
finalele „Dacladcl" la schi lond
D4CMDX

FAVORIȚII ÎNVINGĂTORI 
ÎN PRIMELE CURSE

O fetifo de 14 ani pe urmele senioarelor!
PREDEAL, 20 (prin telefon). 

Pe un ger de minus 7 grade, 
pe traseele marcate în Valea 
Rișnoavei, din apropierea fru
moasei noastre stațiuni mon
tane, au început joi dimineața 
finalele „Daciadei" și ale cam
pionatelor naționale de schi- 
fond pentru seniori și seni
oare. în prima zi de concurs, 
s-au disputat probele de 10 
kilometri pentru fete și 30 ki
lometri pentru băiet!

Primele au pornit în cursă 
schioarele fondiste. Așa cum 
s-a prevăzut, sportivele de la 
Tractorul au dominat cursa, 
clasîndu-se pe primele 3 
locuri. Titlul a revenit Ele

posedă 
în 

cla-

talentului pe care îl 
din plin, a perseverenței 
pregătire, reușind să se 
seze pe un onorant loc 4, 
înaintea — așa cum 
team — multor schioare 
oare. Cuvinte frumoase 
rită și evoluția altor 
performere înscrise

nei Reit care, manifestind o 
constanță remarcabilă de-a 
lungul întregii curse, a înre
gistrat timpul de 33:37, și a 
depășit-o cu mai bine de două 
minute pe următoarea cla
sată, colega sa de club Iulia- 
na Popoiu. Dacă succesul e- 
levelor antrenorului Jean Su-
medrea s-a confirmat, trebuie 
evidențiată și evoluția foarte 
bună a unor tinere schioare
care au reușit să se impună 
in fața altor alergătoare cu 
f-.iai vechi state de serviciu De 
pirtiile albe. Astfel, tinăra 
ValeriaBadlu, legitimată 

vîrstă 
dovada

C.S.Ș. Bistrița,
numai 14 ani,

în 
a făcut

la 
de

Nici nu părăsești bine 
șoseaua cu asfaltul us
cat, trecind podul de 
peste apa Prahovei, 
înainte de a purcede 
spre stațiunea de spor
turi de iarnă Predeal 
și. spre stingă, pe dru
mul ce duce la Pirîul 
Rece, parcă se deschide 
altă lume, delurită ți 
acoperită de o firească 
plapumă de nea, albă, 
aproape neatinsă. A- 
colo. pe valea Rjș- 
noavei, cu neașteptate 
cotituri umbrite de 
brazi pudrați, a fost 
desenat întortocheatul 
traseu al primelor fi
nale hivernale ale „Da
ciadei" in aria spor
turilor de performanți.

Chiar la gerul pișcă- 
tor de joi dimineață ta
bloul era tonic. Zeci de 
tinere șt de tineri spri
jiniți in subțiraticele 
schiuri, căznind fără 
reținere, cu mult curaj 
și cu și mai multă pof
tă de întrecere, pe po
tecile abia vizibile 
(„pirtie, pirtie !“ stri
gă cel ce vine din urmă, 
cu nestăvilită dorință 
de a se dovedi mai 
bun decit predecesorul 
intr-o plecare dată din 
minut in minut).

Concursul a fost al 
seniorilor. Dar imagi
nea era dominată — ca 
in tablourile de iarnă 
ale lui Breughel — de 
adolescenți, ca să nu le 
zicem chiar copii. Ne-a 
făcut multă plăcere 
s-o vedem — nu in 
plimbare, ci fn dirză 
luptă pentru timp bun 
— pe fetița doar apa
rent plăpîndi din Bis
trița, care se incumeti 
(alergînd intiia oară 10 
km), la 14 ani, să se ia la 
sănătoasă harță spor
tivă cu senioarele de ani 
de zile hîrșite in mart 
competiții. O cheamă 
Valeria Badiu, are o- 
chii verzi și o hotărire 
in priviri care vestește o 
mare campioană. Dacă 
fata de țărani din 
Prundul Birgăului — 
antrenată de Ștefan Pa
vel Berbecaru — are nu 
numai tăria de a învăța 
bine in clasa a 9-a a Li
ceului industrial, ci și 
disponibilități sportive 
pentru a promova in 
loturi de elită, atunci 
ne putem bucura îndoit 
și de frumusețea sportu
rilor de iarnă, și de ca
litățile extraordinare ale 
tineretului nostru mul
tilateral dezvoltat.

Iar cine țncă n-a vă
zut p dramatică bătălie 
cu morișca miinilor ți 
picioarelor in cursa de 
schi pe mulți kilometri, 
acela să nu piardă oca
zia in zilele care ur
mează... V. BANCIULESCU

amin- 
seni- 
me- 

tinere 
_ _____ curajos
in cursa senioarelor. Este vorba 
de Angela Rișnoveanu 
șovia), in vîrstă de 
Ildika Balia (C-S-S- 
Ciuc), de 16 ani.

Disputa băieților 
fel de interesantă, 
ciștig de cauză
Ioan Lungoeiu (Dinamo), care 
a impus un ritm extrem de 
ridicat încă din prima buclă 
de 7,5 km. î2 a menținut a- 
cest tempo și pe următoarele 
parcursuri, dlstantîndu-se trep
tat de principalii contracandi
dat!, Vasile Băjenariu si 
Gyul» Kiss, ambii de la AS .A 
Brașov. Dealtfel. disputa 
pentru locul secund a fost oa- 
sionantă și ea 
cele din urmă, i 
Băjenariu, care 
depășească pe 
două zecimi de 
o cursă de— 30 
De remarcat și 
seniorilor, prestațiile 
bile, pline de pron 
unor juniori, care bat cu in
sistență la porțile performan
tei. O impresie deosebită au 
lăsat tinerii Im re Lest van 
(AS.A). Atila Csala (Dina-

Pau' 'CVAN
Fotografii de D. XEAGU

(Bra- 
17 ani, și 
Miercurea

a fost la 
ea dnd 

favoritului

a revenit, in 
unui b a’Jon.st. 
a reușit să-I 
Kiss cu doar 
secundă, după 
de kilometri ! 
in Întrecerea 

nota- 
imisiurd. ale

(Continuare In pag. 2-3)
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Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară

și apropiatei aniversări a Zilei de naștere a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

RECUNOȘTINȚA FIERBINTE A SPORTIVILOR
In istoric contemporană a patriei noastre, 

anil de cind in fruntea partidului ți a țârii se 
afiâ tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU se dis- 
t-g ca o epocă puternic marcată de gindirea 
și fapta secretarului general al partidului, de 
minunatul său exemplu de revoluționar, pa
triot și umanist

In toate domeniile vieții economico-sociale, 
concepțiile și ideile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ți-au pus amprenta in mod crea
tor, determinînd cele mai de seamă realizări 
din istoria României ți profilînd viitorul lumi
nos ol patriei noastre socialiste.

tn ccest larg context ți mișcarea sportivă 
a beneficiat în „Epoca Ceaușescu*, de pre
ocuparea ți gr ja părintească a secretarului 
general ai partidului, de pletoasele sale în
drumări, de gindi'ea sa cuprinzătoare ți 
mereu înnoitoare, de sprijinul său larg. Pri
vită ca o activitate de inte-es noțoncL miț-

carea sportivă a repurtat succese importante, 
atît în ceea ce privește continua dezvoltare 
a sportului de masă cit și in puternica afir
mare a sportivilor de performanță români in 
arena internațională.

lată de ce, în aceste zile, cind întreaga 
țară se pregătește să sărbătorească 50 de 
ani de activitate revoluționară și aniversarea 
zilei de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, gînduriie tineretului sportiv al pa
triei Se îndreaptă cu dragoste și recunoștință 
spre iubitul nostru conducător și, in același 
timp, cu fierbinte angajament ca — în spi
ritul lucrărilor ți documentelor recentei Con
ferințe Naționale a partidului, prețios îndrep
tar ți in munca din acest domeniu de activi
tate — să-ți mărească eforturile pentru trans
punerea in viață a indicațiilor primite, pen
tru obținerea de noi succese in muncă, in 
învățătură, in întrecerile sportive interne ți in
ternaționale.

Ideile generoase ale se
cretarului general al 
partidului nostru, idei 

care au dat contururi noi con
ceptului de educație fizică F 
sport, înlesnind accesul aces
tui domeniu al activități so
ciale spre cote tot mai malta, 
se deslușesc — limpede și pu
ternic fundamentate — in nu
meroasele ți vjc roasele docu
mente ce au rezultat dm in
tervențiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in acest sectar, in 
alte documente de partid care 
s-au constituit ca adevărate 
cărți de căpătii. ca prețioase 
instrumente de lucru pentru 
întregul actrv ai mișcării noas
tre sportiva.

Intre aceste documente care 
au jalonat drumul ascendent al 
sportului românesc trebuie a- 
mintite : Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. eu privire la 
dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului (1973), 
Programai Partidului Coiaa 
nlst Român, aprobat de Con
gresul al XI-lea (1974), Cavin 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la festivitatea de 
premiere a sportivilor români 
medaliat! la J.O. de la Mont
real (1976), Mesajele adresate 
de secretarul general al parti
dului Conferințelor pe țară ale 
mișcării sportive (1975 și 190. 
precum și referirile la activi
tatea de educație fizică și sport 
in euvfntări, documente ale 
Congreselor partidului, o serie 
du legi, reglementări si acte 
normative elaborate in baza 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Rolul important care este 
atribuit. In aceste documente, 
exercițiului fizic și sportului 
corespunde unei viziuni mar

canta. prin identificarea cone
xiunilor existenta intre reali
tățile s> necesitățile vieții omu
lui in epoca modernă, intre 
laturile activității fizice si spi
rituale, intre aspectele formati
ve și instructiv-educative etc. 
In fapt, o viziune înalt uma
nistă, exprtmind grija față de 
om, de sănătatea sa fizică, in
telectuală și morală, față de 
viitorul națiunii noastre socia
liste. O viziune in care, alături 
de alți factori educativi, sportul 
iși află un loc și un rol dis
tinct, fund socotit ccntr-.beant 
activ la crearea fizionomiei 
omului nou. «Cerințele dezvol
tării actuale n de perspectivă 
a vrie!iții neutre socialiste — 
a tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU fn Mesajul adre
sat anul trecut Conferinței pe 
țară a Mișcării sportive — fac 
ia mod obiectiv necesară creș
terea rolului culturii firice și 
sportului i> procesul educației 
socialista și formării unsului 
nou. in iutXrirca sănătății $i 
vitalității națiunii noastre, in 
asigurarea condițiilor ea po
porul româa. tineretul patriei, 
să crească viguros și săaâ.os".

lată exprimate limpede f 
roncis, idei ce se constituie 
intr-o strălucită concepție asu
pra menirii sociale a sportului. 
Din acest ultim și cuprinzător 
document se degajă o serie de 
.mportante și generoase idei. 
Intre acestea, cuprinderea tu
turor oamenilor muncii, a În
tregului tineret in practicarea 
excrețiilor fizice, sportului ți 
turismului, care a devenit o- 
ciectiv fundamental al mișcă
rii sportive ; perfecționarea 
cadrului organizatoric al acti
vității de masă și de perfor
manță ; legarea culturii fizice 
Si sportului «de activitatea de

producție, de procesul de invă- 
țâminl, de viața și odihna de 
toata zilele ale cetățenilor, ale 
diferitelor colectivități din me
diul urban și rural" ; ridicarea 
nivelului general al sportului 
de performanță prin întronarea 
unui climat de muncă asiduă, 
de inaltă exigență și responsa
bilitate, de ordine și disciplină, 
prin cultivarea in rîndul spor
tivilor, tehnicienilor și celor
lalți activiști din cadrul tuturor 
unităților de performanță a 
unor alese trăsături morale și 
de caracter, a unei înalte con
științe patriotice care să se 
reflecte ia rezultate valoroase 
pe plan internațional, cinstind 
astfel culorile sportive ale pa
triei.

