
VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A COLONELULUI

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
vineri a sosit la Bucuroșii, In
tr-o vizită oficială de priete
nie, colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe 
Populare Socialiste.

La amiază, aeronava 
a călătorit inaltul sol 
porului libian a aterizat.

La coborîrea din avion, 
ședințele Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu cordialitate pe co
lonelul Moammer El Geddafi. 
Cei doi conducători și-au strlns 
cu căldură miinile, s-au Îm
brățișat prietenește.

A urmat ceremonia sosirii.
In aplauzele celor prezentl, 

președintele Nicolae Ceaușescu 
și colonelul Moammer El 
Geddafi au părăsit aeroportul, 
îndreptîndu-se, intr-o mașină 
escortată de motocicliști, spre 
reședința rezervată inalților 
oaspeți libieni.

De-a lungul traseului străbă
tut de coloana oficială de ma
șini, un mare număr de bucu- 
reșteni au făcut o primire deo
sebit de călduroasă, ovaționind 
pentru prietenia româno-llbla- 
nă.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu si colonelul 
Moammer El Geddafi s-au în
treținut într-o atmosferă de 
caldă prietenie și cordialitate.

★

în cursul după-amiezii de 
vineri, conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, colonel Moammer 
EI Geddafi, a făcut o vizită 
protocolară președintelui Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
Palatul Consiliului de Stat.

A avut Ioc cu acest prilej un 
prim schimb de păreri premer
gător convorbirilor oficiale, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, in spiritul 
bunelor raporturi dintre țările 
și popoarele noastre.

Libiene

subliniat 
duce la 

de

Libiene

cu 
al

care 
po-

pre-

al Jamahiriei Arabe 
Populare Socialiste.

De comun acord s-a 
că această vizită va
impulsionarea relațiilor 
prietenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre ta 
domenii de interes comun. In 
acest sens, președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moammer 
El Geddafi au însărcinat pe 
miniștrii de resort să analizeze 
in continuare posibilități con
crete de lărgire a colaborării 
și cooperării româno-libiene in 
diverse ramuri economice de 
interes comun șl să prezinte 
spre aprobare celor doi condu
cători concluziile și propunerile 
la care s-a ajuns.

De ambele părți, s-a apreciat 
că intensificarea conlucrării 
româno-libiene pe multiple pla
nuri este de natură să contri
buie la întărirea continuă a re
lațiilor româno-libiene, a sti
mei și prieteniei dintre țările 
și popoarele noastre, servește 
cauzei, păcii, destinderii și în
țelegerii internaționale.

Convorbirile se 
Intr-o atmosferă 
prietenie.

desfășoară 
de caldă

★

La Palatul Consiliului de 
Stat au început, vineri, convor
birile oficiale dintre președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorul >farii 
Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi, au avut, 
in cursul după-amiezii de vi
neri, un larg schimb de păreri 
privind unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie.

★

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, vineri, la 
Palatul Consiliului de Stat, un 
dineu oficial în onoarea con
ducătorului Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socia
liste, colonel Moammer El 
Geddafi.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească, președintele. Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie, colo
nel Moammer El Geddafi, au 
rostit toasturi.

24 de ore la clubul Dinamo Brașov

in ■ imn ■ ațin, vi a
ACTUALI TATEA LA CLU

BUL DINAMO BRAȘOV este 
circumscrisă acum în sfera 
sporturilor de iarnă. Fondiștli 
pot fi găsiți, începînd de 
miercuri, pe Valea Rîșnoavei, 
lingă Predeal, un<țe se dispută 
prima finală a „Daciadei" de 
iarnă, biatloniștii sînt șl el 
acolo, antrenindu-se prin.» 
concurs (deci, deplină angaja
re), „alpinii" sînt, tot începînd 
de miercuri și pină la sfîrșitul 
acestei sâptămîni, pe Valea 
Dorului, In Bucegi, pentru 
„Cupa Dinamo”, iar săritorii 
pe schiuri se află la Valea 
Strimbă, lingă Gb.eorgheni, pe 
trambulina de 70 m. DE LA 
VALEA DORULUI LA ÎN
TRECERILE PREOLIMPICE DE 
LA SARAJEVO, sau dorința 
mărturisită a celor mai buni 
schiori alpini români — prin
tre care se află și dinamoviștti 
Vili Podaru, Mihai Bară. Csaba 
Portik, Dan Iliescu (antrenați 
de Kurt Gohn) și dinamovista 
Liliana Ichira, 16 ani (antre
nată de Dan Cristea) de a face 
în acest sezon, în care se află 
și puternicul concirs al Uni
versiadei de iarnă de la Sofia, 
un pas hotărit spre elita in
ternațională a schiului alpin. 
PE MUNTE, .acolo este în a- 
ceste zile „biroul" de lucru al 
maiorului Aurel Voina, șeful 
clubului Diuamo Brașov, aflat 
la Predeal, unde se dispută 
campionatele naționale de sebi- 
fond, și al It. colonelului E- 
duard Derzsi, locțiitorul șefu
lui clubului, aflat la Sinaia, la

„Cupa Dinamo". Chiar dacă 
primul a fost fotbalist, iar ce
lălalt, voleibalist.. „CINE VA 
FI LA J.O. ’84 Traian Ma
rinescu (62 kg), Gheorghe Fo- 
dore (82 kg), Andrei Janko 
(+100 kg) — cu siguranță ; 
probabil — Costin Dănăilă (68 
kg) și cu șanse de titularizare 
Constantin Damaschin (74 kg) 
— ne-a spus antrenorul coor
donator al secției de lupte li
bere, loan Bălrin. „APROPO 
DE LUPTE LIBERE : la cam
pionatele europene de anul tre
cut, de la Varna, jumătate din 
echipa națională a fost alcă
tuită din sportivii clubului Di
namo Brașov" — precizează
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Zilei de naștere a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Un concept generos al secretarului general al partidului:

EXERCIȚIILE FIZICE Șl SPORTUL SĂ CUPRINDĂ, 
ÎN MOD PRACTIC ÎNTREGUL NOSTRU POPOR I

Partidul nostru, în cadrul po
liticii sale generale, acordă o 
mare atenție educației fizice și 
sportului, asigură condiții ca a- 
cestea să capete o tot mai mare 
dezvoltare, să cuprindă, practic, 
întregul popor.

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Mesajul adresat Conferin
ței pe țară a mișcării sportiva 

— martie 1382)

MIȘCĂRII SPORTIVf,
ON ÎNALT

tel pe

PRESTIGIUI

Ampla operă de construcție 
socialistă in care este 
angajat întregul nostru 

popor solicită de la toți cetă
țenii patriei un nivel ridicat 
de pregătire profesională ți 
politică, o înaltă conștiință re
voluționară, patriotică, cali
tăți morale superioare ți o 
bună dezvoltare ți pregătire 
fizică. Sîntem mîndri că In 
acțiunea de continuă perfecțio
nare a sistemului nostru de 
educație fizică, secretarul ge-

prof. univ. IO AN KUNST-
GHERMANESCU 

rector la I.E.F.S.

AL 
îl

Din tinerețe, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost un 
fervent promotor al practicării exerdțiilor fizice șl 
sporturilor de către masele populare, concept care a 
ocupat un loc important, de-a lungul anilor, in îndru
mările, indicațiile și sarcinile trasate pentru edificarea 
societății noastre socialiste multilateral dezvoltate. 
Secretarul general al partidului a trasat ca sarcină 
importantă in Mesajul adresat recentei Conferințe pe 
țară a mișcării sportive creșterea rolului culturii fi
zice și sportului in procesul formării omului nou, in 
Întărirea sănătății și vitalității națiunii noastre, In asi
gurarea condițiilor ca poporul român, tineretul patriei, 
să crească viguros și sănătos.

PROMOTOR SPRIJIN NEPRECUPEȚIT
DEZVOLTĂRII ȘTIINȚEI 

ÎN SPORT

La indicațiile secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 

de a contribui pe toate căile 
la creșterea calității vieții și 
a perioadei active de viață a 
omului contemporan, medicina 
sportivă românească a primit 
sarcina de onoare de a contri
bui mai eficient la creșterea 
standardului sanitar al Între
gii populații prin folosirea e- 
xercițiului fizic și a sportului 
în viața cotidiană, prin valo-

conf. dr. IOAN DRAGAN 
director al Centrului de me

dicină sportivă

Știința în 
tră, in

orînduirea noas- 
viziunea partidu- 

lui, a secretarului său
general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a fost și este pro
fund implantată într-o operă 
amplă de edificare a unei lumi 
noi, construite pe reale teme
lii morale, egal accesibilă tutu
ror și puternic stimulatoare 
pentru progresul ideilor și 
telor generoase. Adusă din 
rele sale academice lingi 
litățlle sociale, identificată

£ap- 
*fe- 
rea- 

cu

conf. dr. NICU ALEXE
directorul Centrului de cerce

tări al C.N.E.F.S.

