
lescu șt Costel Cernat), prin 
apariția Iui Alexandru Vlne- 
reanu, alături de Roman Op- 
șitaru, cred că baschetul mas
culin se află într-o perioadă 
favorabilă obținerii unor per
formanțe bune pe plan Inter
national. în nucleu! de bază 
i-aș adăuga celor patru amin- 
tf*i pe Florentin Ermurache, 
Virgil Căpușan, Gabriel David,

Marian Braboveanu, Iar intr-o 
perspectivă ceva mal Îndepăr
tată pe Viorel 
drel Popovici, Bogdan 
bulescu, Attila 
pe Începătorul 
Firește, însă, performanța 
este posibilă fără o atmosferă 
propice, creată in timp și nu 
eu cîteva zile Înaintea parti
cipării Ia un turneu. De ase
menea, este necesară rodarea 
tuturor jucătorilor, dar mai 
ales a celor tineri, in condiții
le variate 
adversari 
Bulgaria, 
slavia, 
U.R.S.S.) 
campionatul nostru este depar
te de a-i putea oferi.

Rubrică realizată de
Dumitru STANCULESCU

Constantin, An- 
Băr- 

Szabo și chiar 
Eugen Toader. 

nu

și dificile ale unor 
(de pildă, echipe din 
Cehoslovacia, Iugo- 
Polonia, Ungaria, 
redutabili, pe care

MECIURI SPECTACULOASE 
IN „CUPA UNIRII" LA BOX

Intr-o
de festivități
Laromet),
a anului a întrunit calificati
ve pozitive. . Meciuri de bună 
factură tehnică, 
capete de afiș pe 
surprize, arbitraje 1 
caracterizat „Cupa 
Dintre numeroasele 
aplaudate de spectatori 
reținut victoria semigreului 
metalurgist Aristide Milea (20 
ani, antrenat de Constantin 
Anton) în fata experimentatu
lui Constantin Florea (Rapid). 
Milea, un boxer înalt, curajos, 
posesor al unor lovituri puter
nice, poate deveni un semi
greu -de nădejde pentru boxul 
românesc. La categoria ușoa
ră, într-un meci cu răsturnări 
de situații, Carol Hajnal 
(URBIS). apelînd la toate cu
noștințele tehnice șl la bogata 
sa experiență competițională, 
l-a întrecut greu la puncte pe

sală arhiplină (sala 
a întreprinderii 

prima gală de box

Nicolae Iorda- 
pană, fostul cani

PUG!
DIN

numeroase 
program, 

bune, au 
Unirii". 

: meciuri
am

dinamovistul 
che. La cat.
pion republican Titi Cercel a 
arătat prin boxul practicat că 
mai aspiră la un loc în echi
pa reorezentativă.
TE TEHNICE :
(Mecanică fină) b.p2 
botaru
(Rapid) b.p. 
mo), T.
Șt. Dincă (Mașini unelte), 
Vancea (Dinamo) b.p. Gh. 
dam (Metalul), P. Ioniță (Vo
ința) b.ab. 1 I. Buciuleae (Ra
pid), V. Nuțu (Rapid) b.p. V. 
Dumitru (Metalul). S. Licurici 
(URBIS) b.ab. 3 M. Niculescu 
(Dinamo), FI. Zamfir (Voința) 

' Ion (Mașini unelte), 
(Dinamo) 
(Voința), 

b.ab. 2

REZULTA
ȘI. Șehiopu

N. Cio- 
Stancu 

D. Jianu (Dina- 
Cercc! (Dinamo) b.p..... .... v

A-

(Voința), V.

b.p. FI.
FI. Stan
Bărbuș
(Dinamo) 
(Semănătoarea).

Azi, de la ora 17, în 
sală, o nouă reuniune. 
Daniel DIACONESCU, coresp.

b.ko. 
T.
N.

2 V. 
Panait 
Voicu

aceeași

Săptâoj 
cată de I 
competițl 
prima ca 
rie, in I 
de la ori 
ma reuni 
selecție J 
juniori, d 
tru cama 
tineiet dl

A doud 
mai valol 
susțină p| 
cest an. I 
național | 
de verifid 
boxeri £n 
bucurește 
Metalul d

între cd 
ringului 
țoiu, VioJ 
cu bronz 
2a te m-onJ 
Leontin 
comnicu, 
Gheorghe 
Senciuc» !

DIN ZORI Șl PINĂ SE STING LUMINILE LA BAZINUL
(Urmare din pag. 1)

păt antrenor al loturilor de 
perspectivă, ghidul nostru de 
o zi la bazinul Floreasca. Pro
fită de locul rămas liber in 
apă 29 de copii din grupele 
profesorilor Aurel Ionescu 
Florian ~ 
C.S.Ș. 
înainte 
31 de 
zică. Sînt' de la 
sînt elevii lui Gheorghe Du
mitru. Totul e-n regulă în ca
zul lor, nu însă și în acela al 
micului grup de la Progresul, 
al căror antrenor. Dodo Ange- 
lescu, e in concediu. în locul 
său venind, cu 35 de minute 
întîrziere, Liliana Leabu, 
ci aii stă în înot, nu in 
De ce nu a venit Ion 
celălalt antrenor de la 
mari. Adrian Ionescu, fiind la 
lot? „Dînsul are program du- 
pă-amiază“. Scurt, dar nu și- 
cuprinzător. Un antrenament 
suplimentar, aflăm, fac juniorii 
Ranidului, cu Răzvan Mus
tață.

Și... apare lotul mare, lotul 
național. Intră un ceas în sala 
de forță, apoi două in 
Sint toți, mai puțin 
Ardeleanu, puțin bolnav 
tăzi. Se înoată în serii, 
tr-una, Ciobăniuc, Fejer, 
rofeanu. Hagiu, Costrăș, 
dan, Gh. Ilie, în cealaltă 
ducanu, Moiceanu, Dan, 
Popescu, Niță, E. Ionescu.

5i 
laDumitrache, 

Triumf. In 
de intrarea în 
copii fac pregătire fi- 

C.S.Ș. 2 și

de 
tribune, 

bazin.

spe- 
polo. 
Miu, 
copii

apă.
Florin 

as- 
In- 
Ga- 

Gor-
Ră- 

s. 
. Cu

Spectatorii gălățenl au do
vedit în nenumărate rlr.duri 
competență și obiectivitate, 
manifestlndu-se sportiv șl ci
vilizat. aduclndu-și astfel o 
contribuție notabilă la 

reușita spectacolului sportiv. 
Rareori se întlmplă ca spec
tatorii din orașui de la Mila 
80 să-și iasă din fire (civiar 
atunci cînd favoriți! lor pierd 
un med, tic din cauza pro
priilor lor slăbiciuni. Ce că 
adversarul s-a dovedit a fi 
mal bun. fie din cauza unor 
greșeli de arbitraj).

Dar, vorba , proveroulul, nu 
există pădure fără uscături. 
Și - - -
zla 
am 
că 
Și

iată că, recent, cu oca- 
unul cuplaj voleioalistic. 
constatat cu amărăciune 

pe Ici, pe colo, mal apar 
pseudo-suporterl ale căror 

manifestări lezează bunul 
simț, dovedind serioase ca
rențe educative. Ascunși du
pă paravanul anonimatului, 
clțiva tineri năbădăioși și-au 
permis fără reticențe să 
Insulte șl să persifleze o 
sportivă (Marla Enache) din 
echipa oaspete (Farul), spor
tivă care a adus multe ser
vicii voleiului românesc. Bi
neînțeles că nu au fost scu-

cronometrul în mină e antre
norul Iuliu Capșa, colegul său 
Cornel Rusu lucrînd cu por
tarii. cu Spînu, Tudor, Simion 
(al patrulea, Diaconu, are o 
eczemă și nu intră în bazin), 
Se trece, după vreuh ceas, la 
minge. Totul se notează în ca
ietul 
care 
..De 
vreo
colectiv atît de . bun, de recep
tiv, bine înzestrat biologic". E 
ne fază și asistentul medical 

. Constantin Anghel, și el satis
făcut că băieții nu-i dau de 
lucru, fiind ded, în marea lor 
majoritate, bine. Cînd pleacă, 
lotul, ii iau locul Dinamo și 
Ranid, cu efective subțiate, 
desigur, mulți jucători numă- 
rindu.-se printre internaționalii 
de azi.