Urmind consecvent indicați
ile valoroase și stimulatoare 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mișcarea noastră 
sportivă a realizat succese fă
ră precedent atît in domeniul 
sportului de masă, cit și in 
activitatea de performanță, re
prezentanții României afirmin- 
du-se puternic in marile con
fruntări internaționale, la Jocu
rile Olimpice, la campionatele 
mondiale sau euiopene, in alte 
întreceri de anvergură. Mesajul 
adresat de secretarul general al 
partidului nostru Conferinței 
pe țară a mișcării sportive din 
primăvara anului trecut, re
prezintă, m acest sens, un do
cument esențial pentru propă
șirea in continuare a activității 
de educație fizică și sport din 
România. Un document și un 
valoros Îndrumar pentru care 
activiștii din acest domeniu 
iși manifestă adinea lor grati
tudine și hotărîrea de a trans
pune in fapte prețioasele idei 
și indicații primite.

Gimnastele Iruiitașc din nou Intr un on al marilor bâlllii

SUCCESELE AȘTEPTATE LA CAMPIONATE
SE FĂURESC... PE TRASEELE GRELE DIN BUCEGI
După ce dimineața fusese 

însorită și calmă, spre prinz, 
pe neașteptate, așa cum se 
întimplă adesea pe platoul 
Bucegilor, cerul s-a închis 
brusc, vizibilitatea a scăzut la 
cițiva metri, iar in cîteva mo
mente viscolul biciuia cu for
ță fețele îmbujorate ale gru
pului de fete entuziaste care 
zoreau apăsat de la cabana 
Piatra Arsă spre „Babele". Cei 
doi „ghizi" sînt obligati să la 
măsuri suplimentare pentru 
securitatea grupului, astfel 
incit fetele, înșiruite în mo
nom, să se mențină, totuși, in

formație cit mai compactă, 
nici una dintre ele să nu de
vieze de la traseul normal. 
Cea mai entuziastă din grup 
pare să fie o tînără relativ 
scundă, dar extrem de ageră, 
care le îndeamnă mereu pe 
colegele ei : „Fetelor, să nu 
ne dăm bătute ; ați auzit de 
timpii stabiliți de boxeri și 
de luptători ; stă in puterile 
noastre să realizăm și noi 
aceleași rezultate, dacă nu

Constantin MACOVEl

(Continuare In pag 2—3)

tn fiecare zi, pro
gramul de pregă
tire fizică este e- 
xecutat eu maxi
mă rigurozitate de 
toate componente
le lotului, indife
rent de condițiile 
atmosferice. Zăpa
da In orice caz, 
nu le sperie pe 
gimnastele frun
tașe. Foto l

N. DRAGOȘ



BUCURIILE IERNII,

BUCURIILE SPORTULUI...
Simbătă și duminică a nins 

ia Foiana Brașov. Și, parcă 
incunoștintați de acest e- 
veniment plăcut, sute și sute 
de schiori s-au grăbit să vină 
din toate colțurile țării. Re
porterul a încercat să prindă 
câteva secvențe...

Simbătă, spre prînz, ninsoa
re deasă. In fața hotelului 
Sport, o mulțime de copii, 
nici unul mai mare de 7 ani. 
Roșii în obraji, stăteau cu ba
gajele pregătite de plecare.

— Sîntem din București, de 
la liceul sportiv de schiuri, 
mi-a răspuns un Prislea, ne- 
țtiind încă denumirea corectă 
a școlii cu care venise. (Era 
Clubul sportiv școlar nr. 2). 
Acum plecăm. Am stat 8 zile. 
Și-am învățat să schiem. Unii 
avem și diplome ! Că am eiș- 
tigat un concurs. Unul de 
„Daciadă". Pe schiuri. Așa-1, 
Danieluc ?

Cel întrebat dă din cap dar 
nu răspunde. E ocupat : stă cu 
gura deschisă să prindă fulgii 
de zăpadă care cad.

La parcaj. Sîmbătă. Oprește 
o mașină și, sub privirile ui
mite ale celor din jur, din ea 
coboară... 6 copii. Schiurtle 
sînt pe acoperișul mașinii. Le 
dau jos. Ne apropiem de șo
fer.

— Atît de mulți într-o sin
gură mașină ? am întrebat.

— Păi, sînt 8 șl cu șoferul 7, 
răspunde el, de paircă ar re
cita o poezie de Vasile Alec- 
sandri. Ce să fac, tovarășe T 
Vor să schieze. In fiecare 
sîmbătă și duminică ti aduc Is 
schi.

La „pîrtia începătorilor* * *. 
Constantin Cîndea este necă
jit.

CIȘ TI GURILE TRAGEBD LO
TO DIN 14 IANUARIE 1983

Cat. 1 : 2 variante 100% a
50 000 lei și 7 variante 25% a 
12.500 lei ; cat. 2 : 2 variante 
100% a 14.101 lei și 28 variante 
25% a 3.525 lei ; cat., 3 : XI va
riante 100% a 2.838 lei și 85 
variante 25% a 709 lei ; cat. 4 : 
06,25 variante a 1.916 lei ; cat. 5:
264.75 variante a 479 lei ; cat. 6:
432.75 variante a 293 lei ; cat.
X : 2.510,75 variante a 100 lei.
Report la cat. 1 : 24.022 lei. Cîști-

6urile tn valoare de 50.000 lei de
i cat. 1, obținute pe bilete Ju

cate 100%, au revenit participan- 
țllor : MIHAI CIURARU și LU
CIAN CONDURACHE. pmbll din 
București.

• TRAGEREA OBIȘNUITA
LOTO de astăzi, » ianuarie 1083. 

televizează In direct începînd 
de la ora 17,25.

e C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
TRAORDINARE PRONOEXPRES 
A NOULUI AN DIN 9 IANUARIE 
1983. FAZA I : cat. A : 3 varian
te 100% — autoturisme „Dacia 
1300- șl 5 variante 25% a 17.500 
lei ; cat. B : 3 variante 100% a

MU oel< cal Dun« rezultate 
Boregistrate in etapa de zocA a 
campionatelor republicane de at
letism pe teren acoperit pentru 
seniori șl Juniori.

BRAȘOV. SENIORI : feminin : 
50 mg : Mana Vlâsceanu (C_S. 
Tîrgoviște) 73 ; lungime : Vlâi- 
ceanu 5,57 m ; masculin : M m : 
Călin Dediu (C.S.U. Brașov) M 
(5,6 In serie) ; W mg. : Sorin 
Dumitrescu (Petrolul Ploiești' 
7,1 ; JUNIORI : fete : 50 m : Mi- 
haela Chin dea (C.S.S. Luceafărul 
Brașov) 6,5 ; lungime : Ruxandra 
Hie (C.S.S Luceafărul) 534 m ; 
băieți : 50 m : Dan Henika (C^S.S 
Luceafărul) 6,2 ; lungime s Aure1 * 3 
Nicolae (Petrolul) 6,83 m

BRAJLA. JUNIORI : fete 1 50 m: 
M-oua Stoenescu (C.S.S. 1 Galați) 
6,6 ; lungime : Daniela Mlcu 
(C.S.S. 2 Constanța) 532 m ; 5# 
mg. : Mlhaela Novăcescu (C.S.S 
Brăila) 7,8 ; băieți : 50 m : Cătă
lin Ganera (C.S.S. 2 Constanța) 
5,9, 50 mg : Liviu Irimis (CJS.S
1 Galați) 7,2 ; lungime : Cătălin 
Constantin eseu (C.S.S Brăila) 
6,74 m.

CLUJ-NAPOCA. SENIORI : fe
minin î 50 m : Dana Sudu (C.S.S. 
Oradea) 6,7 ; înălțime : Anamarla 
Datu (Mureșul Tg. Mureș) 1.70 m; 
greutate : Eva ZdrgO-Raduly (U- 
niversitatea Cluj-Napoca) 12,74 ; 
masculin : 50 m : Vasile Selever 
(Universitatea Cluj-Napoca) 5,8 ; 
Constantin Ivan (Universitatea 
Cluj-Napoca) 5,8 : înălțime : Zol- 
tan Mathe (Universitatea Cluj- 
Napoca) L95 m ; hexatlon : Dan 
Goia (Rapid Oradea) 4 336 p ; 
JUNIORI : fete : 50 mg. : Maria 
Nagy (C.S.S.A. Cluj-Napoca) 8,0, 
50 m : Volchlța Tomuș (C.S.S.A. 
Cluj-Napoca) 6,6 ; pentatlon 1 
Maria Ignat (C.S. Satu Mare)
3 449 p ; băieți : 50 mg. î Iașii 
Szakacs (C.S.S.A. Cluj-Napoca) 
73 ; înălțime 1 Mlhal Fablan 
(C.S.S. Oradea) 1,90 m.