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Continua dezvoltare a mișcării sportive românești a duș la participarea din ce in ce mai largă a 
tineretului la competiții de nivel ridicat. Creșterea numărului de performeri a contribuit la apariția 
unor sportivi de mare valoare internațională, ca recordmana mondială Vali Ionescu (in fotografie, 

felicitată de Anișoara Cușmir) și campionul mon dial și olimpic Ștefan Rusu
Foto: Dragoș NEAGU

Bilanțul atletismului nostru in 1982

SĂRITURA ÎN LUNGIME LA „ORA ROMÂNEASCĂ"
Continuăm serialul retrospectiv al atletismului nostru cu bi- 

feminine de 
în lungime,

lanțurile probelor 
sigur cu săritura 
satisfacții.

SĂRITURĂ IN
7,20 Vall Ionescu România 

iSo2)
Vall Ionescu '60 (Rapid), 
Anlșoara Cușmir ’62 (C.S.M.

sărituri și garduri. începem de- 
care ne-a adus cele mai mari

(RM
LUNGIME

7,20
7,15 . ...... __ _ ______

Crâiova)
6,78 Gina Ghioroale’58 (Steaua),

6,54 Doina Anton ’57 (C.S.M.
Pitești) ; 6,3S Gabriela Coteț ’64 
(C.S.S. Fodțanl) ; 6,37 Marla
Vlăsceanu 62 (C.S. Tîrgovlște) ; 
6,35 Corina Țifrea ’53 (Steagul 
roșu Bv.) ; 6,34 Margareta Ilcu 
’62 (Metalul Hunedoara) ; 8,30

Coculeana Oltean '58 (Știința Con- 
stanța) ; 6,24 Gabriela Ionescu 
’52 (I.E.F.S.).

Cea mai bună probă1 a atle
tismului românesc ! Pentru că 
primele două performere și-au 
înscris numele pe tabelul de 
onoare al recordmanelor lumii, 
pentru, că ele i-»u clasat pe 
primele două locuri la cam
pionatele europene de la Ate-

na, pentru că tot ele se găsesc 
șl în fruntea listei 
a anului trecut 
roaie este a 20-a din 
și, in sfirșit, pentru că media 
rezultatelor primelor 14 atlete 
este de 6,56 m, 
mult 1

Proba a fost 
duelul Ionescu 
la campionatele 
nale. care va rămîne un mo
ment de referință 
toria atletismului

mondiale 
(Gina Ghio- 

lume)

ceea ce spune

dominată de 
— Cușmir. de 
noastre națio-

in însăși is- 
mondial.

Romeo VILARA

(Continuare in pag a <-a)



EXERCIȚIILE FIZICE Șl SPORTUL SÂ CUPRINDĂ,
ÎN MOD PRACTIC, ÎNTREGUL NOSTRU POPOR I

MIȘCĂRII SPORTIVE, UN ÎNALTNZ

»
(Urmare din pag. 1)

PRESTIGIU !

neral al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, are 
o contribuție hotărîtoare ----
primată prin numeroase 
valoroase și îndrumări 
mulate în documentele de 
tid referitoare la activitatea 
de educație fizică și sport.

Dealtfel, 
cărei ctitor 
Nicolae Ceaușeseu, 
un factor 
vității de 
sport în 
nale ale 
Această 
mișcării sportive românești un 
înalt prestigiu politic și social, 
un element de deosebită origi
nalitate, care constituie un 
ansamblu integrator al tuturor 
competițiilor concepute pe plan 
național, atlt pentru activitatea 
sportivă de masă, care să cu
prindă Întregul nostru popor, dt 
șl pentru cea de performanță.

ex- 
idei 
for- 
par-

„DACIADĂ", al 
este tovarășul 

constituie 
de integrare a acti- 
educație ‘ “ .*
idealurile educațio- 
societății 

competiție

fizică și

noastre, 
conferă

Indicațiile prețioase date cu 
diverse prilejuri mișțârii spor
tive din țara noastră, sînt 
prezente în preocupările și 
munca studenților și cadrelor 
didactice din Institutul de e- 
ducație fizică și sport, care 
se străduiesc să obțină o cali
tate tot mai eficientă a mun
cii lor pentru a contribui la 
formarea unei puternice miș
cări sportive de masă, pentru 
tot mai multe rezultate de 
prestigiu pe plan național ți 
internațional.

Integrat în programul unitar 
de cercetare științifică al miș
cării sportive, institutul nos
tru abordează o tematică va
riată caracterizată prin actua
litate, aplicativitate, căutind 
să dea soluții eficiente, prac
tice. imperativelor societății 
noastre în direcția menținerii 
sănătății, dezvoltării fizice ar
monioase, pregătirii' pentru 
muncă și creșterii performan
țelor sportive. Unele din lu-

crările noastre efectuate potri
vit noilor orientări date cer
cetării științifice — lucru In 
echipă — de la care nu lip
sesc studenții, constituie pre
miere mondiale de care astăzi 
beneficiază practica 
din țara noastră.

Călăuziți permanent 
drumările înțelepte 
varășului

sportivă

in
to* 

▼arășului Nicolae Ceaușeseu, 
cadrele și studenții institutului 
nostru vor insufla neabătut e- 
levilor și sportivilor din în
treaga rețea de învăț amin t 1- 
deile nobile, patriotice, ale ce
lui mai bun fiu al poporului 
român.

în aceste momente, alături 
de întregul nostru popor, a- 
d'acem un cald omagiu părin
telui tineretului, ctitorului miș
cării sportive din țara noastră, 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
cu prilejul sărbătoririi a 53 de 
ani de activitate revoluționară 
și a xilei «ale de naștere. LA 
MULTI ANI !

de 
ale

PROMOTOR AL EXERCIȚIULUI FIZIC IN viata cotidiana
(Urmare din pag 1)

rificarea unor cercetări din do
meniul sportului la nivel popu- 
lațional. Am înțeles apoi din 
cuvintele secretarului - general 
al partidului nostru dorința 
vie de a vedea sportivii româ
ni cit mai sus în ierarhia mon
dială și acest țel dorit de în
treaga suflare românească II 
vom susține cu toate forțele 
noastre.

Așa cum s-a arătat la sim
pozionul „50 de ani de activi
tate medico-sportivă în tara 
noastră" și „20 de ani de la 
înființarea Centrului de medi
cină sportivă", din zilele de 
9—10 decembrie 1982, oamenii 
în halate albe din sectorul me
dicinii sportive, „clinica ,omu-

si 
ia 

creșterea calității vieții pentru 
a îndeplini indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușeseu ș! 
să treacă deindată la genera
lizarea concluziilor reieșite din 
activitatea de cercetare. Avem 
tn vedere fundamentarea 
științifică _ 
aimpie de refacere după mun
că, contribuții mai eficiente 
la instituirea unui regim de 
viață rațională și a unei alimen
tații raționale, in scopul sănătății 
Întregului popor, fundamen
tarea gimnasticii la locul de 
muncă, elaborarea unor noi 
produse farmaceutice, româ
nești capabile să comba.ă obo
sea 5 a după procesul de antre
nament.

lui sănătos**, se angajează 
contribuie tot mai eficient

aceste obiective 
de generalizare 

___ ___ ___ cei multi; altele 
se află în fază experimentală ! 

Animați de prețioasele 
demnuri ale secretarului 
neral al partidului pentru

Multe <Ee 
sin: pe eale 
din spor. ia

ma’. 
a unor tehnologi;

in 
ge- 

_____ ___  . o 
nouă calitate a vieții, lucrăto
rii din sectorul medicinii spor
tive nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea in- 
d'cațiilcr tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. ca o datorie de o- 
noare și cel na: prețios oma
giu pe care Q putem aduce 
conducătorului nostru iubit cu 
ocazia aniversării a S0 de ani 
de activitate revoluționară și 
a zilei sale de rastere.