La
nori 
zeci 
sută

metodistului Petre Voicu, 
pare mulțumit și spune : 
cînd știu eu lotul, de 
zece ani, nu am avut un

ora prânzului, 11 antie- 
și o puzderie de copii, 
și zeci, mal bine de o 
— împînzesc apa. Sînt cei

de la inițiere,
”' vreme in 

unui trup 
ore care 
centru 
Novac, 
nlaltă, 
seamă

vreme 
încă 
aflăm 

naționalei,

trăgînd din 
la alunecarea 
viguros, 
că e

des- 
fostul

Iosif
La

al
acum pensionar.

ieri, azi. mîine. Mai cu
Mîine

„Crișul“ clștigă derbyul!
Cit s-o fi făcut ceasul ? 

11.55 ? Nu, e 14,30, numai cea
sul bazinului s-a oprit la acea

oră (cînd oare?). Profesorul 
Manoie Deșiiu ar trebui să în
ceapă antrenamentul la 15, dar 
de pe acum atelierele sînt 
gata. Și vom vedea o lecție 
model. In timpul afectat clu
burilor Progresul și Triumf nu 
apar decît 
restul sînt 
în schimb, 
Triumf la ....
trenorii Ionescu și Dumitrache 
îi zărim a treia oară în acțiu
ne pe ziua de azi), Cătălin 
Orban sau Ciprian Preda visîri- 
du-se (de ce nu?) Hagiu sau 
Moiceanu. Ceilalți, doi sau 
trei, de la Progresul deci, fac 
pase cu Ion Miu. Pe culoarul 
6, mai bine de 50 de băieți și 
...fete învață să înoate. Pe 
culoar, „repetăm.

Spre seară, dinamoviștii 
rapidiștii din lot redevin... 
namoviști și rapidiști, se j 
gătesc așadar la echipele 
club. La antrenamentul, 
pionilor antrenament cu 
toate, sînt și 
deni din lot.
meci Dinamo 
ta din urmă 
înțelege, cu jucători ai primei 
echipe. „Crișul" cîștigă „der
byul", 17—16. Iuliu Capșa e, 
parcă, omul cu două măști. 
Una ride — toți sînt, în fond, 
elevii lui, fie doar la lot. Cea
laltă... Vlad Hagiu — „ce dor 
mi-c de jocuri adevărate !“, 
exclamă — și Liviu Răducanu

unul-doi seniori, 
la munte. Lucrează, 
copiii. Cei de la 
două porți (pe an-

un

Și 
dl- 

pre- 
de 

earn
'd© 

oră-cei patru
Se face și un 

— Crișul. aceas- 
completată, se

surizind cl 
ba nu mail

Feroviari 
control (îl 
ber), „biJ 
ține antra 
stantin vJ 
deral Ana 
nometreazl 
tren^wj r| 
nu. Un I 
jucătorul I 
la... Dinari 
trecute ini 
nescu, Mii 
Schervan, I 
la 13.

E noaptl 
ni orii de 
C.S.Ș. 1 î 
cinci de 1 
bosiți, deși 
în bazin, 
culescu, r 
sene (acea 

■" ", dj 
Ge 
prd 

resj 
nu

odihnă, 
Eugen 
care a 
mea 1 
Cheța
Cum să ol 
atita bucul 
tinere, cînl 
poate, nu I 
dă ? Cînd 
Mugurel N 
de la un I 
cu lotul șl 
chipă, mini 
ta celorlali

...A fost I 
O zi In u 
mare a nd 
această cai 
calitalea^l 
spune, sur 
țescu.

de Invective 
nici arbitrii

și apostro- 
și nici alți

tiți fări 
nevinovațl. Cei clțiva turbu- 
lenți nu 
sportivele șl sportivii echipe
lor gazdă, care Ia multe mo
mente s-au comportat slab 
(fetele au și pierdut meciul)-; 
nu, ei s-au supărat pe arbi
tri, apostrofindu-1 și huiduln-

s-au supărat pe

Un minut 
de ETICA

du-i ca-n codru. Or, în ca
zul nostru, au din cauza ce
lor cltorva greșeli de arbi
traj sportivii gălățenl s-au 
comportat sub cerințe. S mal 
este ceva. Sportivii gălățeni 
sînt Încurajați doar clnd le 
merge jocul. Iar cînd trec 
prin momente de dificultate 
toata lumea tace chitic, sau 
cei clțiva fanatici găsesc țapi 
ispășitori In rindul oficiali
lor, jignesc pe oaspeți pen
tru... vina de a fi mal buni, 
ultlnd de falr-play-ul care 
trebuie să caracterizeze o 
Întrecere sportivă șl de sti
mulentul psihic pe care l-ar 
putea oferi sportivilor locali 
prin Încurajări civilizate. Șl

MAGAZINELE AUTO I.D.M.S. 
1300 după

Magazinul
cum urmează 
București

Magazinul

Magazinul

Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul

Pitești

Brașov

Bacău
Baia Mare 
Cluj-Napoca
Reșița
Craiova
Timișoara

Iași

livrează autoturism* DACIA

pînă la nr. S.000/1983
fi 4.000/1983 de la mag. auto 

IDMS Pitești
pină la nr. ie.500/1982

$1 1.500/1983 pentru cumpărătorii
din jud. Sibiu

pînă la nr. ' 500/1983L 
șl 1.509/1983 cu 

mag auto 
‘ ' 300/1933

2.100/1933 -
2.600/1983 

300/1983 
400/1983 
500/1983 

600/1983 de

pînă 
pînă 
pînă 
pînă 
pînă 
pînă

la 
la 
la 
la 
la 
la

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr.

Și
șt 2.000/1983 de

5.000/19!

livrare 
IDMS

de la
Pitești

la mag.
n>Ms

la mag
IDMS Craiova

auto
Reșița 

auto
Magazinul

Vlnzărlle se efectuează in funcție de stocul de autoturisme șl 
capacitatea de livrare a fiecărui magazin.

mai ales în momentele grele. 
Pentru a-i ajuta într-adevăr 
pe favoriți să le producă sa
tisfacția. victoriei, este nevoie 
de un climat civilizat și nu de 
injurii și apostrofări huliga
nice. Aceste manifestări tre
buie respinse de însăși marea masă . - - -
rați.

a spectatorilor adevă-

Telemac SIRIOPOL

P.S. Din păcate, tonul ma
nifestărilor nesportive II dau 
adesea chiar unii oameni cu 
o poziție deosebită (membri 
In conducerea clubului), prin 
protestele lor la unele deci
zii ale arbitrilor. Aceștia, prin 
atitudinea lor, nu numai că 
încurajează fanatismul grupu
rilor sus-amintlte de specta
tori, cl — mal grav — Influ
ențează negativ șl pregătirea 
(deseori deficitară !) a echi
pelor gălățene. Nu greșelile 
altora, cl concepția despre 
muncă demonstrată de spor
tivii șl tehnicienii clubului 
C.S.U. Oțelul, precum șl ati
tudinea față de roadele aces
tei munci au determinat re
zultatele submediocre din a- 
cest sezon. (T.S.)