TIMIȘOARA SENIORI î femi
nin : înălțime î Georgeta Mitra- 
che (Politehnica Timișoara) 1,71

— Auzi, dornic ! Pentru 6 
zile, cu cîte trei ore de invi
tat în fiecare zi, se plătește 
240 lei. Eu sînt constănfean. 
Profesor de educafie fizică la 
• școală generală. Fost bas
chetbalist. La noi, vara, pen
tru 14 zile de Învățare a îno
tului se plătește doar 75 lei. 
De ce o fi aici atît de scump, 
că trei sferturi de timp se 
pierde eu urcatul ?

— Privește puștiul care co
boară ! îl auzim pe vecinul 
profesorului. Este fiul meu. 
Azi e sîmbătă. Luni a pus 
prima oară schiurile in pi
cioare. Acum știe să schieze. 
L-am dat ia instructor. Zid 
că e pipărat prețul învățatu
lui 7 O fi, dar face I

Inginerul Ion Condurache 
este bucureștean. In fiecare 
an tși rezervă o săptămină din

FINALELE DE SCHI FOND
(Urmare din pag. 1)

mo), Mihai Rădulescu (A.S.A.) 
ți Sandor CsedO (C. S. Miercu
rea Ciuc), care au participat 
pentru prima oară la o cursă 
de o asemenea duritate.

REZULTATE TEHNICE, 10 
km, senioare : 1. Elena Relt
33,37. 2. Iuliana Popoiu 35,47, 
S. Elena Oncioiu (toate Trac
torul Brașov), 36,13, 4. Vale
ria Badlu (C.S.Ș. Bistrița) 
36,56. 5. Elena Ceposu (Dina
mo) 37,03, 8. Maria Toma 37,47. 

administrația nr stat loto pronosport informează

concediul de odihnă pentru a 
veni cu băiatul la schi. A în
ceput cînd copilul avea vreo 
5 ani. Acum are 12...

— Am vrut să-l învăț și 
am reușit, ne spune inginerul. 
Dar, să vedeți o ciudățenie ; 
în urmă eu trei-patru ani, 
fiul meu s-a supărat că eu nu 
știu să schiez. A început să 
mă bată la cap să închiriez 
schiuri. Cine crezi că mi-a 
fost instructor 7 Fiul meu. A- 
cum mă dau și eu. In loc să 
stau pe... mantinelă șl să fu
mez.

Dorind să schiem ți noi, 
ne-am adresat principalului 
centru de închiriere a mate
rialelor sportive, de lingă ho
telul Sport.

— Ce număr purtațl la bo
canc 7 ne-a Întrebat responsa
bilul.

— 42.
— N-am decât elăpari 38—SI 

și schiuri numai pentru 42—44.
Deci, ori schiuri fără Să

pări, ori elăpari fără schiuri. 
Neștiind cum să ieșim din 
dilemă, am plecat fără să în- 
chiriem nimic.

La centrul de la hotelul Te
leferic, n-am avut ce alege : 
mai erau doar citeva schiuri, 
cărora li se făceau reparații- 
De la ora 8 dimineața, toate 
materialele sportive părăsiseră 
centrul. Cam puține, totuși : 
circa 110 de elăpari șt perechi 
de schiuri. Față de atîta mul
țime de amatori...

In drumul nostru prin Po
iană ne-am oprit la patinoar. 
Doi oameni se opriseră și el. 
Unul avea schiuri. Celălalt 
nu. Tușea gros.

— Tușești fiindcă nu te lași 
de tutun. Eu am reușit, a 
spus ce! cu schiurile. Știi 
sum 7 Făeînd schi. Am plecat 
în fiecare zi din Brașov fără 
nici ■ țigară și am aanstatat 
eă pot răbda. Cu • eondiție : 
că urc panta en sehlnrile 
puse. E drept, gîfîf ea • loco
motivă ta deal, dar ea e loco
motivă care ou scoate fum și 
au tușește-, ea tine.

V-am prezentat doar dteva 
secvențe din Poiana Brașov. 
Pot fi mal multe. Ne oprim 
Insă aici. Concluziile te pot 
trage ușor. Există una comu
nă : sportul, mișcarea în aer 
liber, Înseamnă sănătate, voie 
bună, odihnă activă. Iată trei 
bunuri de preț, cu care eu 
plecat cei mai mulți dintre 
vizitatorii de sîmbătă șl du
minică al Poienii Brașov.

Sever NO RAN

7. Angela Rîșnoveanu (Brașo- 
via) 37,55. 8. Udiko Ballo
(CSS M. Clue) 27,58 ; M ta. 
seniori : 1. I. Lungod (Dina
mo Brașov) 124,35, 1 V, Be- 
jenariu (A.S.A.) lh26,23. 1. G. 
Kiss (A.S.A.) lh26,25. 4. I.
Lestyan (AJSJL) lh28,5«, S. A 
Csala (Dinamo) lh30,17, 8. M. 
Rădulescu (A.S.A.) lh30,47, 7.
S. CsedO (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) lh31,03, 8. L. GyOrgyi
(Dinamo) lh31,33,

Sîmbătă au loc probele scur
te (15 km masculin ți 5 km 
feminin), iar duminică, cursele 
de ștafetă.

10.000 lei și 9 variante 25% a 2.500 
lei ; cat. C ; 48,75 variante a L000 
lei ; cat. D : 183,75 variante a 
200 lei ; cat. E : 527,25 variante 
a 100 lei ; cat. F : 13.368,50 va
riante a 60 lei. FAZA a n-a : 
cat. 1 : 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1300- șl 5 variante 
25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 17 va
riante 100% a 12.828 lei și 30 va
riante 25% a 3.207 lei ; cat. 3 : 
127,25 variante a 2.470 lei ; cat.
4 : 477,75 variante a 658 lei ; cat.
5 : 1.212 variante a 259 lei ; cat. 
I : 36.622,25 variante a 60 lei. 
FAZA a Ul-a : cat. H : 1 varian
tă 100% a 10.000 lei sau, la ale
gere, o excursie de un loc In 
R.S. Cehoslovacă — R.P. Polonă 
— U.R.S.S. sau R.D. Germană — 
R.P. Polonă șl diferența in nu
merar șl 2 variante 25% a 2.500 
lei ; cat. I : 13 variante a L000 
ld ; cat. J : 55,50 variante a 200 
lei ; cat. K : 107,75 variante a 
100 lei ; cat. L : 4.131,50 variante 
a 60 lei. Autoturismele „Dada 
1300*  au revenit participanților : 
BOR DEA GH. IO AN din Roman, 
KATZ SACAMON din Baie Mare 
șl CARPIUC VASILE din corn. 
Voluntari, sectorul agricol Ilfov 
(la categoria A) J KOVACS 
FRANCTSC din Arad (la catego
ria n.

ggjgWte FILTRU TOTAL
Așa cum scriam și în 

cronica întrecerii, finala p*  
țară la tenis de masă a ce
lei de a treia ediții a „Da- 
ciadei" a fost o reușită, at
mosfera care a domnit 
două zile în sala „Victoria*  
din Ploiești Întregind atri
butele unei competiții de 
asemenea amploare. La 
aceasta au contribuit din 
plin eforturile organizatori
lor prahoveni, în primul 
rînd ale organizației pio
nierilor, concurenții fiind 
copii intre 10 și 14 ani. 
purtători ai cravatelor ro
șii cu tricolor.

în sală se aflau totuși 
copii sportivi și delegați 
din județe care nu erau 
părtași la atmosfera gene
rală pentru că, în afara 
prezenței la frumoasele 
festivități de deschidere și 
de Închidere a acestei săr
bători a sportului nostru, 
nu au avut nimic de fă
cut... Fiind legitimați In di
verse unități sportive de 
performanță, deci cu un 
serios ascendent asupra co
legilor lor. na aa fost ad
miși in concurs. Ce n-au 
făcut delegații respectivi 
pentru a obține, Împotriva 
regulamentului marii noas
tre competiții, posibilita
tea de a-și vedea elevii pe 
tablourile de concurs ?! SI

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET 
SE REIAU PE GRUPE VALORICE

• După tururile care au dus 
la departajarea grupelor va
lorice, campionatele republica
ne — Divizia „A*  — se reiau 
luna aceasta. Primele vor lua 
startul echipele masculine, 
care Iși vor disputa tururile 2 
ți 3 (etape săptăminale. cu 
jocuri simple), incepind de 
simbătă 22 ianuarie. Prima e- 
tapă programează partidele : 
Steaua — C.S.U. Balanța Si
biu, Dinamo București — 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București. 
Rapid București — Farul Con
stanța (grupa 1—8), Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na
poca — Sportul studențesc Po
litehnica C.S.Ș. 2 București. 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
— C.S.U. Brașov și Dinamo 
Oradea — IMUAS Bai» Mare 
(grupa 7—12).
• Formațiile feminine ror

disputa cinci turnee, astfel : 
26—38 Ianuarie (grupa 1—6 la 
București, grupa 7—12 la Tg. 
Mureș), 6—10 februarie (Cluj- 
Napoca șl București), 16—ÎO 
februarie (Oradea șl Ploiești), 
2—6 martie (București și Bra
șov), 16—20 martie (Timișoara 
și București). Amintim com
ponența grupelor valorice : 
grupa 1—8 : Universitate»
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca. 
Voința București, Olimp a 
București, Universitatea Ti
mișoara. Sportul studențesc. 
Politehnica C.S.Ș. 2 București, 

HAPA St ZQU * CAMPIO«MHLDR Of SALĂ IA ATLETISM

in această situație nu an 
fost unul sau doi, ci mai 
mulți, astfel că 13 aseme
nea sportivi au făcut de
plasarea degeaba, la care 
s-au adăugat 3 care nu a- 
veau viza medicală și 2 cu 
legitimații care nu aveau 
fotografii 1

Iată și comisiile județe
ne de organizare a „Dacla- 
dei“ aflate în defect : Alba 
(un băiat), Bacău (un bă
iat și o fată), București 
(2 b), Botoșani (1 f), Con
stanta (1 b, 2f), Hunedoa
ra (1 b), Mehedinți (1 b). 
Olt (1 f) și Satu Mare (1 b)

legitimați în 
performantă : 

șl Teleorman 
viza medica

— sportivi 
secții de 
Mureș (1 f) 
(2 b) — fără
lă ; Gorj (2 f) — legitimat’d 
nereguiamentare. In plus. 
Teleormanul nu a prezen
tat în concurs fete.

Este de înțeles că cei
care au ignorat regulamen
tul competiției, în pofida 
măsurilor luate la celelalte
ediții si a indicațiilor date 
recent de C.N.E.FS.. in le
gătură cu aceasta, vor tre
bui să răspundă, inclusiv 
pentru cheltuielile de de
plasare irosite.