Din îoată Inima ne alăturăm 
urării fierbinți a întregului 
popor : CEAUȘEtSCU — LA 
MULȚI ANI ■

SPRIJIN NEPRECUPEȚIT DEZVOLTĂRII ȘTIINȚEI IN SPORT
(Urmare din pag. I)

aspirațiile și nevoile omului 
zilelor noastre, știința româ
nească și-a creat dimensiuni 
ale creației și intervenției di
recte în miezul lucrurilor al 
vieții poporului nostru. Revo
luția științifică și tehnică nu 
reprezintă doar un concept fi
lozofic ci o amplă realitate pe 
care Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român a 
generat-o, iar următoarele trei 
Congrese ale partidului l-eu 
dăruit substanță, timpul măsu- 
rindu-i eficiența.

Izvorîtă din această tulpină 
bogată și viguroasă a științei 
românești contemporane, a 
eestei „Științe vii", cum 
numit-o secretarul general 
partidului, știința sportului 
cunoscut în acest interval 
timp o mare dezvoltare. Ela-

a- 
a 
al 
a 

de

borarea criteriilor pentru se
lecția sportivă, întreaga con
cepție românească asupra mo
delelor de concurs și pregăti
re, bazată pe valorificarea a- 
decvată a cuceririlor științe
lor și tehnicilor moderne — 
cibernetica, informatica, mo
delarea, programarea, ergono
mia etc. și a celor clasice — 
fiziologia, biochimia, biofizica, 
biomecanica, pedagogia, psiho
logia, sociologia, matematica si 
ingineria electronică, au modi
ficat structural gindirea și 
pregătirea sportivă din țara 
noastră.

Performanțele remarcabile 
obținute în ultimii 16 ani de 
sportivii români, fnceptnd cu 
J.O. de la Mexico C68) și ter- 
minind cu cele de la Montreal 
(’76) și Moscova ('80) au si
tuat constant România socia
listă pe primele 10 locuri ale

XF4>nd'
estici ui

ale. consoli- 
! iniernațional. 

Mișcarea sportivă românească 
— ia afară de obiectivul său 
permanent, de a fi in slujba să
nătății întregului popor — 
rămiae astfel profund angajată, 
in planul laturii de perlormaață, 
pentru repetabili: stea acestor
presti .ioase rezultate ale tine
retului sportiv din piiria noas
tră și in confruntările urmă
toare ți îndeosebi la J.O. din 
’84 de la Los Angeles. B-te o- 
magtul pe care 
sportivi români L 
telui lor iubit și 
varășului Nicolae 
în mo: 
pliniri: unei jumătăți de veac 
de activitate revoluționară și a 
Zilei sale ce naștere, transmt- 
tfndu-i din .adlncui inimii ura
rea românească : LA MULȚI 
ANI 1

admirabilii 
aduc părin- 
stmat. to- 

Ceaușescu. 
aentul sărbâoresc al im

unei 
ivi ta te

24
(

Po-

P.

E3

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL, 
LA ORA CONTURĂRII VALORILOR

Programul

Brașov
Bacău
Rm. Vilcea
Iași 
Bubuși 
Constanța

rundei de mîine este următorul :

RULMENTUL—MUREȘUL TG. MUREȘ 
ȘTIINȚA—PROGRESUL BUCUREȘTI 
CHIMISTUL—A.E.M. TIMIȘOARA 
TEROM—C.S.M. SF. GHEORGIIE 
TEXTILA—C.S.M. INDEPENDENȚA SB. 
HIDROTEHNICA—CONFECȚIA BUC.

Mîine, echipele feminine de 
handbal, participante la cea de 
a 25-a ediție a campionatului 
național, Divizia „A**, se pre
zintă la startul etapei a 7-a. 
O rundă cu multe meciuri- 
cheie, derbyuri cum ne-am o- 
bișnuit să le numim. Afluența 
de partide cu rezenanță în cla
sament o datorăm apropierii 
valorice dintre formații și — 
in acest context — încercării 
unora dintre echipe de a se 
detașa. Este acum ora contu
rării valorilor reale, a acelor 
team-uri care pot ține pasul 
acestei rapide curse. Rulmen
tul Frașov — ImLărbâtată de 
faptul că— nici Știința n-a 
rezistat prea mult, cunoscînd 
in etapa a 5-a înfringerea — 
forțează- (dumin<că, in fața 
Mureșului) menținerea In frun
tea ierarhiei, in timp ce Pro
gresul (la Bacău). Chimistul 
(acasă) au misiuni grele in 
fața unor echipe și ele animate 
de dorința ascensiunii. Știința 
și — respectiv A.E.M. Timi
șoara. ,

Numeroasele pa. tide cil mi
ză mare vor stimula, sperăm, 
echipele pentru un handbal de 
calitate, avlnd în vedere că 
acest campionat are, în afara 
scopului in sine, acela de a 
ierarhiza echipele handbalului 
nostn^ și misiunea importantă

de a asigura reprezentativei 
țării jucătoare bine pregătite, 
care să constituie o echipă ca-

Divizia

pabilă 
la tur 
carea 
la Los

După 
sament 
Știința 
locul
puncte) 
stanța 
puncte)

Tot 
sala R 
ciul di 
Vultur 
turul 
de han

0 ETAPĂ SUB SEMNUL LUPTEI
In campionatul feminin, cu 5 

etape Înaintea încheierii Întrece
rii, Interesul cel mal mare 11 
prezintă partidele în care se ln- 
tllnesc ocupantele ultimelor 5 
locuri in clasament, dintre care 
— se pare — se vor „alege" echi
pele retrogradate. Intîlnlrea de la 
Sibiu este deosebit de interesantă 
prin prisma eforturilor depuse 
de formația feroviară bucureștea- 
nă pentru a supraviețui in pri

ci victorie — greu 
totuși — a rapidis-

ma divizie, 
previzibilă,

telor 
dt , 
mație 
In ret 
chilibra 
de la 
succes 
„așeza 
spre Di 

tn tn 
dețin 
gramul 
următo

ceava s-a jucat 
tru dinamoviști),

FEMININ (cUpa a 18
Constanța : CHTMPEX — D
Bala Mare : MARATEX — F
Cluj-Napoca î UNIVERSITATEA — F.
Sibiu : C.S.M. LIBERTATEA — R
Bacău : ȘTIINȚA
București : CALCULATORUL W

- (sala Olimpia, ra
MASCULIN (etapa a R

Brașov : TRACTORUL — N
Craiova î UNIVERSITATEA — c
Baia Mare : EXPLORĂRI — c
Oradea : C.S.U. ALUMINA — c

Partida Dinamo — C.SJVI.U. Su- Silvania
(scor 3—0 pen- 

iar Steaua —
disputa
• Du 

cunde f 
iau a< 
prima
natdor.Se reia Divizia ,,A“ de baschet masculin

DINAMO I.C. E.D UN DERBY,
SAU... CA DE OBICEI?

de fapt, importante rămlnCampionatul național de bas
chet miscuur se reia cu etapa 
I a •.■arului al treilea, pe grupe 
valorice 1—6 și 7—12. Spre deo
sebire de edițiile precedente (dnd 
se jucau meciurile duble — si.*n- 
bâta seara șl duminica diminea
ța). regulamentul ediției actuale 
prevede ca In etapele săptămî- 
nale jocurile sâ albâ loc doar 
slmbăta, ceea ce — după opinia 
noastră — obligă echipele să dea 
totul intr-o singură partidă, pen
tru victorie, lipsind-o de șansa 
„rem’ze!" pe care se miza dese
ori. Este posibil ca această mo
dificare de regulament să aducă 
ce*ra bun In prestația echipelor,

PBOGBAMIT
GRUPA 6 :
Steaua — C.S.U. Balanța Sibiu (in primele tururi : 3—0) 

(sala Floreasca, ora 16,30)
Dinamo București — I.C.E.D. C.S.S. 4 București (2—0) 

(sala Floreasca, ora 12)
Bapid București — Farul Constanța (0—2)

(sala Rapid, ora 17,30)

dar, _ _ _____
pregătirea de plnă acum și am
biția cu care va aborda flecare 
jucător Întrecerea. Adică, ne aș
teptăm, de pildă, ca echipa 
I.C.EJ2. să nu „țintească” pier
derea partidei cu Dinamo la o 
diferență cit mai mică (cum face 
de cele mai multe ori), ci să do
rească (și să lupte pentru aceas
ta) victoria, chiar dacă adversa
rii pornesc — teoretic — favoriți. 
Dacă lucrurile s-ar petrece ast
fel, am asista la un real meci de 
Divizie „A", așa' cum este de aș
teptat șl in întrecerea dintre Ra
pid și Farul, două dintre prin
cipalele candidate la locul 3.