PE MICUL ECRAN

CANO
(Urm

Constantin 
vor mai tri 
le mondiala 
echipaj, d 
tineri cu a 
în Poiană, ] 
ră pe sub 
„căra" pe d 
și un „piua 
„bătrînul" 
Lovrenschi 
kg. Pregăti 
cursa de 
dificilă, de 
căreia „au 
cum se spu 
neliu Cruși 
kg), Dorel 
kg), Ștefan

lărgi
VINERI 21 IANUARIE, ora 

17 (pr. II), în cuprinsul emi
siunii „stadion" : „Parada 
stelelor ghețil" — un specta
col prezentat la Berlin de 
patinatorii artistici laureat) 
al campionatelor europene și 
mondiale din 1982.

SIMBATA 22 IANUARIE, 
ora 18, In cuprinsul emisiu
nii „La slirșit de săptâmlnă": 
partea a V-a a retrospectivei 

. .. spania ’82
Cristian T°-

C.M. de fotbal 
(comentator . 
pescu).

DUMINICĂ 23 
in cuprinsul 
duminical" : 
emisiune de 
ora 19,30 
rama" — i 
mnru Tănasescu.

IANUARIE, 
„ Albumul td 

: „Telesport" —
! Sorin Satmari;
(pr. II) î „Tele- 
emisltsnie de Du-

ADM1NIST
i• H **

în speranți 
panților o i 
suplimentară 
pronosticurile 
Eftimie Ion 
specialitate 
pentru atra 
nosport de 
rle 1983 :

I. Ascoli - 
Cagliari — 
sena — Juv 
rentina — C

alini.it


Pregătirile divizionarelor

BELDEANU, CIRTU ȘI CRISAN
w

ÎN CĂUTAREA... VIITORULUI
...Beldeanu, Cîrțu, Crișan, in ordinea alfabetică. Trei nume, 

tru. Trei jucători despre care -
veni insă speră in viitorul I...

unii au început sâ vorbească la
trei destine in fotbalul nos- 
timpul trecut. Cei trei craio-

I NO! TREBUIE S-O SALVAM" — Aurică Beldeanu, ai

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

I
I

- alirmă Șerbănoiu, căpitanul lai „Poli" Timișoara 
BĂILE

(prin telefon). Aici,
atît de 
stațiuni 
și tortă, 
litehnica Timișoara, 
la hotelul Diana. Cum remar
ca medicul 
Manciu, „Poli" 
timplător aici,
(Ion V. Ionescu și T. Dobîn- 
dă) descoperind mai demult la 
Herculane „leacul miraculos". 
Ni se reamintește : după pre
gătirile din iarna lui ’80, timi
șorenii reușeau evitarea retro
gradării, dublată, după o mare 
trudă, și de cîștigarea „Cupei 
României" ; după o campanie 
asemănătoare desfășurată în 
iarna următoare, formația ter
mina campionatul fără emoții 
(locul 10) și disputa 
„Cupei României", 
tele vorbesc. „Minunile" 
lea — jucătorii știu 
bine — neînsemnînd _ 
decit rodul strîngerii rînduri- 
loț.-al adeziunii totale. 
^Toată lumea este de 
ca Politehnica n-a avut 
odată o situație atît de „___
însă vorba căpitanului ei, Șer
bănoiu. „Noi am adus echipa 
aici, noi trebuie să o salvăm. 
Pentru asta antrenorii scot un-

HERCULANE, 19 
în lumea 

pestriță a frumoasei 
dătătoare de sănătate 
am găsit-o și pe Po- 

instalată

echipei. Petre 
n-a venit in- 
antrenorii ei.

finala 
Deci, fap- 

ace- 
foarte 

altceva

acord 
nid- 
grea.

de-
la

I Mîine, la Sibiu

I
I

„TRICOLORIl- - 
Simbătă, la Brașov, 
întîlnește pe ’___

CRAIOVA

ȘOIMII 
ișov, LOTUL A 
UNIVERSITATEA

în continuarea pregătirilor, 
„tricolorii" au făcut, Ieri, la 
Brașov, un prim joc de antre- 

Inament, la două porti, la care 
au participat toți cei 22 de ju
cători.

Mîine, la Sibiu, pe stadionul 
„Șoimii", Lotul național, con- 

I dus de Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu, va susține 

| primul meci amical al anului, 
I în compania divizionarei „B“ 

din localitate. Jocul va începe 
i la ora 15.

• Sîmbătă, Ia Brașov, pe sta
dionul Municipal, Lotul A tn- 
tUnește intr-un joc amical Uni
versitatea Craiova. Este posibili 
ca în repriza a doua intertnațio- 

'TlaSi cmioveni să joace în. ca- 
| drul echipei lor. Partida va 

începe la ora 15.

I
I
I
I
I
I

" ACUM, SUS
pentru a forma, eventual, 
un echipaj de 2+1.

Seara coboară repede 
munte. Băieții mai tin tovără
șie micului ecran, 
Insă fac și desfac 
pînă noaptea tirziu, diploma
ția in canotajul Internațional 
însemnînd prudență, intui
ție, flexibilitate. Anul tre
cut, de pildă, la campionatele 
mondiale din Elveția, România 
— cu un singur echipaj la 
start — a ocupat locul 19 In 
clasamentul general al țărilor 
medaliate, lntr-atlt de strin- 
să a fost lupta dintre cei buni. 
Sigur, toți canotorii de pe 
toate meridianele se pregătesc 
pentru marea confruntare 
preolimpică de la Duisburg. 
Rameril noștri acumulează a- 
eum forță, tehnica o var desă- 
vtrși la bac și pe lac, dar ceea 
ce a fost greu 8-a înfăptuit : 
spiritul excepțional de echipă, 
marea iubire fată de culorile 
patriei.

ji

la

antrenorii 
echipaje

0 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
poli - Pisa X ; VI. Sampdoria 

Inter X ; VIL Torino — Ca
tanzaro 1 ; VIII. Verona — Ro
ma 1, x, 7 î IX. Cremonese — 
Varese 1, X ; X Lazio
1 ; XI. Monza 
XII. Perugia 
Regglana —

Ro-
Cavese

Bologna X ;
— Catania X ; xm. 
Arezzo 1

numcrele preferate 7Ați jucat r7 t: __ :
Se reamintește că astăzi este 

ultima zl de procurare a bilete
lor cu numerele alese de partl- 
dpanțl pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri 71 ianuarie 1983. 
Așadar, șl dv. vă puteți număra

tul din noi, nu alta. De aceea 
somnul nostru nu are vise".

In afară de Șerbănoiu, se 
mai află aici Anghel, Suciți, 
Moise, Șunda, Păltinișan, Vlă- 
lănescu, Bozeșan, Manea, Mă
rar, Giuchici, Ștefanovici, Leh
man, Cîrciumaru, T. Nicolae 
și grupul noilor sosiți : 
tea, Trutulescu, Boboc, 
(proveniți de pe plan 
Pascu (de la Mecanică 
București), Șurenghin și 
trescu (de _ 
București) și 
la Sportul studențesc), 
gramul antrenamentelor 
destul de dur. Intr-o zi, 
ședințe 
minute 
sala de 
pentru 
forță ; la 10 
tactic, pe platoul de la Topleț; 
la 16 — fizic, tot In aer liber), 
în altă zi sint 
două antrenamente 
neața și după-amlază, 
tal 150—170 de minute, 
se vede, antrenorii au 
bine coarda la 
capitol deficitar 
(toamna trecută, 
mina benzina"... 
rile se țineau lanț). Să subli
niem că „lecțiile" se desfă
șoară in condiții Îngreunate, 
că uneori se mai aude și dte 
o voce, atunci cind se anunță 
„plimbările" în pantă, dar a- 
devărul este că nimeni nu a 
pățit nimic, că Încărcăturile 
decurg normal.