Un semnal și pentru vii
toarele finale.

Mirceo COSTEA

Crișul Oradea ; grupa 7—12 : 
Progresul București. Comerțul 
Lie. „Bolyai" Tg. Mureș, 
C.S.U. Prahova Ploiești, Voin
ța Brașov, I.E.F.S. C.S.Ș. 4 
București și Rapid București.

• După disputarea primului 
tur al Diviziei ,B“ de tine
ret, în fruntea clasamentelor 
»e află la băieți echipa Car- 
pați grup 8 București (17 p), 
iar la fete Chimistul C.S.Ș. 
Rin. Vîlcea (17 p). Le urmea
ză In clasament : băieți : 2.
Academia militară mecanică 
tină București 16 p, 3. Jiul 
Știința Petroșani 14 p, 4. E- 
lectriea Fieni 14 p, 5. Auto
matica București 14 p, 6. 
Urbis București 13 p, 7. 
C.S.U. Oțelul Galați 13 p, 8. 
Politehnica Timișoara 12 p, 9. 
Automatica Alexandria 12 p, 
10. Comerțul Lie. „Bolyai*  Tg. 
Mureș 9 p ; feminin : 2.
ICEMENERG București 17 p, 
3. Mobila C.S.Ș. Satu Mare 
16 p, 4. C.S.Ș. 1 Alfa Oradea 
13 p, 5. C.S.Ș. 2 Sportul Stu
dențesc Politehnica II Bucu
rești 13 p, 6. Voința C.S.Ș. 
Unirea Iași 13 p, 7. C.S.Ș. Vii
torul Universitatea II Cluj- 
Napoca 12 p, 8. Carpați C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe 12 p, 9. Voința 
Tg. Mureș 11 p, 10. Textila 
C.S.Ș. Gheorgheni 8 p (clasa
mentul este Întocmit fără re- 
sultatul medului .Textila — 
Voința Tg. Mureș).

m ; masculin : W m : daudlu
Șuselescu (Constructorul Arad) 
M, Mircea Demian (Politehnica 
Timișoara) 5,9 ; prăjină : Con
stantin Midâuș (Politehnica Ti
mișoara) 4,50 m ; JUNIORI : fete: 
M m : Olimpia Șchiop (C.S. 
Arad) 6,6 (63 în serie) ; 50 mg.:
Daniela Ivănici (C.S.S. Caranse
beș) 7,8 ; lungime : Gabriela Po- 
solu (Politehnica Timișoara) 5,42 
m ; băieți : 50 m : Gheorghe Bo
ro iu (A.S.A Sibiu) 4,0 ; 50 mg. : 
Boroiu 6,9 ; înălțime : Miha. Tu- 
tuian (C^S^. Reșița) 1,91 m ; 
tangime : Gabriel Blră (C.S. 
Șoimii Sibiu) 731 m.

FOCȘANL SENIORI : feminin : 
lungime : Gabriela Coteț (Unirea 
Focșanii 532 m ; masculin : 
freutate : Marius Andrușcă
(C.S.M. Suceava) 1436 m *, 50 m : 
Emilia n Georgescu (Unirea Foc- 
țanl) 5.9 ; JUNIORI : feminin : 
pentatlon : Teodora Paloșanu 
(C.S.S. Bacău) 3 983 p (50 m :
6,7, 50 mg : 73, greutate : 10,10 m, 
înălțime : 1,65 m, lungime : 5J1 
m) ; JUNIORI : băieți : 50 m î 
Florin Flores (C.S. Ceahlău! Pia
tra Neamț) 5,9

BUCUREȘTI. JUNIORI : fete : 
10 m : Irina Moise (C.S.S. 4) 6,5'» 

: Cristina Petrioeanu
73 ; lungime : Diana 

(Viitorul) 5,51 m ;
Octavia Nif (C.S.S. 

Daniela
13,78 jrn ; 
Nedelcu 
băieți : 

(Llo. 37)

50 mg 
torul) 
nes cu 
țlme :
1,70 m ; greutate :

7 Dinamo) 
Dolnița 

2 568 p ;

(Vll- 
Olă- 
taăJ

U90Ș 
Coa-

tian (C.S.S. 
pentatlon t
(C.SJ5. 190) . .
50 m î Cătălin Mărgău
5,8, 54 mg. : Adrian Tone (Di
namo) 7,0 ; înălțime » Adrian 
Prăjescu (C.S.S. 4) 2,M m ; pră
jină î Răzvan Enescu (C.S.S. 
Triumf) 4,40 m ; triplusalt : Da- 
niea Ciobanii (C.S.S. 8) 14,M m ; 
lungime î Adrian Tone (Dlnamo) 
6,86 m.

CÎMPULUNG J JUNIORI î fete :
greutate î Livia Simon (C.S.S.A. 
C-lung.) 15,80 m : băieți : 50 mg.: 
Dan Boroșlu (C.S.S.A. C-lung.)
6,8.

DE CE NU CO
Sînt în București câțiva foști ml 

nori de tenis; acum pensionari : cl 
Schmidt, Marin Bă din, Gheorghe j 
varu. Viața lor s-a confundat cu 
aceea ei pot fi văzuți și acum cJ 
as is tind la competiții, unele chiaJ 
Ne întrebăm dacă acești tehnicien 
nu ar putea fi de folos unitățilorl 
litate de consilieri tehnici onorlfla 
siguri, l-ar ajuta mult pe antred 
acest sens, experiența clubului Pa 
Gheorghe Rado, prezent zi de zi 
de secol, în tenlsua clujean, lnsoțd 
și nu fără rezultate — la unele c 
întindere I

• JUCĂTOARE TINERE, ANTRENOR

ca
Opr 
Mih 
wDe 
ne 
am 
că 
reuș 
ca i

O plăcută surpriză a aces? 
tui nou campionat feminin 
divizionar „A*  de handbal a 
oonstituit-o evoluția formației 
moldovene Textila Buhuși : 
jucînd în deplasare, textilis- 
tele au obținut două prețioa
se victorii, la Mureșul Tg. 
Mureș și la TEROM Iași. 
Succesul se datorează cura-

Ba-

Jului noului antrenor princi
pal ai formației, loan Gher- 
hard, de a promova in e- 
chipă (trimițindu-le să joace 
meci de meci) mai multe ti
nere șl foarte tinere handba
liste formate la C.S.Ș.
cău : Dana Cucu (16 ani), 
Dana Crețu (17), Angela Șuș- 
tac (17). Angela Haklău, Ta
tiana Donas. !nsu?i antreno
rul este tlnăr, el datortad 
foarte mult — șl mulțumin- 
du-i pe această cale — re-B| 
putatului Constantin Lache' 
(care l-a format ca jucătc-r),

La 
nost 
pagi 
liză 
mal

trei 
iubii 
Iar 
^i.rs

PE TRASEEL
(Urmare din pag. 1) — A< 

rescu-

chiar mai bune ; se poate să 
fim și aici primele. Trebuie 1“ 

Secvența surprinsă de re
porter pe platoul Bucegilor, pe 
traseul de la Piatra Arsă la 
Babele, Ie avea ca interprete 
pe componentele lotului re
prezentativ de gimnastică fe
minină, aflate pentru o scurtă 
perioadă de vacanță în tabăra 
de pregătire la munte, pentru 
„ozonificare, călire a organis
mului, îmbunătățire a re
zistenței șf forței, pentru în
tărirea voinței de depășire a 
punctului mort", cum ne spu
ne antrenoarea federală Ma
ria Simionescu. Sînt prezen
te aici tn temitativa de a acu
mula cît mai mult din toate 
câte vor fi necesare in acest 
an competițional deosebit de 
greu, gimnaste călite in 
focul marilor întreceri cu 
miză, sportive cu cărți de vi
zită prestigioase ca Lavinia 
Agache, Ecaterina Szabo 
(cea care tși Îndemna colege
le In întrecerea cu boxerii șl 
luptătorii), Cristina Grigo- 
raș, Mlhaela Stănuleț, noile 
venite In echipa reprezentati
vă : surorile Camelia și Si
mona Renciu, Dorina Ungurea- 
nu, tinere care iperă să fie 
titularizate în „echipa mare", 
precum Mirela Barbălată ți 
Magdalena Banca, precum și 
cele mal nou sosite in iot, 
pentru testarea posibilităților 
de care dispun și a perspecti
velor : Lenuța Rus, Mirela 
Iordoe și Laura Cutina, in 
care se pun mari nădejdi chiar 
pentru sezonul care bate atît 
de grăbit la ușă.

Prezenta gimnastelor pe că
rările înzăpezite și adeseori 
foarte greoaie de pe itinera
rul Piatra Arsă — Babele — 
Caraiman — Peștera este în 
această perioadă un fapt co
tidian și el se înscrie In pro
gramul riguros stabilit șl res
pectat de colectivul de tehni
cieni ai lotului reprezentativ

1983, ■ 
ceri cl 
'.■ipi'B 
mondil 
câmpii 
GOtebl 
rorr.ănl 
frtimol 
timii I 
tlsfactl 
miratol 

Coml 
gătire 1 
v-am I 
vență, I 
după-a 
In sal 
unde I 
le lucii 
pune I 
noi, Iii 
țele 4 
țional, I 
derabill 
cițiilorl

~ '1 de acel 
lucreazj 
tens șl 
zile p| 
perioail 
„Cele I 
tivele I 
au fosl 
ne asii 
oecesal 
unui I 
mult ii 
mult J 
îndrăzni 
norul I 
reac. | 
vinla A 
Cristina 
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prezint! 
iru viii 
și speri 
dreaptă] 
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r—TRAGERE SPECIALA

Agențiile Loto-Pronosport vâ stau Ic 
bâtâ 22 Ianuarie 1983 Inclusiv.
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Rubrică realizată de 
Ion GAVRILESCU

7.
8.

Cornel POPA

pe 
e- 
de 
o- 

In-
Lavinia 
uneori.

• RECORDUL...

...de lungime 
unei echipe de 
deținut de 
C.S.Ș. Viitorul

in denumirea 
baschet era 
Universitatea 
Cluj-Napoea 

(34 litere). Acum, noua re- 
eordmană a devenit Sportul 
studențesc Politehnica C.S.Ș. 
3 București (41 litere), secție 
care plnă de curînd se nu
mea „doar*  Politehnica C.S.Ș. 
I București.