ETAPEI DE AZI

CRUPA 7—12
Lnivenitaiea C.S.Ș. viitorul Cluj-Napoca — Sportul studențesc 

litehnlca C S-Ș. 2 București (2—0)
Politehnica C.SS. Unirea Iași — C.S.U. Brașov (1—I).
Dinamo Oradea — IMVAS Baia Mare (1—1).
CLtsament la e: grupa 1—• : 1. steaua 44 p, î. Dinamo Buc. 42

X Rapid M p. <• Farul 35 p. 5. I.C.EJ5. 34 p. «. C S.U. Sibiu 32 p‘; 
grupa ‘7—12 : 7. ..u- CtuJ-Napoca 31 p t Politehnica Iași 30 p, P. 
Dinamo Oradea 38 p. 18. IMUAS 23 p, U. C.S.U. Brașov 28 p, 12. Sp. 
atudeațesc 35 p.

OâââooBâox aooBPâcadâ aâxoâââw aoaea âoâac 80»

prof. 
ARMA 
dimine 
dinaint 
rii de 
luptâto 
„libere' 
nament 
Secția 
tivi și 
Intorsu 
comun 
LUNI, 
SENȚA 
ȘOV, s 
„Cupei 
să 'Se'" 
viscolu 
Timp a. 
soarele 
dar joi 
rilor a 
de cite 
coborî s 
Predeal 
ierni... 
RENU 
ne spu 
incinta 
mo Br 
cu zgu

Cu telecabir.a spre— 
marea performanți in 

schiul alpin !
Foto : Dragos NEAGU

IN 1M1N6ĂI0R IA._ 0 SUTIME DE SECUNDĂ I

REȚETA PIRTIEI DE LA SĂRMAȘ 
PIATRĂ LINSĂ PIATRĂ ȘI APĂ CU BUTOIUL I

Multe lucruri bune se pot spune despre asocia
ția sportivă „știința", aparținlnd Șoolii generale 
din comuna Sărmaș, așezare situată la circa 15 
km de Toplița. Ultima realizare a dascălilor șl 
elevilor de aici, ---------- —----- ' • *
resc, este pîrtia 
specialiști, poate 
Sinaia șl Vatra 
republicane.

urmare a spiritului lor gospodă
rie sanie care, după opinia unor 
fi asemuită cu cele existente la 
Dornei, gazdele marilor Întreceri

Noua plrtle din Sărmaș este amplasată, printre 
brazi, pe o pantă nordică, are o lungime de 540 
m șl 8 viraje. Iar la sosire s-a amenajat o cabană 
cu vestiare pentru sportivi șl arbitri. Cum s-a 
putut pune In folosință tn condițiile acestei Ierni 
zgircită In zăpadă o asemenea bază sportivă 7 
După oe au săpat in pantă șl au consolidat tur
nantele, piatră lingă piatră, elevii șl dascălii lor, 
in frunte cu directorul șco li, profesorul de edu
cație fizică Ion Rlzea, au adus apă in butoaie șl 
au cărat cu albia zăpada necesară’ taluzăril pir
itei, lungă de peste o jumătate de kilometru. E 
ceva, nu t fxB. IOANIȚESCU).

ipecial pentru bârb^țt 
cursâ a fosx ele
Sistase care, revenind 
namo, după asii de studii, pare 
d a renunțat ia apucaturile de 
copil răsfățat și s-a pus serios 
pe treabă. Că e bine așa, o de- 
m jc.s-.reazâ succesul înregistrat. 
Cea de a doua cursă a oferit un 
spectacol de bun nivel tehnic și 
o extrem de echilibrați :
priorii 5 ctasațl au fost departa
jați lr. clasament de sutimi de 
secundă ! Cursa i-a revenit lui 
Dorin Dinu (A.S.A.) aCat la a 
doua victorie în acest sezon 
(după cea obținutâ in ..Cupa 
Bucegi*).

BEZLXTATB
cursul I 
namo) 
(A.S.A.) 
namo) 1 
(A.S.A.) 
name) 1:30,87, 
namo) 1:51,93 ; concursul II : 1. 
D. DINU (A.S.A.) 1:47,10, 2. A.
Năstase 1:47,11 (D. 3. Z. Balazs 
1:47,37, 4. L Cavași 1:47,43, 5. V. 
Podaru 1:47,66, 6. Al. Manta
1:43,25. (Paul IO VAN).

Primo
Alin 

J Dl-

VICTORII „PRIN ORICE F1IJ1OACE" $1 IA

___ TEHNICE, con- 
: : L A. N AST ASE (Dl- 

1:44.17, L 
1:49.83, 3. I.

1:50,20, 4.
1:50.58, 5. V. 

•. D.
concursul II : 

1:47,14, 
Z.

Z. Bal?zs 
Cavași (Di- 
Al. Manta 
Podaru (Di
ni eseu (Di-

S-au încheiat, in mal multe 
centre din țară, jocurile tururi
lor secunde ale celor trei grupe 
valorice ale campionatului repu
blican de hochei pentru juniorii 
mid (15—15 ani). Lipsite de forța 
și viteza partidelor de hochei ale 
seniorilor sau chiar juniorilor 
mari (pe gheață, diferențele de 
vlrstă slnt mult mal sesizabile 
dedt pe parchetul sălilor sau pe 
gazon...) partidele dintre micuții 
hocheiști nu au fost lipsite de 
spectaculozitatea unor combinații 
frumoase sau a unor driblinguri 
Inteligente, ceea ce a dezvăluit 
largi perspective ale multor, 
foarte multor juniori mid care 
au toate șansele ca MÎINE să 
devină seniori de valoare. Altă 
constatare Îmbucurătoare : dele
gații federali, prezenți la meciu
rile de la Galați (grupa I), Su
ceava (grupa a n-a) și Bucu
rești (grupa a m-a), ne-au vor
bit despre valoarea unor echipe

din centre 
se numără 
mare audl 
Mureș, Plo 
despre n
ta’.antațl ex 
ce este foa

Hocheiul 
la virsta j 
de masă 
consistent.

Din păca
derail au s 
teva abat 
dintre ele 
tate care t
dlt. De exe 
trenorul ec 
Mihai Guli 
unul arbltr 
pe teren, 
micuții h
șl luni de 
de pe ter 
zlUe arblt 
București, 
(antrenor
prezentat j 
false la m 
Mureș. Cb 
vlrstă tl ob 
șelăclunea, 
jucători 
SCHIMB
LA PAUZA 
TIF1CAȚI

UN PRIM „CEAS Al ADETĂRULUI” PENTRU ALPINII NOȘTRI
în zilele următoare, examene deosebite ale schiorilor alpini : 

participarea la concursuri internaționale din „Cupa Mondială44. Li
liana Ichim, Carmen Cazma șl S uz ana Naghl (antrenor : Dan Cris- 
tea) vor concura la Sarajevo șl Maribor, apoi în Cehoslovacia, iar 
Mi hal Bârâ și Vall Podaru (antrenor : Kurt Gohn), la Kmska Gora 
și Sarajevo. A sosit, cu alte cuvinte, prima „oră a adevărului** pen
tru schiul nostru alpin din actualul sezon...
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loan CHIRILA

REUNIREA LOTULUI

DE TINERET

un

I 
I

a oferit un 
așteptările... 
tehnică a 
avansării în 

spre

• Miine la Tirgoviște (ora 
11), Dinamo București Întâl
nește in meci amical formația 
C.S. din localitate.

Nicolae Hainea, 
so- 

uaul, 
tor-

ni s-a. 
Scorn 1- 
BrezoL 
spune, 
in ml-

| Record absolut de spectatori, ieri, la Sibiu

I

I

SIBIU, 21 (prin telefon). 
Prezența echipei naționale la 
Sibiu a bătut toate recordurile 
de afluență. Peste 15 000 de 
spectatori au înțesat tribunele, 
blocurile în construcție și ma
caralele din jurul stadionului. 
Aceasta demonstrează, dincolo 
de interesul publicului local, 
nerăbdarea iubitorilor fotbalu
lui in așteptarea sezonului in
ternațional. Jocul de la Sibiu 
— primul, după foarte dura 
pregătire fundamentală in Po
iana Brașovului — 
spectacol peste 
debutului. Factura 
crescut pe măsura 
timp. Putem spune că 
sfîrșitul partidei meciul a lă
sat impresia că se desfășoară 
în... aprilie, după ce în primul 
sfert de oră părea să fie un 
joc de ianuarie.