Pulsul 
se află 
cind se 
rilor de 
gul Arad, F.C. Bihor, C.F.R. 
Timișoara. Rapid București, cu 
echipa ungară Bekescsaba), Ia 
care se adaugă și cele din tur
neul în R.D. Germană, care va 
fi Întreprins, în perioada 7—14 
februarie, la invitația duhului 
Lokomotiv JLelpzig. Sint, me
ciuri de verificare menite să 
cristalizeze formația de bază 
și să aducă, totodată, schim
barea totală la fată a Poli
tehnicii.

Stelian TRANDAFIRESCU

Den- 
Cioca 

local), 
fină 
Pe- 

Danubiana 
(de 

Pro- 
este 
trei 

de aproximativ 180—190 
(dimineața la ora 8, la 
gimnastică, se lucrează 
suplețe. mobilitate și 

fizic, tehnic,

la 
Georgescu

programate 
diml- 

ln to- 
Cum 

întins 
factorul fizic, 
al formației 
cind „se ter- 
și accidentă-

pregătirilor lui „Poli" 
la cote ridicate acum 
apropie perioada jocu- 
verificare (cu Strun- 

F.C. Bihor,

venit o „piesă de schimb' 
Craiova ?

— Uneori mai greu găsești 
o piesă de schimb decit un 
mecanism întreg. Sigur că nu 
mă incintă postura, dar asta 
e ! Oricum, mă bucur că imi 
fac datoria și, cind e nevoie 
de mine, iese bine. A fost ne
voie in meciul cu Steaua, a 
fost 1 Și am cîștigat la Bucu
rești ! A fost nevoie de Auri
că la Bordeaux, a fost ! Și am 
scos un rezultat care ne-a per
mis calificarea. La virsta mea 
fi fntr-o echipă cum e Craiova 
trebuie să te mulțumești ți 
cu ce ți se dă...

— Te simți bătrin la 32 de 
ani 7

— Nu ! Sufletește mă simt 
foarte tinăr. Fizic, voi „încăr
ca" bateriile în această peri
oadă de pregătiri, cind trag 
de două ori mai tare ca in ti
nerețe. Altfel nu se poate 1 
Cind am venit la Craiova, un 
cronicar a scris că sint , „ter
minat". Am dovedit că nu sint, 
ba am și jucat de șase ori In 
națională !

— Ce zici de Kaiserslau
tern ?

— Depinde de noi ! De cum 
ne pregătim ți cum vom 
stringe rindurile. Aici e cheia 
calificării I Și mai depinde ți 
de... arbitri !

— Țl-e frică de arbitri ?
— Cum să nu !... Dacă

veam arbitri corecți, la Măn- 
chengladbach, eliminam Boru
ssia ! Și in campionat, tn tu
rul ăsta, am pierdut vreo două 
puncte din cauza arbitrajelor.

— Poate fi eliminată Kaiser
slautern 7

— Cu puțină șansă, da I
— Ce înseamnă puțină șansă?
— în primul rină, să ieșim 

din „zodia indisponibilități
lor"...

— Și campionatul 7
— Sportul studențesc ți Di

namo sint favorite, insă daci 
fiecare dintre 
pe baricade și 
corect, atunci 
campioană.

— Și de cind joci 7
— De la 22 august 1976. Ți-

neți minte ce mi-ați zis, a-
tunci, la debutul meu pe Ste
dionul „Republicii",. cind am
învins Progresul cu 5—1 7

— Nu !
— Puștiule, ai șansa să

„cucerești" țara, *se televizează
jocul...

— Și... ai cucerit-■0 ?

— Pe unii i-am cucerit cu

să-i cuceresc I

cit mai puțin 
mai mult !

fi
Unii

a-

noi va „muri* 
vom fi arbitrați 
Craiova va fi

★
— Sorin Clrțu, ce zici de un

Interviu ?
— Ar fi primul de cind joc 

fn Divizia „A" 1

tehnica mea, pe alții...
— Pe alții ?!...
— Rămîne
— Cum 7
— Ratînd 

înscriind cit
îmi reproșează abuzul de teh
nici, dar adevărul e că eu 
caut situațiile cele mai sigure 
de a marca. Pentru ci iubesc 
foarte mult golul. Dacă 
Iul e ți spectaculos, cu 
mai bine. Sint sigur că 
nu ratam ațita, aveam 
mult de patru jocuri in 
țională, patru, dintre care 
mai in unul titular.

— Sorine, nu crezi 
paște pericolul de a 
un... minunat idol de 
atît și nimic mai mult 7

— Știu că jocul meu fante
zist place peluzei, dar la 27 
de ani știu că trebuie să plac 
și tehnicienilor. Cunosc ți ce 
trebuie să fac. Să mă concen
trez mai mult in fazele de gol. 
Pentru că, deși am avut 
foarte bun. nu pot uita 
ratat titlul de golgeter, 
naiul campionatului 
cind n-am reușit să transform 
un penalty, acasă, cu Progre
sul, și Putu Iordănescu a eiș- 
tigat cununa cu un gol avans.

— în tur ai înscris numai 
cind goluri I

— Cinci, dar mai e țt res
tanța eu Tirgoviște, acasă I Iar 
liderul golgeterilor, Grosu, 
n-are decit 13. In turul tre
cut, am avut șapte goluri. Mă 
bate gindul să încerc anul a- 
cesta titlul de golgeter. Cra
iova n-a mai avut un aseme
nea titlu de la Oblemenco în
coace ! Pînă atunci insă, „du-

go- 
atit 

dacă 
mai 
na- 
nu-

că 
rămîne 
peluză.

te

un an 
că am 
la fi- 
trecut.

Țață In țața. Nicolae Dumltrcscn $1 Anflclo Nlculcscn

U.T.A. Șl „U“ AU ACELEAȘI ȘANSE DE PROMOVARE, 
DAR N-O UITA NICI
Dialogul seriei 

tat un cuplu de 
în plină perioadă de afirmare 
(L. Antohl — I. Ionescu) ; seria 
a II-a l-a adus față în față pe 
un tehnician cu vechi state de 
serviciu (V. SUnescu) șl unul 
la începutul drumului (I- Clrelu- 
mărescu). De data aceasta, seria 
a m-a 
cu doi 
marcă 
numele 
succese 
Nicolae 
Niculescu, 
Inutil sâ le mal facem alte pre
zentări. Fotbalul, cu ciudățeniile 
Iul, ne oferă, lată, *1 această 
Incredibilă situație, cu Angelo (1 
„Coco*, față în față, dlscuttnd 
nu despre campionatul Diviziei 
.A", ci de eșalonul secund. Șl 
fără (ă M „cadă gradul*, eu mo
destia șl personalitatea lor, cel 
doi, prin Intermediul echipelor 
pe care le pregătesc, N. Dumi
trescu — U.T.A., Angelo Nlcu- 
leacu — „U* CIuj-Napoca, oferi 
un frumos duel, o Întrecere spor
tivă aprigă, antrenantă, pe caro, 
după cete 77 etape aia turului, 
o vor relua aproape de la zero. 
U.T-A. este pe primul loc, iar

I ne-a prezen- 
antrenori tineri,

ne prilejuiește o IntUnire 
dintre tehnicienii de 

ai fotbalului nostru, de 
cărora se leagă frumoase 
ale soccerulul românesc: 

Dumitrescu și Angelo 
antrenori emerlțl.

mllne printre marii dștlgători, 
bineînțeles cu condiția de a 
juca...