• „TOP" VOINȚA

Iată, cu oarecare întirziere, 
pe cei mai buni 10 sportivi 
pe anul 1982 ai 
bucureștean „Voința : 
na Pană (popice), 
Andreescu (popice), 
piu Celea (ciclism), 
nia Borș (baschet), 
Purge (popice), 6. l 
Bănescu (popice), 
Dragomir (canotaj), 
lae Anghel și Rome GeolfaD 
(box), 9. Ecaterina Angbeluță 
și Adrian Rădulescu (orienta
re turistică), 10. Marla 
toloveanu (volei).

clubului
1. Ele- 

Elena 
Olim- 
ștefa-
Petre

2.
3.
4. 
s.

Constantin 
Marla 
Nlco-

măsuri urmează să se între
prindă pentru a redresa o 
disciplină olimpică, altădată 
fruntașă. Opinia publică nu 
și-a pierdut răbdarea și aș
teaptă, încă, să citească în 
paginile ziarului nostru... o- 
pinia F.R. Volei. Iar pentru 
a o face cunoscută, o aștep
tăm. ia rîndu-ne...

DIN BUCEGI

cu 
extrem 

i că 
foarte 

se va 
șanse 

în viî-

pe rind, in decursul celor mai 
bine de trei ore de activitate 
susținută, pe la paralele 
(Adrian Goreac), bîrnă (Ma
ria Cosma), pe pîrtia de acro
batică (Octavian Belu și core
graful Vaier Puia). „Punem 
accentul — ne mărturisește 
Octavian Belu — mai ales 
însușirea cit mai corectă a 
xercițiilor Impuse, cele 
care depinde atit de mult 
euparea unui Ioc fruntaș 
tr-o mare întrecere"; 
și colegele el repetă,
de zeci și zeci de ori aceeași 
mișcare sau același element, 
cu dorința nespusă ca el să-și 
găsească un loc cit mal potri
vit în viitoarele lor exerciții. 
Ioana șl Valentin Neagu de
pun eforturi deosebite pentru 
recuperarea fizică a Mag- 
dalenel Ranca șl a Simonei 
Renclu, care au suferit unele 
traumatisme. „Să menționăm, 
ne spune Maria Cosma, eă 
întregul eolectiv este pe de- 

conștient de obligațiile 
revin, fetele suportă

stoicism un program 
de greu, eu convingerea 
numai lucrînd acum 
mult și foarte bine 
concura mai lejer, eu 
mai mari, de succes, 
loarei e competiții".

Este neîndoielnic că 
toul din munții Bucegl sau jn 
sala de sport a asociației 
sportive „Caraimanul*  din 
Bușteni se pun acum temelii
le viitoarelor succese interna
ționale ale gimnastelor noas
tre fruntașe șl există destule 
motive să apreciem că efortu
rile ți căutările de astăzi se 
vor materializa, în bunele per
formanțe din mai sau octom
brie, la marile examene eom- 
petiționale ale anului.

CONSTANTA, » (prin telefon). 
In med restant din etapa a II-a 
a Diviziei feminine „A*  de hand
bal, joi după-amiază Hidroteh
nica Constanța a dispus cu 12—îl 
(14—14) de Știința Bacău. A fost 
e partidă deosebii de spectacu
loasă care, ta prima el parte, a 
adus la conducere numai pe 
handbalistele oaspete. Repriza 
secundă a fost Insă la discreția 
oonstânțencelor. Bine Îndrumate 
de antrenorii Traian Bucovală 
șl Codruț Hanganu, acestea din 
urmă — avlnd In Viorica Io
nică o foarte bună apărătoare a 
porții — an Început să se Im
pună treptat, conduclnd pe ta
bela da scot. In mln. M s-a 
produs «Un nou egalitate : 20—20 
pentru ca apoi Hidrotehnica să 
se detașeze pe merit tn clșttgă- 
toare. Au înscris : Frtncu 3, Bo
căneau 4, Dtmofte 4, Sanda 3, 
Gălan L Matarangă 1, respectiv 
Leont» i, Tolnea 5, Călin 4, Hriș
că 3, Lupșor 2, Găitan L

OTBALUL PRACTICAT IN DIVIZIA „B"

TREBUIE SA SE APROPIE
DE CEL

NU
Divizia 

tori pentru
secundă 
Divizia 

avut

DIN PRIMUL EȘALON,

DE DIVIZIA „C"^
trebuie să ajungă un rezervor real de Jucă- 
„A*  S 60% din meciurile Diviziei „B" au 
o calitate necorespunzătoare I

efirșlt consfătuirea
F.B. Fotbal cu 
Divizia _B*.  De-a 

1 zile, ol au dez-

leri a luat 
organizată de 
antrenorii din 
lungul a patru zile, 
bătut problemele eșalonului se
cund, ale creșterii nivelului de 
joc ta acest campionat, au fost 
informați cu concluziile tfitlmuflul 
campionat mondial și au luat 
parte la o serie de teste privind 
capacitatea profesională a fiecă
ruia. A fost un dialog util Intre 
forul diriguitor al fotbalului eu 
tehnidenll, un interesant schimb 
de experiență intre partidpanțl. 
Cu acest prilej, s-a făcut șl ana
liza turului campionatului 1962— 
’83, obiect al referatului prezen
tat de Constantin Dlnulescu, se- 
cretar-ooordorLator al VJt.F. Refe
ratul a subliniat o serie de as
pecte pozitive șl negative care 
au reieșit pe parcursul Întrecerii 
celor M de echipe. S-a arătat 
astfel că dacă o serie de for
mații — Dunărea Galați, C.SJH. 
Suceava, Rapid București. Dina
mo Victoria București, U.T. Arad,

Cluj-Napoca, Industria 81r- 
o bună 
acestea 
nlvtaul 
divizie, 
echipe.

hU- ...
mei Ctmpia T urzii — au 
valoare, meciurile dintre 
rldidndu-se adeseori la 
unor partide din prima 
In schimb foarte multe___ _
aproximativ 60 la sută, luptă pen
tru evitarea retrogradării ! Șl 
din această cauză, multe meciuri 
se desfășoară într-un ctfanat de 
tensiune, de nervozitate. Drept 
urmare : cele 851 de cartonașe 
galbene șl cele M de cartonase 
roșii acordate astă-toamnă In 
Divizia „B“. Numai printr-c exi
gență crescută die partea antre
norilor, prin intensificarea ac
țiunii de control șl îndrumare 
exercitată de federație va putea 
fi îndreptată această «ftuație.

Pregătirile divizionarelor ,,A.“

I 
I Corectltudlnea, cinstea, sportivita

tea, a spus vorbitorul, slnt oon- 
dlțil care trebuie eâ stea la baza 
unui campionat valoros.

In cadrul discuțiilor au Inel 
cuvântul o serie de antrenori. 
Dintre observațiile lor, le pre
zentăm pe cele mal importante. 
Ion Ionescu (C.S.M. Suceava) t 
„La Suceava există preocupare 
pentru o dt mal bună pregătire 
a Jucătorilor, cu dorința mărtu
risiti de a promova ta „A*.  Dar 
multe jocuri dta serie seamănă 
cu Divizia „C*.  Și asta attt da
torită unor cauze subiective 
(pregătire neoorespunzătoare), cât 
șl obiective (Upaa terenurilor co
respunzătoare, a unor condiții 
necesare de lucru)*.  Leonid An- 
tohl (Dunărea C.S.M. <3ginți) i 
.Cursul a Joel eficient, dezbate
rile antrenante, iar materialele 
prezentate de FJLF. foarte bine 
venite. Trebuie acordată multă 
atenție creșterii jucătorilor ti
neri pentru că oel care Întrunesc 
toate eondlțlHe pentru promo
varea ta „A*  au uneori ta—<ț 
de ani*.  Ștefan Chlmlna (ri«w 
St. Gheorghe) 1 „Trebuie rezol
vate neîntârziat problemele cen
trelor de copil șl juniori*.  Cornel

Pavlovld (Minerul Gura Humo
rului) : „Multe echipe din Divi
zia „B*  nu pot etala un fotbal 
de calitate din cauza condițiilor 
de pregătire precare. Nu au 
mingi de calitate*.  Ion Clrdumă- 
rescu (Aluminiu Slatina) : „Deși 
am lost citat de două ori la „po
zitiv*  ta referat, eu as vrea să 

că primii vin ova ți de call-spun 
tatea slabă a meciurilor din Di
vizia 
Ne complăcem adi 
cu situațiile modeste, cu obiec
tive minime. La noi, de pildă, 
încă Înaintea Începerii campiona
tului obiectivul era să nu retro
gradăm 1 Ce lei de obiectiv e 
ăsta T-. Gh. Bay (Viitorul Gtieor- 
gheni) : ,.întrucât toată atenția
este acordată adeseori doar re
zultatului, antrenorul lasă pe 
plan secund problemele educa
tive. Este o mare greșeală. Tine
rii bine educați, eu un nivel ri
dicat de cunoștințe ajung mal 
ușor șl fotbaliști buni-.

In încheierea consfătuirii a luat 
cuvin tul tovarășul general loco
tenent NI cola e Stan, vicepreșe
dinte al CJ4 EF-S. Vorbitorul a 
subliniat utilitatea acestei con
sfătuiri care a avut darul să re
împrospăteze cunoștințele antre
norilor, să-1 Informeze cu noută
țile la zl din fotbal, cu concSu- 
zille campionatului mondial din 
Spania. Acțiune binevenită, eu 
atft mal mult eu cit muițl dintre 
tehnicienii care se ocupă de e- 
etilpele noastre din eșalonul se
cund slot tineri, avteid dori • 
mal mlcâ experiență. Refertn- 
du-«e la turul campionatul uL 
rorbitorul a sctâlnlat ntve-al 
•căzut al multor jocuri, te totală 
contradicție ea sforturEs Oepme 
51 eondițiSa creata, departe de

statem noi. antrenorii, 
ea prea ușor

•ctusl 
cu la 
principal re- 
pentru Dtvl-

TURNEUL ECDIPEJ UNITERSITATEA CRAIOTA ft 6RECIA
In perioada 23 ianuarie —• 4 fe

bruarie, Universitatea Craiova ve 
efectua un turneu de Jocuri șl 
pregătire U Grecia. La M ia*  
nuarie, craiovenli vor întUnl for
mația Panathinatkos ) la U h' 
nuarie, pe Atomis» Oder tatr-o 
eerie a diviziei secunde ; u n 
ianuarie, pe Halkida, e aâti frun
tași în divizia „B*j  tar le 3—4 
februarie, pe Apollon, dkn prima 
divizie.