Scorul a lost deschis în min. 
38 de CĂMATARU, care a re
luat spectaculos, cu capul, o 
centrare a lui Augustin, Ia o 
acțiune inițiată de Rțdnic. 
După pauză, in min. 53. mar
chează BOLONI, in urma u- 
nei pase surprinzătoare, venite 
de Ia Bălăci, de fapt bine
cunoscuta lor schemă' la lovi
turile libere. Al treilea gol a 
fost semnat de RADU II (min. 
80), in fata unei apărări sur
prinse.

Sigur că considerațiile tehni
ce sînt premature, dar încă de 
pe acum putem menționa jo
cul dinamic al fundașilor la
terali, Rednic și Ungureanu, 
care par să confirme afirma
țiile antrenorilor, ei fiind în 
primele rînduri la capitolul 
disciplină șl voință in dificila

pregătire de iarnă. Să mai re
marcăm jocul constant bun al 
lui Klein și accelerările de 
după pauză ale Iul Bălăci, care 
s-a încălzit după o jumătate 
de oră de tatonări. Echipa lo
cală a lăsat o frumoasă impre
sie prin elan și chiar omoge
nitate, Intr-un moment in care, 
la fel ca și „tricolorii*, nu a 
beneficiat de antrenamentul cu 
mingea. Dealtfel, așa cum se 
va vedea, în echipa sibiană e- 
xlstă destule nume cunoscute 
In fotbalul nostru.

Arbitrului
care a condus meciul cu 
brietatea caracteristică 
joc oficiaL 1 s-au aliniat 
mafiile :

LOTUL A : Lung (min. 46 
Moraru) — Rednic, Iorgulescu, 
Ștefănescu (min. 62 Andone), 
Ungureanu — Augustin (min. 46 
Balint), Bolflni (min. 70 Coraș), 
Bălăci, Klein (min. 64 Bagi)
— Gabor (min. 53 Radu H), 
Cămătaru.

ȘOIMII I.P.A. SIBIU : Sebln
— Rusu, Colesniuc, Barna, Ște
fan — Rotaru, Gabel, Beleaua
— Nucă. Coca. S. Marcu. Au 
mai jucat : Dumitru, Tranda
fir, Cold ea, Văcar și Bîrsan.

„Tricolorii" juniori în 1982 (I)

• Promoția ’82 a „ratat“, dar are promovați în Divizia „A“
• Greul abia

analizăPentru a efectua o 
cit mai exactă a comportării 
primei selecționate de juniori 
în anul (calendaristic) 1982 este 
absolut necesar să despărțim 
în două perioade distincte evo
luția tinerilor noștri jucători, 
deoarece este vorba de DOUA 
ECHIPE și nu de una singură.

Cum am mai subliniat si cu 
prilej retrospectiv, forma- 
unei echipe reprezentative 

juniori este mult deosebită 
alcătuirea si rodarea celor 
tineret sau de seniori. Se- 

U.E.F.A. se nasc 
de vacanță 

dispar In primăvara anu- 
Incheindu-și acti-

acum vine pentru promoția ’83

U.E.F.A. ’82 U.E.F.A. '83

LUBUL DINAMO BRASOV>
tind găzdui 300 de spectatori.
Sub tribune — un modern
grup de refacere șt un cabinet
medical, un iflini-hotel și o
sală de antrenament de lupte; 
în curte — un bazin de înot 
și un teren de fotbal, pentru 
pregătirea fizică a sportivilor 
(nespecifică, pentru că aceste 
două ramuri sportive nu se 
piactică la Dinamo Brașov...). 
In perspectiva verii, spectacole 
cultural-artistice în aer liber, 
pe arena centrală (autofinanța
re și educație). JUDOKA DI- 
NAMOVIȘTI BRAȘOVENI se 
numără printre cei mai buni 
din țară, cu cărți de vizită in 
arena internațională, la aceas
tă oră 4 dintre el (Simion To- 
pliceanu — semimijlocie, Mihai 
Cioc — grea, Valentin Oiței ți 
Constantin Gotcă — mijlocie) 
fiind in lotul olimpic. Sub su
pravegherea antrenorului Ale
xandru Vasile, in sala multi
funcțională din str. Școlii, se 
antrenau miercuri după masă 
juniorii clubului și cei de la 
Clubul sportiv școlar Dinamo, 
in timp ce grupa seniorilor e- 
fectua un program... adminis
trativ (curățenia în propriul 
lor cămin). HANDBALIȘTII, 
colegii de pină mai ieri ai lui 
Tudor Roșea, fac săli pline 
cind joacă acasă, dar acum (e- 
chipă in schimbare) nu se află 
în prim-planul întrecerii Divi
ziei „A“. Miercuri seara, întor- 
cindu-se la Brașov dintr-un 
turneu în Polonia, elevii lui 
I. Donca și C. Nica se gîndeau 
că verificările internaționale 
din săptămina ce vine,' cu e- 
chipa iugoslavă Slogan Doboj 
și cu reprezentativa Ungariei, 
în Sala sporturilor din Brașov, 
vor contribui la un start lansat 
în acest sezon.

Lotul de tineret al țării noas
tre se va reuni luni, in Capi
tală da sediul F.R.F. — oca 
11). tn vederea unui joc <te 
verificare cu lotul reprezenta
tiv al tării noastre, care va 
avea loc marți, la București, pe 
terenul Automatica. Pentru a- 
ceastă acțiune, antrenorul Cor
nel Drăgușin a convocat ur
mătorii jucători : Girjoabă ti 
Lovaș — portari ; Mănăilă. Po
pi cu (Dinamo Victoria Boc.), 
Gheorghiu, Belodedici, Epure 
(C. S. Botoșani) si Matei — 
fundași ; Movilă, Eftimie, r*y- 
coni, Gafencu (C.S.M. Sucea
va). Hanghluc (Dunărea CJS.U. 
Galați) ș- O. Grigore^ — mij
locași ; Fișie, O. Popescu. V. 
Radu si Lăcătuș — înaintași

alt 
rea 
de 
de 
de
lecționatele 
vara, in taberele 
«i- 
lui următor, 
vitatea după preliminariile 
Campionatelor europene (caz 
nefericit), sau după ultima fa
ză a acesrei competiții, tur
neele finale. Odată cu Înfiin
țarea centrului național Lu
ceafărul s-a căutat 6ă se mă
rească perioada de rodare a 
selecționatelor de juniori. În
ceputul a fost bun — la Lu
ceafărul fiind concentrați ma
rea majoritate a celor mai ta- 
tentati juniori din țară — dar. 
pe parcurs, lucrurile au căpă
tat altă turnură, la centrul na
tional ajungînd destui juniori 
fără serioase perspective de 
promovare. Cum s-a intimplat 
șl cu cele două echipe ale că
ror rezultate se v ta
belul alăturat, care de
sigur, multe comentarii si. s-o 
recunoaștem de la toceput, nu 
tocmai favorabile. Așadar—

Prima echipă — U.EF.A. ti
— a fort alcătuită dintr-un 
lot de 17 jucători : Șomoghl, 
Iaako ti Barba — portari ; Bă
lan, Mire», Belodedici, Burghel 
șl Pascu — fundași ; Dnmitrea- 
tă, Hagi, O. Grigore, Mateuț si 
Preda — mijlocași ; Hambaraș, 
Tirlea. O. Popescu si Lăcătuș
— Înaintași. Această selecționa- 

a avut ca principal obiec-
calificarea In turneul final 
campionatului european I 
in perspectivă, clasarea pe 
loc fruntaș la acest turneu

ROMANIA — Turcia 0-0

ROMANIA — Turcia 0-0

Grecia - ROMANIA 1-1

Grecie — românia 1-4

UJI.S.S. - ROMANIA 1-0

Finlanda — ROMANIA 2-0

Polonia — ROMANIA 2-1

ROMANIA - BULGARIA 2-2 (CE.)

BULGARIA - ROMANIA 2-0 (C.E.)