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONO- 

EXPRES DIN 19 IANUARIE 
1983

EXTRAGEREA I : 12 1 4 34 
30 26

EXTRAGEREA A n-a : 23
11 20 3 7 39

FOND TOTAL DE CÎȘTl- 
GURI : 1.196.366 lei, din care 
104.171 lei, report la catego
ria 1. ■

PE F. C. BAIA MARE
„U* pe cel secund, ambele ci 
+4 la „adevăr*, departajate doar 
d«._ golaveraj I

Pentru ca cititorul să Înțelea
gă mai bine după ce „poziții* 
discută cel doi tehnicieni, iată 
cum arată clasamentul In prima 
hd parte : 
L UT.A.
L +■7. F.C. Bala 1
4. m<t slrmel _
(pasionantă Întrecere M 
pentru retur) I

Deci, prima Întrebare 1 emn 
vedeți „dialogul* dintre echipele 
dv. și ce ordine credeți ea va 
fi la sosire 7

N. Dumitrescu : V* fi o ta- 
treoere dlfidlă pentru ambele
echipe, dar. sper, oorectl, In 
care cel mal bun să elștlga.
Normal, cred că U.T-A. val fi 
(fin acu divizionară »A*. Pentru 
noi, examenele 
Gloria, Slghet 
fi decisive.

A. Niculescu 
tru a Început u.» etape,
Iar In confruntarea directă, de 
la Arad, (n.n. 2—0 pentru „U*)t 
cele două formații s-au arătat 
preocupate de joc. reușind mol
ie lucruri frumoase, lntr-un ca
dru de sportivitate ce trebuie să 
constituie exemplu șl pentru alte 
echipe. A fost atunci un med 
de nota 8+.

— Care sint atuurile echipei 
dumneavoastră 7

W. D. i Coeziunea sufletească, 
dlsdpllna tactică, puterea de 
luptă șl omogenitatea, pentru că 
nucleul de bază evoluează Îm
preună de 7—3 ani.

A. N. î preocuparea pentru un 
fotbal-spectacol, dublat de o teh
nicitate ridicată, dacă o raportăm 
la nivelul eșalonului doi. Mulțl 
spun că „U* este, o echipă „de 
salon*, pentru că are o anumită 
eleganță tn Jocul său.

— Care sint părțile mai slabe, 
dacă vreți să le dezvălui'! 7

N.D. : U.T.A. a manifestat lip
să de orientare tn fazele de 
atac, carență pe care sperăm să 
o mai diminuăm In retur. Ple-

M.
17 i 4 4 78- I 77 
>t » 11 *t-w a 
17 8 1»
17 10 1 (

B-14 71 
74-14 fi 
anunți

de la Reșița, cu 
șl Timișoara vor

bla“ cu Kaiserslautern, 
greu, dar cursa mea 
tie începe !

ir
— Zoltan Cr i ș a n.

Va fi 
la 2 mar-

discutăm 
cîteva minute, ce zici ?

— E o mare bucurie, deoare
ce, de la revenirea mea, ni
meni nu m-a intrebat cum a 
fost, ce am de gînd...

— Cum a fost după 
luni de inactivitate ?

— Cumplit ! Dacă 
Cămătaru, Bearzot s-a 
Mircea Lucescu, pentru 

Constantin Oțet ! A 
încredere în m.ne, 
mine, cum a riscat 
cu Rossi. De făptn

șase

pentru 
numit 
mine

s-a numit 
avut mare 
a riscat cu 
ți Bearzot 
in meciul acela tur cu Fioren
tina. de la Craiova, și nea 
Tică și eu ne judm o carte 
mare, 
noi ! 
jocul acela 
vieții". Moral am învins, 
tru că fizic cele șase luni m-an 
costat mult. Refăcindu-n ă 
psihic, e mai ușor, acum, 
mă refac și fizic. La 28 
ani neîmpliniți, o pregătire 
iarnă ea lumea te pune pe 
doare.

~ — Ce
— La 

ciul cu 
plinesc 
dou, 
in națională. Cum am mai a- 
părut de 45 de ori !

— Concurenta e mare !
— Știu !
■— Și lotul e ca și făcut I
— Și asta știu ! Vin însă 

cele două partide cu Kaiser
slautern. vine și campionatul, 
ți cum il cunosc eu pe Mircea 
Lucescu nu-i el omul care să 
nu-și arunce ochiul în teren. 
Totul numai de mine depinde, 
acum ! Unii m-au uitat, însă 
eu vreau să arăt că n-am dis
părut din fotbal. Șansa mea 
se numește Kaiserslautern I 
întotdeauna mi-au convenit a- 
părătorii masivi, care fac in 
marcaj strici

— Ai vrei 
răspuns ?

— Am ! i 
oare, la Craiova, 
riza avionul 
U.E.F.A." ?.'...

Nu ieșea bine, vai de 
Cel puțin, pentru mine, 

a fost „meciul 
pen-

ăi de gînd; 
puține 
Italia
28 de 

vreau sâ

zile 
la 2 
ani !
apar

Zoli ? 
după 
mai, 
Drept 
cu

să 
de 
de 
pi-

me- 
im- 
ca- 

nr. 7

i om la om.
30 întrebare fără

Ce s-ar inlimpla, 
cir.d ar ate- 
cu „Cupa

Mircea M. IONESCU

NICOLAE DUMITRESCU ANGELO NICULESCU

earea Iul Ducadam constituie 
un handicap, dat sper să-1 su
plinească cu succes tlnărul 

Lovaș.
AJ4. : Este prea mare diferen

ța intre evoluțiile de acasă șl 
cele din deplasare, unde echipa 
devine mal puțin combativă. 
,U‘ nu constituie o excepție In 
•cest sens, e vorba de o carență 
care persistă șl la Dlvzlla «A*, 
dar asta nu mâ Încălzește cu 
nimic. Echipa se lasă Influențată 
ușor de zelul gazdelor, de mij
loacele nesportive ale unora din
tre jucătorii acestora.

— Din „dialogul* U.TJL. — 
„U* nu vă e teamă că ar pu
tea elștlga... al treilea, adică 
F.C. Bala Mare 7

N.D. t Echipa bălmăreană con
stituie un adversar foarte peri
culos, care ne poate Încurca so
cotelile. Am băgat-o In calcule.

AJM. : Ar fi o mare greșeală 
st nu ținem seamă de F.C. Bala 
Mare, care e puternică, Ea a lă
sat o bunâ Impresie la Cluj-Na- 
poca. Cred că în toamnă randa
mentul el a fost Influențat de 
participarea la .Cupa cupelor*.

— Cum apredați, In ansamblu, 
întrecerea din seria a m-a, mai 
ales sub aspect disciplinar, al 
eorectltudinil jocului ?

«.D. t Este o serie cu destula 
echipe bune. Din păcate, tn me
ciurile cu Aurul Brad, Gloria 
Reșița ți Someșul S. Mare 
versaril au jucat tare, am 
ttlnlt o atmosferă Încordată.

A.N. : Jumătate din echipe 
un nivel bun de pregătire

Joc. Celelalte sint dominate da 
«victoria cu orice preț". Nu 
mi-a plăcut atmosfera de la me
ciurile de la Brad, Zalău, Satu 
Mare, cu. Someșul, față de în-, 
trecerea corectă pe care am vă- 
sut-o la C. Turzii, 
pierdut, Ia Arad, cu 
sau la Timișoara cu

— Ce jucători ați 
N.D, : N-am reținut 

am fost plăcut impresionat 
evoluția formației Minerul Cav- 
nlc, de pildă, care ne-a pus 
probleme la Arad.

A.N. : In primul sjnd, Coraș. 
Apoi fundașul dreapta 
U.TA (n.n. — Bubela),

unde am
Strungul, 

C.F.R.
remarcat T 
nume, dar 

de

ad- 
tn-

de la 
.. Vătafu 

de la Cugir, un mijlocaș de la 
C. Turzii, șl atacantul central 
Ștefănescu, de la Aurul Brad. 
In general, antrenorul e preocu
pat de evoluția echipei sale și 
nu de... selecție.