Se duc tratative pentru «tabQl- 
rea partidelor din turneul echi
pei craiovene în Spania.
• FL. VOINEA Șl GH. EOT LA 

CONDUCEREA TEHNICA A U- 
NOR NOI ECHIPE. în sezon ui 
de primăvară, două echțp« frun
tașe din Divizia „C", Arrubluro 
M&ctn (locul 3 în seria a m-a) 
și Unirea Slobozia fttdenr. seriei 
a TV-a) vo-r avea la conducerea 
tahnlcă noi antrenori, pe FI. Voi- 
nea șl, respectiv, Gh Ene.

• LOTUL NAȚIONAL — SPOR
TUL STUDENȚESC, HUNE, LA 
BRAȘOV. Lotul reprezentativ de 
fotbal, care M pregătește La Po
iana Brașov, va ausține mîlne, 
de la ora 15, M Brașov, un med 
amical ca Sportul studențesc. 
Universitatea Craiova, car» te 
pregătește tă plece în turneul 
din Grecia, nu va mai juca cu 
lotul național, ci va tntUni tot 
mîlne, de la ora 13, la Plopeni. 
echipa Petrolul Ploiești.
• OLIMPICII LA STARTUL 

PREGĂTIRILOR. Duminică 23 
ianuarie, la Centrul „23 August" 
din Capitală, ae va reuni lotul 
olimpic în vederea începerii pre
gătirilor în comun. Marți, lotul 
olimpic va susține un joc de ve
rificare, la Ploiești, cu Petrolul, 
iar duminică 30 ianuarie, un al 
doilea meci, la Urgovlște, eu 
formația locală.

PE VALEA CERNEI... ARGEȘUL
Șl DOBRIN VISEAZĂ CUPELE EUROPENE

BĂILE HERCULANE, 20 
(prin telefon). Prezența la 
pregătiri in liniștita stațiune 
de pe Valea Cernei a echipei 
pitețtene nu constituie deloc 
o noutate. „Nu mă înșel spu- 
nindu-vă eă vin aici eu mare 
Încredere pentru a zecea oară
— ea jucător, cu Florin Hala- 
glan, eind am mal prins și 
cite o participare in eupele eu
ropene, și acum, pentru pri
ma oară, ea antrenor al echi
pei care m-a lansat ți 
m-a consacrat- — ne spune 
antrenorul Nieolae Dobrin. 
„Cu cele 5 puncte cițtigate în 
deplasare, in tur, parcă vin 
zilele mele frumoase și parcă 
mi s-a redeschis ți „apetitul" 
pentru a reintra In eireuitul 
competițiilor internaționale".
• Die Roșeț, directorul hote
lului „Afrodita", unde «int ca
zați pitețtenii, iubitor de fot
bal țl „dobrinlst*  convins, 
subscrie că oaspetele său are 
șansa să cîștige anul acesta, 
cu echipa, alb-violetă, prime
le galoane in meseria de antre
nor. • „Secundul*  Constantin 
CSrstea aduce argumente in 
sprijinul „.participării echipei 
In Cupa U.E.F.A. „Avem un 
program foarte bun tn retur :
• jocuri pe teren propria, iar 
dintre formațiile eu „firmă*,  
doar Dinamo are dram pe Ia 
Pitești". • Dar lată compo
nența lotului cu care F. C. 
Argeș a declanșat startul pre
gătirilor la Herculane : portari
— Cristian, Istrate, Luca (de 
la Constructorul Pitești) ; 
fundași — M. Zamfir, Tulpan, 
Badea, Moiceanu. Voicu (de la 
Muscelul Cîmpulung), Alo- 
man (promovat de la speran
țe), Grigoraș (de la Construc
torul Pitești) ; mijlocași — 
Ignat, Margelatu, Tom*.  lo- 
văneșeu, Iagăra (de la Unirea 
Alexandria) : atacanți — Jur- 
eă, Ralea țl D. Zamfir (de la 
Steaua) ; absenți motivați : 
Mica, Radu □ fl Staneu (la

lotul „A"). Plecați : Chivescu, 
Anuței, Turcu și portarul 
Iliescu, ultimul fiind împru
mutat la Divizionara „C“ Da
cia Pitești, care este aproape 
de promovare în „B“, exact 
ceea ce-i trebuie Piteștiului, o 
echipă rampă de rodare și 
lansare a producției proprii. • 
Ati auzit de juniorul cu nume 
de erou de roman, Moromete ? 
Ne este recomandat : are 18 
ani, jucător de linia I, cu o 
tehnică individuală cum mulțl 
din prima echipă fiu o au. O 
spune... Dobrin și trebuie să-l 
credem. • Antrenamentele iui 
F. C. Argeș la Herculane s-au 
desfășurat conform planifică
rii : dimineața și după-amiază, 
cu accent pe factorul fizic. • 
In plutonul fruntașilor la pre
gătiri îi găsim pe portarul 
Cristian („să se știe, n-am 
renunțat la națională"), Tulpan. 
Jurcă, Moiceanu, Ignat și- 
anonimii Roman și Voicu, am
bii așteptînd botezul Diviziei 
„A*  • Printre „ferestrele"
programului de la Herculane 
s-a găsit timp și pentru dis
cuții pe temele jocului. Se ,n- 
■istă pe latura universalită
ții fotbalistului. Lui Dobrin nu-i 
mai plac termenii de mijlocaș 
ți Înaintaș, toți au dreptul să 
joace în atac, însă gindit, 
calculat. • în calendarul jocu
rilor amicale, figurează un 
turneu de o săptămînă in 
R. D. Germană (incepînd de 
luni 24 ianuarie) și un altul tn 
Bulgaria (în curs de perfec
tare). • Și încă două amă
nunte nu lipsite de importan
tă : s-a interzis fumatul în 
fata antrenorilor și, obli
gatoriu după saună și bazin, 
toată lumea consumă o ceașcă 
de iaurt sau lapte bătut oferi
tă de responsabilul cu proble
mele gospodărești Radu I, 
fostul vlrf de atac al pitește- 
nilor, acum colaboratorul con
ducerii tehnice.

Stelian TRANDAFIRESCU

DE LA BĂLĂCI LA HAGI Șl BELODEDICI
Ca In toate domeniile de ac

tivitate ți ln fotbal NOUL se 
cere a fi promovat In mod per
manent Este de fapt ideea des
prinsă din toate cursurile de 
insteuiro organizate de federație 
cu antrenorii de la Diviziile 
^A*  fl eu cei de la cen
trele de copii ți Juniori. N'enI 
trebuie să-ți facă loc pe pla
nul ideii de joc, al tactidi, 
al instruirii. Și pentru ca an
trenorii să pună in aplicare 
ceea ce gindesc, au nevoie de 
jucători. De jucători valoroși. 
Ecuația e simplă. Cu cit jucă
torii dnt mai buni, mal com- 
pleți, cu atît Ideea tactică, sar- 
dniie. Individuale ți colective, 
vor fi Îndeplinite mal bine.

Este vorba dec de jucători. 
Desig’ur, un Petschovschi aau 
Marian, un Apolzan sau Băcuț 
L Ozon sau Constantin, Do
brin aau Dumitra, Dădu Geor
gescu sau Bălăci nu pot apare 
oridnd sau oriunde, dar marea 
majoritate a fotbaliștilor, mai 
ales a celor ee activează In pri
mai eșalon, trebuie să attogă 
o clasă cît mai ridicată, mal 
aproape, pe dt posibil, de cota 
internațională. Numai astfel 
valoarea echipelor va crește, 
campionatul va fi mal bun, e- 
chipa reprezentativă va deveni 
mal competitivă pe plan inter
național.

Numai că jucătorii de reală 
valoare nu prea au mai apărut, 
semn că la centrele de copât 
ți juniori nu se lucrează pa 
măsura cerințelor. Bălăci ar fl 
cam ultimul produs (la care se 
mai pot adăuga dțlva tineri 
jucători craioveni sau cei de 
la Corvinuâ). Puțin.

Le cursul cu antrenorii de la 
centrele de copil ți juniori l-am 
ascultat pe antrenorul emerit 
Traian Ionescu, cel care la Plo
iești a format o Întreagă e- 
chipă (Sfetcu, Florea, Tabarcea. 
Dridea I, George Marin, Enă- 
cbescu), antrenorul care mai 
tlrzlu, cu ochiul său exigent, l-a 
văzut pe Dinu ți Dumltrache 
și din care a făcut jucători de 
reală valoare. „In procesul de 
pregătire, spunea Tr. Ionescu, 
eu am pornit întotdeauna de

ta principiul să lucrez cu ju
niorii pentru a-i pregăti să 
fie competitivi Ia seniori țl 
nu să obțină, cu orice preț, re
zultate In campionatul de ju
niori. întotdeauna am luat pe 
lingă echipa de seniori 3—4 ju
niori pentru a-i pregăti la ni
velul seniorilor, al exigențelor 
Diviziei „A".

Era în aceasta o excelentă 
invitație La o .muncă în per
spectivă, de înaltă calitate. 
„Antrenorul de la centrul de 
copii și juniori care n-a «lat 
fotbalului un jucător sau doi 
de valoare, înseamnă, că n-a 
făcut nimic", -mai spunea Tr. 
Ionescu.

SA PREGĂTIM JUNIORII 
PENTRU SENIORI 1 Iată im
perativul muncii antrenorilor 
care lucrează cu copiii sau ju
niorii. Așa a procedat Traian 
Ionescu cu Dridea I și Dumi- 
trache, așa trebuie procedat a- 
cum, In cazul lui Hagi sau Be- 
lodedici, tinere talente care » 
anunță a avea o bună valoare. 
Mul(i juniori nu se afirmă în 
perioada de seniorat datorită 
faptului că nu s-a lucrat cu ei 
In perspectivă, că nu a exis
tat un obiectiv sigur. în cazul 
multora ee așteaptă să se va
dă .ce o să iasă" și pînă La 
urmă nu iese nimic...

De ce am ridicat această pro
blemă ? Pentru că ne aflăm 
tn fața unui nou sezon, un se
zon de mari responsabilități 
pentru fotbalul nostru, iar o- 
blectivele propuse nu se pot 
realiza decit cu fotbaliști buni, 
de valoare, jucători care trebuie 
formați, instruiți cît mai bine.