Bilanț : 9 1 4 4 8-12

Polonia — ROMANIA 0-3

Polonia - ROMANIA 1-1

R.P.D. Coreeana - ROMÂNIA 0—1 

Ungaria — ROMANIA 
U.R.S.S. - ROMANIA 

Polonia — ROMANIA 

Bulgaria — ROMANIA 

ROMANIA - Libia 

Em. Arabe Unite - ROMÂNIA 

Em. Arabe Unite - ROMÂNIA 

ROMANIA — Bulgaria 

R.D. Germana — ROMÂNIA

R.D. Germană - ROMÂNIA

CIPRU - ROMANIA (C.E.)

Bilanț :

a 
tiv 
al 
«L 
un 
final, pentru a obține vizele 
campionatului mondial din Me
xic. Obiective frumoase dar— 
ratate, pentru că n-a reușit să 
treacă 
țața------- _ —
După un meci egal, la Hune
doara.
la Samokov. _ _
U.E.F-Â. ’82 nu merita această 
RATARE, afirmație pe care o 
facem gtodindu-ne la TALEN
TUL pe care-1 au dțiva din
tre Jucătorii din lotul de mai 
sua. Belodedici, remarcat In

proba preliminariilor tn 
selecțior-ate: Bulgariei.

echipa a pierdut cu 2—0 
Si totuși lotul

recenta „Cupă a 35-a aniver
sare a proclamării Republicii*, 
va deveni, probabil, titular la 
Steaua. iar Mateuț, O. Grigore, 
Hagi, O. Popescu și Lăcătuș 
au devenit deja BUNI JUCĂ
TORI DE ,A“. despre care au 
Început să se spună si să se 
scrie numai lucruri frumoase. 
Iată. deci, că fără a-și înde
plini principalul ei obiectiv — 
calificarea —. selecționata 
U.EF.A. ’82 și-a adus, totuși, 
contribuția la mărirea fondului 
de jucători tineri, susceptibili 
tocă de progres, necesitate de 
prim ordin a fotbalului nostru. 
Hagi, Belodedici, O. Popescu, 
Lăcătuș ne-au arătat că au ta
lent Nu le rămlne decit să 
demonstreze că merită ca ade
vărat investiția de speranțe 
care s-a făcut in el.

A doua echipă — U.E.F.A. ’83 — 
este cea care ne interesează 
mai mult pentru că ea nu 
și-a_  plătit încă datoriile ! Bi
lanțul ei este mult mai bun 
decit ai celei de la care a 
preluat ștafeta, in vara trecută. 
NI se pare deosebit de intere
sant de subliniat că această 
echipă a 
auri pe ___ . .
Bulgaria, la Moreni si cu Li
bia la București. Acest fapt 
ridică o problemă de principiu: 
e bine. oare, ca ponderea a- 
oestor meciuri să fie dată de 
cele Jucate peste hotare 7 Con
siderăm că nu. Iar argumentul 
Spi mal convingător tl consti
tute pierderea onor calificări 
tocmai pe teren propriu. Să ne

jucat doar două me- 
teren propriu, cu

Pregătirile divizionarelor

F.C OLT ALEARGĂ DUPĂ
• Cind am ajuns miercuri 

la Căciulata șl am Întrebat la 
recepția hotelului— .Oltul*, ia 
ce cameră stau antrenorii e- 
chipei F. C. Olt, Florin Ha- 
Iagian șl Victor Dinuț, 
spus că jucătorii din 
cești s-au deplasat la 
Le-am luat, cum se 
urma, șl iată-ne ajunși 
cuța dar pitoreasca localitate 
de pe Valea Lotrului. • Pe 
antrenorul principal Florin Ha- 
lagian l-am găsit la stadionul 
din Brezoi și fireasca noastră 
conversație despre fotbal a În
ceput : „Am reluat pregătirile 
la 5 ianuarie, Iar din 10 ne 
aflăm la Căciulata. Am consi
derat că după două săptăminl 
de muncă asiduă, care a cu
prins cite două antrenamente 
zilnice, toți Jucătorii au acu-

CUPA UNIRII" LA BOXrr
Reuniunea finală a „Cupei U- 

nlrll" la box, competiție exoeleint 
organizată de C.M.E.F.S. Bucu
rești, s-a desfășurat joi seara In 
sala Gluleștl, tn fața unei asis
tențe numeroase. Fapt Inedit, la 
această gală disputele cele mal 
spectaculoase s-au purtat la ca
tegoriile mari. Astfel la cat. mij
locie Mihai Vasilache (I.M.G.B.), 
antrenat de fostul campion re
publican la aceeași categorie Ion 
Oltesnu, a dștigat la puncte in 
fața rapldlstUlui Tudor Enache, 
după un med de un rar drama
tism. Vasilache, k.d. In prima re
priză, revine spectaculos șl In 
urma unor schimburi dure de 
lovituri dștlgă la puncte. La cat. 
semigrea studentul In ultimul an 
la Politehnică, Ion Gălățeanu 
(Voința), a Învinge prin abandon 
In ultimul rund pe Gh. Mihal 
(Semănătoarea), In urma unul

meci mult gustat de spectatori. 
La aceeași categorie, Tudor Pa- 
nalt (Dtaamo), cu concursul ar
bitrului de ring Năstase Păunoiu 
(care a împărțit 4 avertismente 
cu multă ușurință), l-a întrecut 
prin descalificare in ultimul rund 
pe Aristide Mile* (Metalul), in
tr-un med-vedetă. Celelalte re
zultate : L Boboc (Rapid) b.p. t 
Vă căile (Voința). M. Șcntopu 
(Mec. fină) b.p. V. Stancu (Ra
pid), T. Ceroel (Dinamo) b.p. 
V. Vancea (D&iamo). V. Nuțu 
(Rapid) b.p. S. Licurici (UKBIS), 
Pl. Stan (Dinamo) b.p. n. Zam
fir (Voința), C. Hajnal (URBIS) 
b.ab.2 M. Dumitru (MetaM), N. 
Drago mir (Semănătoarea) b.p. A. 
Lăcătuș (Mec. fină) șl, in med 
amical, N. Iordache (Dlnamo) 
b.p. T. Dlaconescu (Rapid).

Daniel DIACONESCU, coresp.

• •• LOCUL PIERDUT
mulat un potențial fizic ridicat 
șl deci putem să trecem la 
jocurile de verificare. Trebuie 
să recunoaștem că după atita 
efort, după atita alergare. Ju
cătorii simt nevoia— amicalu
lui. Avem la dispoziție 22 de 
Jucători pe care astăzi l-am 
Împărțit in două echipe, fără 
a ține seama de numele lor, 
flecare urmi nd să susțiuă cite 
un meci, eu o durată de 80 
minute, eu formații de Divizia 
„C“ • In deschidere F.C. Olt 
n — Lotrul Brezoi 1—0. A 
marcat Șoarece. Iată și forma
ția folosită : Anghel — Prepe
liță, Bumbescu, Chivescu 
(transferat de la F. C. Argeș), 
Vrăjitoru (promovat de la ju
niori) — Șoarece, Burleanu 
(de la Unirea Focșani), Cățoi
— Constantinescu (de la Au
tomatica București), Răduță 
(promovat de Ia juniori), Des- 
pa. In .vedetă”, F.C. Olt I — 
Tractorul Brașov 2—0. Ambele 
goluri au fost înscrise de Băr- 
bulescu. „ll“-le prezentat de 
divizionara „A* : Arlciu — O- 
nuțan, Balaur? lonașcu. Matei
— M. Popescu, Bărbulejeu, 
Eftimie — State, IamandI, Pt- 
țurcă. Din lot mal fac parte 
Șisoie, care-șl satisface stagiul 
militar, șl Wlndl, absent nemo
tivat, plecat fără nici o expli
cație Ia Reșița • Care ar fi 
problemele spre care-șl în
dreaptă atenția antrenorii Iui 
F.C. Olt 7 Crearea unei coezi
uni sufletești intre jucători, cu 
dorința realizării unei unități 
de vederi în joc. Pentru că — 
spunea FI. Halagian — anga
jarea solidară și spiritul de 
luptă al echipei au scăzut mult 
tn turul campionatului. Slulți 
dintre jucători au considerat că