Aici ' " ------- --
înainte 
să se 
trecere 
fiecare 
mare 
emoții, 
mal ales 
de la CluJ-Napoca, din etapa a 
V-a a returului, in care „cel 
mal bun să ciștige". Aceasta a 
fost concluzia celor doi antre
nori emeriți care, lată, în fina
lul carierei lor, găsesc încă for
ța să susțină o luptă grea, de 
promovare în eșalonul în care 
au cunoscut atltea satisfacții.

am Încheiat dialogul, nu 
însă ca cei doi tehnicieni 
Invite reciproc la o in- 

sportlvă, de fair play, 
in parte așteptând cu o 
nerăbdare, dar nu fără 

sezonul de primăvară, 
confruntarea directă,

au
81 Constantin ALEXE



FESTIVALUL „HERCULES 1983" Participarea boberilor români la „Cupa mondială1*
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o nouă coinpciiiic inlcrnelională șahisiă de a<T.pio<irc
Sezonul șahist competițional 

continuă intr-un ritm non-stop. 
Abia s-au încheiat întrecerile 
desfășurate la Călimănești și 
iată că la Băile Herculane se 
fac pregătiri intense pentru o 
nouă ediție a Festivalului șa- 
his; internațional „Hercules 
1933- între 7 și 17 februarie 
vor avea loc în frumoasa sta
țiune balneo-climatericâ de pe 
Valea Cernei nu mai puțin de 
8 turnee. Concursurile princi
pale în care se vor putea ob
ține note de maestru interna
tional. vor reuni tineri iucă- 
to-i și tinere jucătoare din 
țara noastră, printre care pe 
C. lonescu, P. Stefanov, D. 
Oltean, Gh. Ciolan, V. Nicolai- 
de. Ligia Jicman, Eugenia 
Ghindă. Smaranda Boicu, Judi- 
ta Kantor, precum și invitați 
și invitate de peste hotare, din 
Iugoslavia. Ungaria, Cehoslova
cia, Bulgaria, Austria, Italia, 
Israel.

Paralel se vor desfășura ope- 
nun mtemaționale, la care ală
turi de reprezentanții și re
prezentantele țării noastre și-au 
anunțat participarea jucători și 
jucătoare din Bulgaria, Iugo
slavia, Polonia, Grecia, Turda. 
Egipt, Tradițional vor avea loc 
concursuri open in care se 
vor putea obține norme de 
maestru, de candidat maestru

CUPELE EUROPENE 
LA BASCHET

Rezultate din cupele euro
pene la baschet : masculin : 
„Cupa cupelor”: Scavolini
Pesaro — Hapoel Ramat Gan 
102 — 87, Inter Bratislava — 
Olympia Ljubljana 101 — SB, 
MAFC Budapesta — A. S. VI- 
lleurbane 83 — 100 ; „Cupa 
Koraci” : Steaua roșie Bel
grad — Limoges 93 — 83. Za
dar — Tours 102 — 80 : femi
nin : „Cupa Liliana Roncbe- 
tti” : Steaua roșie Belgrad — 
Lokomotiv Kosice 82 — 62.

DUPĂ 70
LOS ANGELES# 19 (Agcr- 

pres). în cadrul unei ceremonii 
desfășurate la Los Angeles, 
Juan Antonio Samaranch, pre
ședintele Comitetului Interna
tional Olimpic, a remis meda
liile olimpice cucerite la J.O. de 
la Stockholm de către atletul 
american de origine indiană 
Jim Thorpe, familiei acestuia, 
reprezentată de cele trei fiice 
și cei trei fii ai campionului.

După cum se știe, Jim Thor
pe a ciștigat în 1912 medaliile 
de aur la pentatlon și la de
catlon. care i-au fost ulterior 

DIVIZIA „A“ DE VOLEI
(Vrmi’t lin rio D

grele pentru echipă. Băimărenii 
— care in tur pierduseră pe te
ren propriu au învins pentru că. 
au fost maF proaspeți, mai de
zinvolt! in ioc in timp ce 
bucureștenii — apăsați de „o- 
bligația" de a ciștiga acasă — 
au fost crispați. Ne-au plăcut 
de la oaspeți : Ignișka. Mâța, 
Corcheș și Staicu (atit cit a 
jucat), iar de la gazde — cu 
îngăduință — luhasz. Alexan
dru și Ion (chiar dacă in final 
a greșit în situații limită, fiind 
acuzat de pierderea setului 5). 
Foarte bun arbitrajul prestat de 
S. Popescu (Constanta) și A. 
Dinicu (București).

Modesto FERRARINI 
SILVANIA SIMLEU SILVA- 

NIEI — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—0 (9. 10 2). Meci 
la discreția gazdelor, care au 
jucat foarte bine atît în atac 
cît și în anărare. Remarcăm În
treaga echipă victorioasă î 
Mășcășan, Tutovan. Strauff, 
Ciontoș Țerbea. Ghic. Au ar
bitrat : I. Covaci — I. Martin, 
ambii din București, (M. ȘTE
FAN. coresp.)

C.S.U. OTELUL GALATI — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA 
3—1 (11 12 -4. 12). Partidă
ternă, numai in aparentă echi
librată. gălătenli obtinînd o 
victorie declin meritată. Re
marcați : Dobrosehi si Ioan (G), 
Horje (O). Au arbitrat : Gh. 
Simiitescu — M Nită, ambii 
din București. (T. STRIOPOL, 
coresp.)

MOTORUL BAIA MARE — 

și de categoria L In total se 
scontează pe participarea a pes
te 500 de jucători și jucătoare. 
Turneele se vor disputa in sa
loanele , elegantelor hoteluri 
„Roman". „Hercules", „Diana" 
și „Afrodita", unde vor locui și 
concurentii. Dificila muncă or
ganizatorică de pregătire a u- 
nui asemenea festival este con
dusă de Ilie Cristescu. direc
torul stațiunii, vicepreședinte 
al Federației române de șah. 
maestru al sportului, care ce-a 
mărturisit că marele său vis 
ar fi organizaaea unei Olimpia
de la Băile Herculane. El este 
secondat de maestrul interna
tional Mircea Pavlov, care de
ține, de asemenea, o vastă ex
periență in materie.

ATLETE ROMÂNCE PE LOCURI FRUNTAȘE 
IN IERARHIA

BERLIN, 19 (Agerpres)
Ziarul „Deutsches Sportecho” 
din R. D. Germană a publicat 
cele mai bune performante 
mondiale din toate timpurile 
pe teren acoperit la atletism, 
in care figurează și mai mul
te sportive românce. La sări
tura In lungime. Anișoara 
Cușmir se află pe locul doi, 
cu 6,81 m, după Svetlana 
Van-, 1 și n e-7ztj4 rța (UTt.S.S.) 
6.83 m, iar Vali lonescu este 
clasată pe locul șase, cu 6.7S 
m. In proba de 1500 m, Na-

Masters ’8 2

CLERC L.A ÎNVINS PE WILANDER
NEW YORK, U (Agerpres). 

— La „Madison Square Gar
den” din New York au Înce
put întrecerile „Turneului 
campionilor” la tenis, competi-

DE ANI...
retrase sub o falsă acuzație de 
profesionism. La aproape 30 
de ani de la moartea sa și la 
șapte decenii de la descalifica
re, C.LO. a hotârit la 13 oc
tombrie 1982, să restituie tro
feele ciștigate in arena Jocu
rilor.

*
Ceremoniile de deschidere Si 

închidere ale Olimpiadei de 
vară de la Los Angeles, din 
1984. au fost încredințate spre 
realizare companiei Walt 
Disney.

DINAMO BUCUREȘTI 1-3 
(—IX —4, 15. —9). Partidă fără 
virtuți tehnice deosebite cjști- 
gată de dinarooviști nu chiar 
fără probleme- Cei mai buni : 
Ștreang. Codre (M) CăU-Chi- 
țiga. Ghizdavu. Girleaaa (D). 
Au arbitrat : C. Pitarn — E. 
Mendel, din Sibiu. (A. CRI- 
ȘAN. coresp.).