Constantin ALEXE

P.S. Excelentă inițiativa con
ducerii tehnice a Universității 
Craiova, carie, acum, în peri
oada de pregătiri, a inclus în 
lotul mare o serie de tineri 
jucători de la speranțe, care se 
pregătesc cot la cot cu titula
rii primei formații. Numai așa 
se asigură rezerva de jucători, 
schimbul de mîine, Ia nivelul 
exigențelor și prestigiului echi
pei craiovene.



Masters-ul a desemnai

CEI 8“ RAMAȘI IN CURSA

•TELEX®
ATLETISM • Rezultate din 

concursul în aer liber de la Wel
lington : masculin : prăjină :
Peltonieni (Finlanda) 5,30 m, su
liță : Olsen (Norvegia) 86,38 m, 
1 000 m : Scott (S.U.A.) 2:20,11 ;
feminin : 100 m : Cheeseborough 
(S.U.A.) 11,72, 800 m : Krat»
(R. F. Germania) 2:07.11.

BOX • La San Juan (Porto 
Rico), boxerul american Roger 
Mayweather a devenit campion 
al lumii la categoria semiușoară, 
învinglndu-1 prin abandon în re
priza a 8-a pe portoricanul Sa
muel Serrano.

ȘAH • După cinci runde în 
turneul de la Wijk aan Zee con
duce marele maestru suedez Ulf 
Andersson cu 4 p, urmat de O- 
lafsson, Ribli și Hulak cite 3,5 p. 
în runda a 5-a, polonezul Kuli- 
gowski l-a învins pe Korclnoi. 
Hort pe Ree, Olafsson pe Sche- 
eren, Andersson pe van der Wid. 
iar partidele Speelman — Ribli, 
Browne — Seirawân, Hulak — 
Nunn au fost remize. • După • 
runde, în turneul feminin de la 
Jajce conduce Veroczy (Ungaria) 
cu 6 p, urmată de Alexandria 
(U.R.S.S.) cu 5,5 p (2).

Piancavallo (Italia). Proba 
feminină de slalom special a 
fost ciștigaiă de Christine von 
Grueningen (Elveția) in 1:30,70, 
urmată de Christelle Guignard 
(Franța) 1:31,02 și Heidi-Eliza- 
beth Bowes (S.U.A.) 1:31,96.

Aix-les-Bains (Franța). Pro
ba masculină de schi fond (15 
km) din cadrul Cupei Alpilor 
a fost ciștigată de bulgarul 
Ivan Lebanov cu timpul de 
43 *01,60. urmat de Josef Lusz- 
cek (Polonia) 4P:04,90 si Mau- 
rillo de Zolt (Italia) 48:28,20. 
Proba de 5 km a senioarelor 
a revenit italiencei Guidina 
Dal'Saaso in 16:47,60, urmată 
de Marie-Christine Subot 
(Franța) 17:42,50 și Marlene 
Resch (Austria) 17:57,30. La 
juniori învingători au fost Ata- 
nas Simicev (Bulgaria) la bă
ieți — 15 km in 48:25,40 și

Paola Bozzoni (Italia) la fete 
— 5 km in 16:59,00.

Kitzbuehi (Austria). La an
trenamentele controlate pentru 
cobori re din cadrul Cupei 
Mondiale care va avea loc azi, 
cel mai bun timp a fost înre
gistrat de canadianul Ken 
Read, 2:07,76, urmat de aus
triacul Ștefan Niederseer, 
2:08,88 și elvețienii Contadin 
Cathomen 2:08,93 și Peter Mue
ller 2:08,99.

Tignes (Franța). Prima pro
bă a Cupei Mondiale la schi 
artistic a fost cîștigată de ita
lianul Hansi Schenk, urmat de 
francezul Philippe Deiber și 
suedezul Lasse Fahlen. La fe
mei, pe primele trei locuri 
s-au clasat schioarele ameri
cance Hailey Wolf, Mary-Jo 
Tiempo și Hillaryn Engish.

Noul 
„Țur- 
tenis. 
ace‘te

NEW YORK, 20. 
sistem de disputare 
neului campionilor" 
care se desfășoară 
zile sub cupola cuno'scutei a- 
rene

a 
la 
in

în rîndul spectator lor... 
ultimul meci al acestei 

Johan Krick a

new-yorkeze Mad son 
Square Garden, a făcut

„victimă** miercuri
nri- 
> ja- 
Ge-

ma sa
ra, cind americanul Vitas 
rulaitis, unul din protagoniștii 
competiției, a părăsit 
de întrecere, eliminat 
cezul
Noah.
meciuri preliminare, partida a 
durat trei cețuri. Noah im- 
punindu-se in ultimele două, 
care i-au asigurat victoria cu 
4—6. 6—3. 6—2. După zum 
se știe, la actuala ediție. Mas- 
țers-ul campionilor tenisu
lui a revenit la formula eli
minatorie, astfel că Gerula:tis

de 
Ca

culoare 
in toate

tab! nil 
de frin- 
Yann:ck 
celelalte

trece
in 

prime faze, 
dispus de Steve Denton
6—3, 4—6, 6—2 reedilind 
fel rezultatul din finala 
melor „internationale- 
Australiei. Viitorul 
versar va fl însă 
dificil,

său 
mult

cu 
ast- 
ulti- 

ale 
,«d- 
mai

in persoana laureatului 
actualei ediții a Marelui Pre
miu. Jimmy Connors.

Iată, dealtfel, ordinea urmă
toarelor intilniri. contind 
tru sferturile de finală 
turneului (primii notați 
capii de serii care intră
in luptă) : Guillermo Vilas — 
Andres Gomez. John McEnroe 
— Jose Luis Clerc, Ivan 
Lendl — Yannick Noah. lim- 
my Connors — Johan Kriek.

pen
ale 
tint 

acum

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR UNIVERSIADEI ALBE"
CUPELE EUROPENE BASCHET SI VOLEI>

In competițiile continentale de 
baschet și volei s-au desfășurat 
miercuri mai multe partide, 
lată rezultatele înregistrate.

BASCHET. MASCULIN : Cupa 
cupelor : Nashua Den Bosch (O- 
landa) — F.C. ' Barcelona 
(40—36) : Cupa Korad : 
Roma — T.J. Ostrava 
(53—31) ; Sibenka Sibenik 
<_jva Rietf 104—87 (53—39) , vm- 
hez (Franța) — U.S.C. Bayreuth 
(R.F.G.) 83—59 (43—24) ; Juven-
tud Badalonc — Partizan Bel
grad 75—80 ; Malines (Belgia) — 
Zaragoza 70—72 (34—38) ; Dinamo 
Moscova — A.S. Monaco 86—85 ; 
FEMININ : Cupa campionilor : 
Asnidres (Franța) — Zagreb 
61—73 (35—35) ; Cupa „Liliana
Ronchetti" : Spartak Moscova — 
Partizan Belgrad 64—66 (41—22) ; 
B.S.E. Budapesta — Sparta Praga 
86—65 (40—29} :

VOLEI. MASCULIN : Cupa cam
pionilor : U.S.C. Giessen (iCF.G.)
— Palma de Mallorca 3—2 (11,
—12. 7, —12. 6? ; Ml a dost Zagreb
— Santal Parma 2—2 (—u, 7. 8, 
—10, —9) ; C se pel Budapesta — 
A.S. Cannes 2—3 (—14, 8. 12. —7, 
—4) ; Cupa cupelor : Vojvodina

88—78 
Banco 
97—67 

— Bi- 
; Ort-

N’ovisad — Esmoriz (Portugalia) 
3—0 (12, 12, 5) ; Cupa confedera
ției : V.B.C. Paderborn (R.F.G.)
— Panini Modena 2—3 (—3, 3, 12, 
—8, —12) ; Arago Site (Franța)
— Tacspor Istanbul 3—0 (13, 7, 3); 
Edilcoughl Sassuolo (Italia) — 
Ubbink Orion (Olanda) 3—0 (12, 14,
13) , A.S. Grenoble — Zohiioven
(Belgia) 3—0 (12,16, 9); FEMININ: 
Cupa campionilor : S.V. Lohhof 
(R.F.G.) — D V.C. Dokkum 3—1,
(5, —6, 8, 6) ; Uraloclka Sverd
lovsk — Ravenna 3—2 (—9, —13, 
5. 11, 8) ; Traktor Schwerin — 
Slavia Bratislava 3—1 (10, —3, 13,
14) ; Vasas Budapesta — Dinamo
Tirana 3—0 (4, 3, 6) ; Cupa cupe
lor : Reggio Emilia — Steaua ro
șie Belgrad 3—1 (13, 12, —11, 5); 
Dynamo Berlin — Medina Odesa 
3—2 (—5. 8, —5, 9, 9) ; Starlift 
Voorburg (Olanda) — Ostende 
3—0 (13, 9, 10) ; Cupa confedera
ției : Itterbeek (Belgia) — PaHa- 
voUo Cectaa 3—2 (S. 14. —19. —10, 
8) ; Feuerbach (R.F.G.) — Dei- 
talloyd Amsterdam 3—9 (10. 6.
10) ; Dahovo (Belgia) — Saint 
Germain Paris 3—2 (11. —8, —13. 
9. 14). Echipele subliniate s-au 
calificat pentru fazele următoare

SOFIA, 29 (Agerpres). 
miletul de organizare 
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Un mort și mai mulți

RALIUL GROAZEI4
Un mort și mai mulți răniți, cor. cur en ți rătăciți In deșert și 

găsiți după multe zile de căutări cu ajutorul armatei. mașir‘ 
și motociclete distruse șl abandonate, iată bilanțul provizoriu al 
aventurii numită Raliul Paris — Alger — Dakar. Ea te doar bi
lanțul ediției din acest an, care vine să se adauge pierderilor 
similare din întrecerile precedente — vă amintiți scandalul de 
anul trecut, furtuna stlmltă de dispariția concurentului nomlt 
Mark Thatcher, care nu era altul decît fiul premierului brita
nic Margaret Thatcher — și care îl face pe mulți aâ se întrebe: 
Cui folosește acest simulacru de competiție ta deșert desfășu
rată, an de an, în condiții tot mal grele 7

Desigur, firmelor de mașini șl motociclete, care sint Intere
sate în a-și face reclamă. O victorie. an clasament bun sau 
doar un certificat de absolvire a raliului înseamnă not p.eșe 
de desfacere, mai multe vinzi rL Rant cbeîtuîțl In această ex
pediție se întorc înzecit. Pentru piloțL anii eu faimă — c-ara 
este belgianul Jacky Ickx —, alții mai puțin, reeditați adesea 
din rîndul personalităților sportive din alte discîplme sau <fis 
jet-set-ul cultural, raliul este un mijloc de a râmtae pe afis- 
Dacă scapă cu bine, așa cum a avut șansa fara campioană 
de înot Christinne Caron, pierdută în Sahel si ajunsă te seie 
din urmă la punctul de control pe cămila unui beduin— .Vtfi. 
din păcate, se întorc acasă ta sicriu sau ta ambulanțe.