locul IV ocupat in ediția tre
cută va veni de la sine și *- 
cum. O altă problemă care in
să au s-a rezolvai in cadrul 
echipei noastre se referă la 
schimbul AL Nicolae — Bum
bescu, ultimul nereuțind încă 
să-1 Înlocuiască pe toate pla
nurile pe fostul internațional. 
Va trebui să insuflăm stacan
elor spirit de sacrificitL-. Nu 
putem uita meciul cu Sportul 
studențesc cind Înaintașii noș
tri au ratat cel puțin zece 
ocazii clare de gol (!) șt pină la 
urmă a trebuii să părăsim te
renul învinși— In afara antre
namentelor obișnuite nu lip
sesc ședințele teoretice, de 
discutare a problemelor de re
gulament și mai ales a celor 
de ordin disciplinar.» U s-a 
amintit unora dintre jucători, 
enm ar fi Cățoi, Onuțan, Șoa
rece, IamandI sau Anghel, ca
re au avut abateri de ordin 
disciplinar in turul . campiona
tului, că cea mai mică greșea
lă va fi aspru sancționată, 
mergîndn-se pină. Ia excluderea 
lor din lot • Un lucru inad
misibil pentru această perioa
dă l-am constatat la Căciulata; 
jucătorii echipei F.C. Olt se 
antrenează la munte fără me
dic și maseur. Medicul echipei, 
Paul Tomescu, a lăsat echipa 
tntr-g asemenea perioadă grea, 
iar maseurul Nicolae Gagiu 
este plecat la cursuri— In atari 
condiții, jucătorilor din Scor- 
nlcești nu le-a rămas decit să 
se pregătească cu toată sirgu- 
ința pentru a rezolva cit mai 
multe din problemele, destul 
de numeroase semnalata in tu
rul campionatului, ale echipei—

Gheorghe NERTEA

2-0
2—1
0-1

0-3
0-0
1-1
3-1
1-3
C—0
1-1
1-1

14 4 6 4 14-14

amintim de meciurile cu Unga
ria și U.R.S.S. din anii trecuți, 
de acel 2—2 în Bulgaria înscris 
în tabelul alăturat. Dealtfel, din 
același tabel reiese clar că ju
niorii noștri au susținut pe te
ren propriu doar cinci meciuri 
si N-AU CiȘTIGAT NICI U- 
NUL ! Nu pledăm pentru re
nunțarea la o serie de turnee 
peste hotare, unele chiar foar
te necesare, ci pentru o agen
dă echilibrată de partide, acasă- 
deplasare. singura care poate 
contribui la o bună pregătire 
a juniorilor „tricolori". . Dar, 
dincolo de aceste considerații, 
selecționata U.E.F A. 83 ara 
indiscutabil, toate șansele să se 
califice pentru turneul final al 
Campionatului european I. „E- 
chipa s-a structurat — afirmă 
antrenorul ei. Marcel Pigulea 
— Si a început să joace din 

bine. î:i Cipru 
în repriza se
rata! mult. Am 
nu vom scăpa

ee in ce mai 
puteam ciștiga 
cundă, dar s-a 
convingerea că 
victoria in returul din martie, 
dar totul e ca Ia faza finală 
a campionatului european să 
ne prezentăm la cel mai inali 
nivel al posibilităților".

Sigur că da, așa este si a- 
eest frumos deziderat i poate 
fi materializat decit printr-o 
pregătire fizică exemplară, fă
cută acum, în perioada de iar
nă. și, așa cum subliniam mai 
sus, printr-un judicios program 
de jocuri de verificare- Mateuț, 
Săndoi, E. Radu, Mărgărit, Ha
gi. Tirlea, Văsîi si ceilalți au 
făcut primul pas pe drumul 
calificării. Dar numai atit.

Laurențiu DUMITRESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ASTAZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE 1

• Numai astăzi se mai pot pro
cura bilete cu numerele alese de 
participant! pentru tragerea spe
cială Loto de duminică 23 ia
nuarie 1883, care va avea loc la 
ora 16 tn sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stalcovlci nr. 41 ; numerele dș- 
tlgătoare var fi transmise la te
leviziune șl radio In cursul serii 
• De asemenea, numai astăzi se 
mal pot depune buletinele pen
tru atractivul concurs Pronosport 
de mllne, care cuprinde meciuri 
deosebit de atractive din cam
pionatele divizionare A șl B ale 
Italiei.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 21 
IANUARIE 1983

EXTRAGEREA I : 87 33 5 72 
29 15 24 4 25

EXTRAGEREA a Il-a : 6 38 
57 40 70 69 36 67 45.

FOND TOTAL DE C1ȘTI- 
GURI : 1.006.342 lei din care 
24.022 lei report la categoria 1.

ciștigubile tragerii „loto 
2* DIN 16 IANUARIE 1983. Cat. 
1:1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1300 și 1 variantă 25% a 
17.500 lei ; cat. t : 9,25 variante 
a 16.439 lei ; cat. i : 18,50 variante 
a 8J19 lei ; cat. 4 : 118,25 variante 
a 1.286 lei ; cat. 6 : 350,25 varian
te a 200 lei ; cat. 6 : 2.736 va
riante a 100 lei. REPORT LA 
CATEGORIA 1 : «4.568 lei. Auto
turismul „Dada 1300“ de la ca
tegoria 1, obținut pe un bilet ju
cat 100% a revenit participantu
lui VALERIU ODAGru din Sla
tina, Județul Olt.

In atenția clșdgătorllor Ia 
tragere* Loto din 14 ianuarie 
1983 : din motive tehnice, plata 
premiilor va Începe, in munici
piul București, de marți 26 Ia
nuarie In loc de luni 24 Ianua
rie ax. 1



CAMPIONATUL NAȚIONT.L
AL FLORETIȘTILOR

Prima fază a campionatului 
național de floretă bărbați a 
•reunit vineri, pe planșele din 
sala Floreasca II, un număr de 
70 de scrimeri. Ei și-au dispu
tat cele 24 de locuri, care asi
gură prezenta La finala între
cerii, din iunie. A fost tn ace
lași timp un prilej binevenit 
de a puncta in clasamentul se
lecției.

Cu un start foarte sigur, 
Fetru Kuki (Steaua) a reușit 
să se impună pe tot parcursul 
concursului. Avind poziția I in 
eliminările directe, el a intrat 
fără emoții în turneul final, 
după o victorie facilă la Zaha- 
ria (CTAS) cu 10—4, apoi $i la 
File (CSSM) cu 10—7. în con
tinuare Kuki a fost la fel de 
activ, dispunînd de Szentkiraly 
(CSSM) cu 10—4. după aceea
de Roca (Steaua) cu același
scor și, în fine, de Costa
(CSSM) cu 10—5. Maniera le
jeră in care a evoluat și... a- 
petitul de acțiuni ofensive 
nuntă un Kuki așa cum îl do
rim ; decis, cu multă ’ ‘ *
cu aplombul necesar 
multor -eu’jite și in 
concursuri programate 
sezon. Oricum, pentru 
foarte bin? !

S.irpriza plăcută au consti
tuit-o cei doi foarte tineri flo- 
retiști de la CSSM, Costa, ocu
pantul locului 2, și File, situat 
pe locul 4. după un asalt pe... 
muchie de cuțit cu Roca (pier
dut cu 11—9). Surpriza mal 
puțin plăcută, în schimb, a 
marcat-o ..căderea' In recalifi
cări a lui Oancea, situarea lut 
Iile pe locul 17, absența dintre 
primii 24 a lui Bucur, floretiștl 
foarte >.neri de la care aștep
tam mult mai mult. Ca 
altfel șl de 1a Fordea.

Clasamentul primilor 8 : 
Kuki, 2. Costa, 3. Roca, 
File, 5. Husti, 6. Mătușan, 
Buzan. 8. Szentkiraly. O men
țiune pentru dr. Szentkiraly; 
care la vîrsta de 40 de ani se 
menține în elita probei !

Simbătă și duminică, 
rile pentru prima etapă 
ziilor .,A“ și ,.B“, tot 
Floreasca II. începînd 
orele 8. (T. STAMA)

a—

fantezie, 
obținerii 

marile 
tn acest 
început,

de-

L
4.
1.

asaltu- 
a Divi- 
în sala 

lade
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SAKITUKA IN ÎNĂLȚIME
(RM 2,02 Ulricke Meyfarth R.F. 