CARP AȚI RM. VILCEA — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—3 
(—6. —11, 4. —10). Joc b— CB 
spectacol. Remarcați : Călită. 
Zugravu (C). Stere*.  cel mal 
bun de pe teren. Draga. Stance 
(T). Arbitri : V. lonescu — c. 
Murgulescu, din București. (F. 
GEORNOIU, coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — STEA
UA BUCUREȘTI 2—3 (5. IX 
—10. —2. —15). Partidă dispu
tată, în care combatantele â- 
au împărțit perioadele de do
minare. cea a bucureștenilor 
fiind insă pe parcursul a trei 
seturi. Mai buni : Enuea, Ste- 
flea (C.S.M.U). Dascălu, Bă
diță (Steaua). Au arbitrat : D. 
Dobrescu din Ploiești. L Lei- 
zeriuc, - din Iasi- (Eduard 
GAZDA coresp.).

CLASAMENT
1. DINAMO 14 14 0 42: 7 28
2. Silvania 13 8 5 27:20 21
3. Steaua 13 8 5 29:23 21
4. Universitatea 13 7 6 26:19 20
5. Explorări 13 7 6 30:23 20
6. C.S.U. Al. 13 7 6 24:27 207. Calculatorul 13 6 7 28:26 198. C.S.M.U. 14 5 9 19:32 19

9—10. Tractorul 13 5 8 21:29 18
Motorul 13 5 8 21:29 18

11 Carpati 13 4 9 18:33 17
12. C.S.U. Oț. 13 3 10 18:35 16

FOARTE BUNI LA STARTURI, ÎN REST CU UNELE HANDICAPURI
La întrecerile de bob pentru 

„Cupa mondială", desfășurate 
in Italia, pe pista de la Cer- 
vinia (1600 m lungime. 17 vi
raje, 137 m diferență de nivel), 
echipajele românești au avut 
comportări contradictorii : bu
nă in disputa echipajelor de 
4 persoane, in care Ludovic 
Pap — Valentin Leatu, Csaba 
Nagy si Doru Anghel s-au cla
sat pe locul 4 ; foarte slabă la 
bobul de 2. cu care echipajele 
Leațu — Anghel și Pap — Nagy 
au ocupat locurile 22 si. res
pectiv. 25. In mod firesc, pri
ma întrebare, adresată antre
norului Dragos Panaitescu (ca
re pregătește lotul de tineret 
al României), a solicitat expli
cații asupra diferenței de preș-

,JNDOOR-ULUI“
talia Andrei-Betini ocupă locul 
secund, cu timpul de 4:03,0, 
fiind precedată de Mary Tabb- 
Decker (S.U.A.) — 4:00,8. Ma
deira Puică ocupă locul patru 
la 3 000 m — 8:54,28 și locul 
cinci in proba de o milă — 
4:28,55. în ambele probe pe 
primul loc figurează Tabb- 
Decker cu 8:47,30 șl, respectiv, 
4X0,05. In sfirșit, la 800 m. 
Doina Melinte se află pe locul 
șase, cu 2:00,39, Primul loc 
fiind ocupat de Olga Vakru- 
seva (U.R.S.S.) — 1:58,04.

ție care reunește pe primii 12 
jucători in clasamentul final 
al „Marelui premiu — FILT”.

In prima întîlnire. argenti
nianul Jose Luis Clere l-a 
Învins cu 5—7, 6—4. 6—1 pe 
tinârul suedez Mats Wilander. 
In urma acestei victorii. Clere 
*1 va intîlni în sferturile de 
finală pe americanul John 
McEnroe. Pentru sferturile de 
finală s-a calificat șf Andrei 
Gomei (Ecuador), învingător 
cu 0—6, 6—X 6—4 in fața spa
niolului Jose Higueras. în 
meciul următor, Gomez H va 
avea ca adversar De argenu- 
nianul Guillermo Vilas.

Meciurile au fost urmărite 
de peste 10 000 de spectatori.

Corn;“ceața camisiei care ia decide gazda turneului final al C. M. din 1986
In luna mai, la Stockholm, 

se va hotărî care dintre can- 
didatele oficiale — BRAZILIA. 
MEXIC. CANADA, și S.U.A. 
x- va organiza turneul final 
al C.M. din 1986. In acest scop 
a fast alcătu tă o comisie de 
către F.I.F.A. Iată numele 
eomponer.tilor acesteia : Neu
berger (ILF.G.) — președin'e ; 
Lacoste (Argentina), Cavan 
(Irlanda). Mostzfa (Egipt), 
Canedo (Mexic). Franc hi (Ita
lia), Koloskov (U.R-S.S). Aba
Sxmih (Malaesya). D'Aluteida

DE PRETUTINDENI
• în C.R de juniori (pre

liminarii) : Țara Galilor — 
Irlanda de Nord 2—0 (2—0).
• In sferturile de finală a'.e 

„Cupei ligii engleze” : Arsenal
— Sheffield Wednesday 1—0,
Liverpoel — Wert Ham 2—1. 
In celelalte meciuri se vor 
întâlni : Manchester United
— Nottingham si Tottenham
— Burnley.
• Echipa Ungariei se află 

in turneu !n Egipt. Ea va 
susține vineri și duminică 
două partide amicale cu re
prezentativa Egiptului.
• Noul președinte al clubu

lui Napoli este Marino Braa- 
caceio, in virstâ de 52 de ani. 
de profesie :nginer.
• După rum se știe, la 21 

noiembrie 1981. la meciul Flo
rentina — Genoa, internaționa
lul Antognoni a fost grav ac
cidentat intr-o ciocnire cu 
portarul genovez Martina. .An
tognoni a suferit un trauma
tism cranian și un stop car
diac de 30 de secunde ! Cu 
toate că Antognoni n-a făcut 
nici o plingere împotriva ltd 

tații în decurs de numai o 
săptămină.

— Prima cauză o constituie 
calitatea boburilor, ne-a răs
puns Dragos Panaitescu. Pie
rind din tară fără boburi, am 
solicitat vehicule de concurs or
ganizatorilor. La bob 2, băieții 
noștri au primit șl au concu
rat pe două boburi vechi de 
15 ani, folosite de localnici 
pentru școala de bob ; la bob 
4, federația Italiană ne-a pus 
la dispoziție un bob tip Scior- 
paes model 1982 (deci nou), u- 
tilizat de lotul național italian.

— Este vorba, deci, despre 
calitatea materialului de con
curs. Dar. nu cumva au fost 
sl defecțiuni în pregătire la 
bob 2 ?

— Pregătirea se verifică în 
special la starturi. Or, Leatu 
$i Anghel au cucerit cupa spe
cială oferită echipajului cu cel 
mai bun timp de start (ei au 
fost cronometrați, pe 50 m, cu 
5,69), iar Pap și Nagy au avut al 
patrulea timp (5,89). La bob 4, 
am avut al doilea timp, la nu
mai 6 sutimi de secundă de 
cel al echipajului francez. în 
aceste condiții, cred că per
formanta realizată de bobul pi
lotat de Pap este foarte bună, 
mal ales dacă ținem seama de 
handicapul pe care echipajul 
român l-a avut prin numărul 
mult mal mic de coborîri de an
trenament efectuate și prin lip
sa de experiență competițională. 
Pentru exemplificare, trebuie

„PURITATEA" ATLETISMULUI...
„Cazul Nehemiah" • cunoscut In primăvara trecută, ce! mai bun 

alergător de garduri al tuturor timpurilor a abandonat atletismul — 
după ce îșl Imp rinise visul, cobori nd sub ..imposibila**  barieră a celor 
13 secunde la 110 mg (12,93) —. pentru a deveni jucător de fotbal 
(american) profesionist ..Păcat", vor fi spus cel care considerau că 
Nehemiah or mql fi putut progresa, „treaba Iul" vor fl gîndit ceilalți.