Cui folosește cursa dementă prin alaiurile Africii na-: greu 
de aflat. Mai greu est« de găsit vreo ’.egâtură a a ceste: între
prinderi cu sportul...

siadei de 
o rogi am ul 
desfășura 
rie.

Turneul
șl concursul de patinaj 
vor fi găzduite de noul 
al gheții** din Solia, pe 
de pe muntele Vitoșa 
desfășura probele de seni alpin, 
iar în stațiunea sporturilor de 
iarnă Boro\f( (situată la 70 km 
de Sofia), vor avea loc competi
țiile de schl-fond, blatlon, com-

de nod el pe

se vor 
februa

gheață 
artistic 
„Palat 
pîrtiile 

se vor

binatâ nordică și 
la trambulină.

lată programul 
februarie : 30 km i 
duri de hochei i 
februarie : 10 km 
ciur! de hochei pe gheață 
februarie : patinaj artistic 
februarie : 15 km masculin ; me
ciuri de hochei pe gheață ; 22 
februarie : 5 km feminin ; cobo- 
rire femei ; patinai artistic ; 23 
februarie : ștafeta lxL9 km mas
culin ; coborîre bărbați ; meciuri 
de hochei pe gheață ; 24 febru
arie : ștafeta 3x5 km feminin ; 
slalom uriaș femei ; 20 km bia-

pe zile : 18 
masculin ; me- 
pe gheață ; 10 
feminin ; me-

20
21

tlon ; sărituri 
tru combinata 
artistic ; 25
uriaș bărbați ; 15 km pentru
combinata nordică ; meciuri de 
hochei pe gheață ; 26 febiuarie : 
slalom special bărbați ; 10 km
blatlon ; patinaj artistic ; meciuri 
de hochei pe gheață ; 27 februa
rie ; slalom special femei ; ștafe
ta 4x7,5 km biatlon ; sărituri cu 
schiurile de la trambulină.

Festivitatea de deschidere a 
Universiadei Albe va avea loc 
joi, 17 februarie, iar ceremonia 
de închidere este programată du
minică, 27 februarie.

cu schiurile pen- 
nordică ; patinaj 

: slalom
IlUlUlCd , 

februarie :
15

rie
Albe

IN „SUPERCUPA EUROPEI 
BARCELONA ÎNVINGE LA LI

MITA PE ASTON VILLA
In primul meci al „Supercupei 

Europei" C.F. Barcelona (cîștigă- 
toarea Cupei cupelor) a dispus 
pe teren propriu cu 1—0 (0——©) 
de Aston Villa (deținătoarea tit
lului în C.C.E.). Jocul desfășurat 
pe stadionul „Nou Câmp" în fața 
a »OM de spectatori și condys 
de elvețianul Bruno Gallek. a
f^t discreția gazdelor, care

n-au purut însene deeft un
gaU prin Marcos (min. 52). da to
rit* apărării ermetice ft forma
U* engleze. In lipaa lul Mara-
dacai (Încă suferind de hepatttă).

CALEIDOSCOP - RECORDURI, FEL DE FEL...
• Granița cesor N de metri, stall rai’J 

de aruncă lord de su^a de aden, a
fost cucerita plaâ acuza de J atlețl I 
țări care din ÎMI, de pruna ei depăsu^
și pină la sfirșîtal a> trecui, aa izbu
tit 88 de perfoma^^ ie ■ = *1 mal mult, 
’tecordmanul lor eete » iliț scvtetle Iaaia 
Lusi» care latre ant J87—ira a aruncat 
de 15 ori dincolo de aa o^e marchează 
acest _vis*. CUMmestat aruncat:rSor d:- 
bulul „98 de metri* este. !a sontriuare. ur
mătorul : 3 Midiei (3 D G —a. t Ne
meth (Ungaria) l»75—TT I Hovtaea (Kn- 

' landa) 1976—81, • Paraci fUa^ria) U“—W 
(recordmar ul mondial ea M.H a 
7 Siitonen (Finlanda)
(S.U.A.) 1982, $ Nevala 
5 Sinersaari (Finlanda) 
mann (R.F.G.) 1972—71.
1980—81, 2 Kinunen

•JW>. 
m—r t bort 
«hn'arda; ~
1979—r. 4 W) 
< Kula (U R S3.) 

_ ____ (Flolaada) MSB—M. 9
Wessing (R.F.G.) 1S7S, t SchRiher (S-Td) 
1979—80, 1 Puraren (Finlanda) 13M. Ca » 
performanțe (95,80 m — 94.48 m — 9X5* ni 
— 93,52 m — 92,56 m — 9XU m — «9.94 ■) 
în 1982 Bob Roggy (26 '.e an:) pire cei m: 
Îndreptățit candidat M recordul BOBCaL
• Un „record* mondial tn materie de ac

cidentări a fost înregistrat tutr fia dta 
etapele trecute ale campionatului de 9ot- 
bal italian, mal precis la mede’ dintre 
Udinese șl Internazionale. Nu trecuseră de
cît 20 de secunde (!) de la începutul Jo
cului și Manuel Gerolln, mijlocaș ia Uri- 
nese, s-a cioonit cu apărătorul milanez 
Giuseppe Bergoml. Șocul a tost at it de 
violent că Gerolln a trebuit să fie trans
portat de urgentă la spital unde I s-an fă
cut 13 puncte de sutura pe piciorul sting !
• Tinărul spaniol Jesus Maria Unanae 

a fost eroul unei performanțe rare chiar

■M,

anul 
cres- 
7 500. 
peste 

de

gazdelor, 
l „Su- 

Barcelona — Aston Villa (1—0). 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

amiaz*

Unul dintre rarele atacuri ale englezilor la poarta 
dar Shaw nu va reuți să înscrie-. Fază din meciul tur al 
percupei Europei" dintre C.F. “

goluri Înscrise de Brian McLair, 
student al facultății de. fizlcă- 
matematlcă din Glasgow. In ziua 
medului d s-a sculat la T di
mineața pentru a se prezenta la 
un examen foarte important. A

„Fără educați. fizică, aducoțxi Vrie 
rimH nu poate fi nici cooipetă, nici 
armonioasă*
Christian GotthiU Sol™™ (17U-1S11) 

pedogo^ german

pen-

pare
C.F.
avut

10 000, ceea ce. înainte de toate, reprezintă 
o serioasă bază de selecție pentru forma
țiile angrenata în campionatul țârii, 
tru însăși reprezentativa națională.
• Un record" din fotbalul spaniol 

a fi cel realizat de puternicul dub 
Barcelona care, în decurs de > ani, a
angajați nu mal puțin de 0 antrenori. Șl 
ce antrenori : Kinus Michels, Hannes Wea- 
weiller, Helenio Herrera, La dis Iao Kubala, 
Udo Lattek etc.
• S-a stabilit ca ștafeta flăcării olimpice, 

pornind, după tradiție, de la Olympia din 
Grecia, după ce ra ajunge pe pămlntu! Lu
mii Noi, în 1»4. să străbată un drum de 
peste M NO de kilometri. Timp de J luni 
flacăra va trece prin toate eele 50 de state 
care compun S.U.A-, mcluslv Alaska șl 
Hawaii, mal Înainte de a ajunge pe țăr
mul Pacificului, la Lo» Angeles, la cere
monia de deschidere a celei de a XXUI-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de vară, pe 
marele stadion ..Coliseum".
• Ten iama nul Steve Denton poate fi

considerat ca recordman al anului 1982. 
în partidele susținute tn cadrul „Marelui 
premiu" el a reușit 440 „ași" (Chip Hooper 
— 338 și John McEnroe — Ml) dar și eele 
mai multe „duble greșeli® la serviciu : 224 
(Johan Kriek - 220. Vitas Gerulaltla —
173). Jimmy Connors are șl e! un ,.record-: 
cel maf mare număr de servicii reușite 
din prima minge — 3 830 din 5 368 serviclL

Romeo V1LARA

««Secy « •dm>n><tn>tx> < w) nrn •oeoxrt * » Coete >« • I I 8 < wi «1 • 11 W5= .«tw 19 a 91 aMarwhss O) 1 wtss «8 99*
«redatei. 1 aMnooixns ana CUrM - StnaiSocanha sooo «oor a-s.4 8 0 Soi iM->n ■••• 11 m SuaurasS <9> U Oaeatnbrt» m S

trecut examenul și după 
a fost eroul meciului !
• Iugoslavul Vladimir 

viei, recent legitimat la 
a marcat primul său gol

Petro- 
Arsenal 

________ _______ ____ _ la noua 
echipă In partida cu Stoke. „Voi 
Juca și mal bine dnd mă voi a- 
comoda cu coechipierii..." spunea 
viado.

A MURIT GARRINCHA
Fostul internațional brazilian 

Manue! Francisco dos Santos, 
Garrineba. a Încetat din viațâ 
joi dimineața Intr-un spital din 
Rio de Janeiro. Garrineba avea 
M de ani. A fost socotit una din 
cele mal bune extreme (dreapta) 
din istoria fotbalului. EI a clști- 
gat titlurile mondiale cu echipa 
Braziliei in 1958 și 1961.

niORITELE OLOAI DltfPOTl
MOSCOVA, 20 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat agen
ției TASS, campioana mondia
lă de gimnastică Olga Bicero- 
va (U.R.S.S.) a declarat că, in 
opinia sa, lupta pentru me
dalii la principalele turnee in
ternaționale ale anului în Eu
ropa se va da intre Maxi 
Gnauck (R, D. Germană), gim
nastele românce Ecaterina Sza
bo, Lavinla Agache și Cristina 
Grigoraș, precum și gimnastele 
sovietice, in primul rind Na
talia Iurcenko — cu care a 
Împărțit prima treaptă a po
diumului la Cupa Mondială de 
anul trecut — și Olga Moste- 
panova, o gimnastă aflată în 
mare progres. La campionatele 
mondiale, a apreciat Olga Bi- 
cerova, in această dispută vor 
interveni fără îndoială șl spor
tivele din S.U.A. și R. P. Chi
neză.

fioarul t f. .Intarmotla*
t. I, l l 8