In toamnă, cind fotbaliștii ligii profesioniste eraa In grevă, Nehemiah 
a cerut rea m a tori zar ea, recăpăta*  nd subit dragostea pentru atletism... 
Forul omericon atletic, T.A.C. (Track Ath’etlc Council), i-a acordat-o 
imediat în spatele aparentei generozități ascuzindu-sec probabil șl glo
dul unui titlu aproape sigur la J.O. de la Los Angeles Federația In
ternațională n-a ratificat însă decizia : cel care cîștigă bani de pe 
urma altui sport nu poate fi atlet amator I

Toote bune, am spune, gindindu-ne la puritatea atletismului. Am 
spune, daco n-am ști — fapt notoriu — că există atlețl amatori core 
cîștigă din atletism cam cît Nehemiah de pe urma fotbalului. Dacă 
n-om ști că nu moi devreme decît în septembrie, ’a Congresul de la 
Atena, 1-A-A.F, a recunoscut că otlețil pot primi bani (să fie con
ducătorii forului international atit de naivi îneît să creadă că pînă 
la „pensionoreo atletică" vedetele vor rămîne imaculate ?), dacă n-am 
ști că, de pildă, pentru maratonul din oprIHe, de la Brisbane, unde 
ou fost chemați toți corifeii, s-ou pus In joc cîteva zed de mil de dolari. 
Dar știm toote acestea, șl le știe toată lumea.

De kJ Jim Thorpe, descalificat acum șase decenii pentru un pumn 
de mărunțiș ciștigat înainte de a deveni campion olimpic, la Renaldo 
Nehemiah e un drum !ung, de-a lungul căruia atletismul a pierdut, 
an de an, puțin cite puțin din nimbul purității. Ce-a mai rămas acum?

Vladimir MORARU

I

nia), 
(Ungaria), 
Terrazas 
(Irak),
Bauman (Elveția)
(Franța). Schneider 
Schmidt 
reprezentant

(Brazilia), Brodd (Suedia), Co- 
banli (Turca), Bussoms (Spa- 

Oyo (Nigeria), Szepesi 
Rojas (Ecuador), 
(Mexic), Balry 

Cataldi (Uruguay), 
Georges 

(R.D.G.), 
și cite un 

țărilor care 
să facă par- 

președintzle

(R.F.G.) 
al 

candidează. Fără 
te din comisie, 
F.I.F.A., Joao Havelange, poa
te avea un cuvint care să in
fluențeze verdictul !

Martina, procesul a fost inten
tat de procurorul din Floren
ța, care a cerut o pedeapsă de 
3 luni Închisoare pentru Mar
tina, pentru „rănire intențio
nată*.  Tribunalul florentin 
l-a achitat însă pe portarul 
genovez, considering că acci
dentarea a fost involuntară.
• Internaționalul spaniol

Quinl (C. F. Barcelona) se va 
transfera în iunie la Sporting 
Gijon. Este cunoscut faptul că 
in perioada 1—25 martie 1981 
Quim a fost răpit de o bandă 
de răufăcători, care au cerut 
pentru eliberarea sa suma de 
14 milioane de dolari ! Poli
ția spaniolă l-a eliberat insă 
fără să fie plătită suma soli
citată și a arestat pe răpitori. 
Acum, tribunalul din Barcelo
na a dat verdictul : trei dintre 
inculpați au fost condamnați la 
cite 18 ani închisoare 1
• Englezul Trevor Francis 

(Sampdoria Genova), acciden
tat la 26 septembrie 1982. con
tinui să fie indisponibil. ur- 
mlnd să reintre în echipă abia 
în martie. 

să spun că Pap a concurat la 
Cervinia pentru prima dată pe 
o altă pîrtie decit cea de la 
Sinaia, iar Nagy (selecționat li
nul trecut) a coborit pentru 
prima dată pe gheată pe pista 
italiană, în rest el efectuind 
doar antrenamente pe boburi cu 
role. Să mai precizez că la 
„Cupa mondială" au luat parte 
15 echipaje din 13 țări, la în
treceri absentind echipajele 
din Elveția, R. D. Germană sl 
U.R.S.S., precum si cîteva din 
Austria si R- F. Germania,

— In ce condiții s-a concu
rat ?

— Ireproșabile pînă la ulti
mele două manșe la hob 4. Pîr- 
tla a fost perfect înghețată, a 
permis viteze marl si a solici
tat din plin tehnica piloților. 
Dealtfel, trebuie spus că s-a 
bătut recordul pirtiei și la bob 
2 (S.U.A. — 1:09,41) si la bob 
4 (Italia I — 1:08,96).

— Ce program aveți în per
spectivă si ce veți face pînă 
atunci ?

— Vom participa Ia campio
natul european de tineret (7— 
20 februarie, în R. F. Germa
nia, pe pista artificială de la 
Winterberg) ; pînă atunci, ne 
vom antrena la Sinaia, pe pista 
betonată, repetind starturi pe 
boburi cu role. Ceea ce, din 
păcate, va mări handicapul fată 
de multe alte echipaje. Ne vom 
strădui să compensăm prin e- 
(orturi sporite in pregătirea ■ fi
zică. (D. STĂNCULESCU).

• TELEX»-
ATLETISM • Sebastian Coe, 

complet refăcut după accidentul 
suferit In toamnă, a anunțat 
oficial că îșl face reintrarea cu 
prilejul campionatelor pe teren 
acoperit ale Maiil Britanii pro
gramate la 28 șl 29 ianuarie la 
Cosford. In schimb, Steve Ovett 
suferă de tendinită și nu va 
putea participa Ia campionatele 
mondiale de cros programate în 
martie la Gateshead (Anglia).
• Rezultate din concursul de
sală de la Minsk : lungime :
Iuri Samarin 7,84 m, prăjină î 
Nikolai Selivanov 5,50 m.

AUTOMOBILISM • După pro
ba specială Kiffa-Kaedl (Mau
ritania), in raliul Paris — Alger 
— Dakar continuă să conducă 
echipajul Jacky Ickx (Belgia) — 
Claude Brasseur (Franța) pe 
.Mercedes 280 GE" cu 10 h 22:48 
penalizare, urmat de Trossat — 
Briavolne (Franța) pe „Lada" 
11 h 33:58 penalizare si Metge — 
Gillot (Franța) pe „Range Ro
ver" 12 h 53:41 penalizare. La 
motociclete conduce francezul 
Hubert Aurlol pe BMW 980 cu 
38 h 17:35 penalizare.

CICLISM • Turul provinciei 
Tachlra (Venezuela) a revenit 
lui Mario Medina (Venezuela), 
urmat la 1:14 de Martin Ramirez 
(Columbia) șl la 4:58 de Alek
sandr Krasnov (U.R.S.S.). Ultima 
etapă, a 10-a, a fost cîștlgatâ 
de Pedro Mora (Venezuela) care 
a parcurs 147 km ta 3 h 27:47.

ȘAH. • In turneul de la Am
sterdam, după patru runde în 
fruntea clasamentului se află An
dersson, Hulak și RlbU, cu câta 
3 p, urmați de Olatsson. Seira- 
waa — cite 2.5 p, Korclnot Ree, 
Nunn, Brohne — cite 2 p eto. 
Ia runda a patra, Korctnoi a 
câștigat la Ree. iar Selrawan l-a 
învins pe Gulikowskl. A fost 
consemnată remiza în partidele 
Nuna — Andersson. Ribll — Hu
lak șl Olafsson — Brohne.

VOLEI • La Asnteres (Franța) 
ta Cupa cupelor (masculin), Av- 
tomobll Leningrad a întrecut pe 
Asnleres Sports cu 3—1 (8, —11, 
t, 18), după ce clștlgase meciul 
tur, la Leningrad, cu 3—0.