Germania 1962)
1,90 Niculina Vasile ’53 (Di

namo)
1,84 Monica
1,84 Octavia 

190) ; 
1,80 Mihaela 
pici) ; 1,78
(C.S.Ș.A. Cîmpulung) ; 1,77 Ele
na Schromra ’60 (Rapid) ; 1,77
Corina Țifrea ; 1,76 Katalln Kiss 
’64 (Metalul Tg. Secuiesc) ; 1,75 
Ana Maria Datu ’62 (Mureșul 
Tg. Mureș) ; 1,75 Gheorghița
Mitraclie ’57 (Poli Timișoara) ;
l. 75 Teodora Paloșanu ’66 (C.S.Ș.
Bacău) ; 1,75 Ortensia Iancu "67
(C.S.Ș.A. Cimpulung, ’ 1,75 Cris
tina Ivașcu *o2 (Ra.iM).

O probă cu multe concurente 
tinere ale căror rezultate ne 
duc cu gindul cu ani în ur
mă. Atunci cînd Iolar.da Balaș 
Siiter sărea, de exemplu, 1.75
m. in 19SÎ3, performanța sa era 
record mondial, ca și 1,80 m în 
1958. 1,84 m în 1959 și 1,90 m 
în 1961, iar acum asemenea 
cifre nu mai spun mare lucru! 
Și totuși, atît Niculina Vasile, 
cit și Mo iica Matei și Octavia 
Nif 
pînâ

Malel ’G3 (Steaua) 
Nlf ’65 (C.S.ș. nr.

Bălănescu ’61 (Ra- 
Petra Mihalache

(RM

pot sări mai mult decit 
acum. Poate în 1983 !

100 M GARDURI
12,36 Grazyna Rabsztyn Po

lonia 1983)
Mihaela Stoica ’53 (Ra-13.15 

?id)
13.58 

gul roșu Bv.)
13.59 Maria VIă3ceanu ’62 (G.S.

Tirgoviște) ; 13,70 Ilona Dumltraș- 
cu ’62 (Rapid); 13.79 Coculeana 
Olteanu ; 13,94 Liliana Alexandru 
■62 (C.S.U. Galați) . ~
briela Coteț ; 14,30 Petra Mihala
che ’55 (C.S.Ș.A. Cîmpulung) :
14,33 Alina Grccu ’65 (Steaua) ; 
14,53 Rodica Dudău ’58.

Iată o probă despre care 
s-ar putea spune că este lip
sită de... specialiste, pentru 
că, exceptînd-o pe lideră, ra- 
pidista Mihaela Stoica, majo
ritatea celorlalte fruntașe sînt, 
de fapt, heptatloniste! Și în 
consecință, tot așa sînt șl re
zultatele ! Cu excepția cam
pioanei. aar care și ea e des
tul de departe de valoarea, să 
zicem, a recordului național al 
Valeriei Ștefănescu (12,84 din 
1972), celelalte... Ne Sare rău 
că un accident a stopat-o pe

Corina Țifrea ’53 (Stea-

14,27 Ga-

2
In Iugoslavia, la Sarajevo, pe pista unde se vor disputa, 

anul viitor, întrecerile de bob din cadrul Jocurilor Olimpice, se 
desfășoară, duminică și luni, campionatul european rezervat 
echipajelor de 2 persoane. Țara noastră va fi reprezentată de 
echipajele formate - - —» . -■»
Duminicel — Doru 
trario.

din Dorin Degan — Gheorghe Lixandru, Ion 
Francu și Alexandru Pandrea — Costel Pe-

Masters '82

FAVORIȚII AVANSEAZA
NEW YORK, 21. — Primele 

două sferturi de finală ale 
„Turneului campionilor", ur
mărite de aproximativ 15 000 
de spectatori la Madison Squa
re Garden din New York, n-au 
furnizat nici o surpriză, favo- 
riții trecind eu destulă dezin
voltură In faza următoare a 
competiției, semifinalele. Con
form formulai de disputare, 
cei doi învingători, Guillermo 
Viias (nr. 2) și John McEn
roe (nr. 4), se vor intîlni în 
penultima zi, simbătă seara. A 
doua semifinală va opune pe 
ciștigătorii următoarelor două 
„sferturi', In care Jimmy Con
nors (nr. 1) șl Ivan Lendl 
(nr. 3), pornesc favoriți.

Vilas a avut uncie momente 
de dificultate, Înainte de a-și 
asigura calificarea. Adversarul 

•său, ecuadorianul Andres Go
mez, a condus cu 5—3 în pri
mul set, pină ce două break- 
uri ale argentinianului l-au

adus pe acesta la cirma jocu
lui. In setul doi, Vilaș a fost 
remontat de la 5—3 la 5—4 
(după ce pierduse două meai- 
baluri), dai a trecut șl peste 
ultimul obstacol. Scorul parti
dei : 7—5, 6—4 pentru Guiller
mo Vilas.

Tot în două seturi a fost 
decisă intilnirca dintre John 
McEnroe și Jose-Luis Clero 
dar la distanță mai conforta
bilă pentru primul : 6—3, 6—4. 
„McEnroe a jucat mai mult ca 
un artist, decit ca un campion 
in virf de lorniă — comen
tează agenția France Presse. 
Dar el a avut totuși superiori
tatea unei clase întregi față de 
Clerc”.

S-a jucat și primul meci al 
competiției di
Victor Amaya — Ilank Pfister 
invingind cu 7-6, 7—6 pere
chea fraților Tim și Tom Gu- 
likson.

Proba deTignes 
balet din 
diale* la 
dominată 
nă Jane 
mondială

(Franța).
cadrul „Cupei Mon- 
schi artistic a fost 

de sportiva america- 
Eushci, campioana 

a specialității. In
continuare s-au clasat Christi
ne Rossi (Franța), Con ni Kis- 
sling (Elveția), Ucide Garham- 
mer (R. F. Germania) etc. La 
masculin, primele ire; locuri au 
fost ocupate de schiorii vest- 
germani. In ordine : Richard 
Schabl, Hermann Reitberger, 
Ernst Grahmmer.

Heerenveen (Olanda). 27 de 
patinatoare din ÎS țări parti
cipă astăzi și miir.e la cam
pionatele 
de patinaj cuteză. Pentru pri
ma dată in istoria competiției 
in locul cursei de 1 000 m se 
va desfășura una de 5 000 m. 
Celelalte distanțe rămin ne
schimbate : 500 m. 1 500 m și 
3 000 m. Marea favorită a cam
pionatelor 
sovietică 
deținătoarea titlului. Principa
lele ei adversare vor fi Karin 
Anke (R. D. Cern ană), clasa
tă a doua la C.E. da anul tre
cut și invingâtoaie -la C.M., 
Bjoerg-Eva Jensen (Norvegia), 
Ria Visser (Olanda) șl com
patrioatele campioanei Natalia 
Hlebova și Valentina Lalenko- 
va.

europene feminine

este patinatoarea 
Natalia Petrușeva,

care obține prima victorie în- 
tr-o cursă de Cupa Mondială. 
Clasament: 1. Maria 
1:24.52, 
(S.U.A.) 
Luce 
124.78.
(Cehoslovacia) 1:25.08. 
de Agostini (Elveția) 
In clasamentul Cupei Mondia
le la coborîre continuă să con
ducă Doris de Agostini. In 
timp ce in clasamentul general 
al competiției lideră se menți
ne Erika Hess.

Kitzbuehel (Austria). Una din 
cele _
zonului în Cupa Mondială 
schi alpin masculin a 
registratâ vineri, prin 
obținută in cursa de 
de elvețianul Bruno 
L Kemen 2:06,6», 2.
Podborski (Canada) 2:06.79. 
Urs Raeber (Elveția) 2:07,10. 4. 
Peter Mueller (Elveția) 2:07.32. 
5. Harți Weirather (Austria) 
2:07.39, 6. Uli Spiess (Austria) 
2:07,90. In clasamentul Cupeî 
Mondiale conduce Pirmin Zur
briggen (Elveția) cu 110 p ur
mat de Peter Mueller 104 p.

2. Maria 
1:24,71.

Waldmeier
5. Jana

3.

Walliser 
Marichich 

Marie- 
(Franța) 

Soltvsova 
8. Dor la 

1:25.10.

dublu, cuplul

Mi mari surprize ale se-
-- - - la

fost tn- 
victoria 

cobori re 
Kemen : 

Steve
3. PATRULATERUL DE FLORETA DE LA SALGOTARJAN

Un interesant patrulater fe- 
mlnin de floretă, care a avut 
loc la Salgotarjan, a lost cîști- 
gat de echipa Ungariei (3 victo
rii), urmată de formațiile Fran
ței (2 victorii), României (1 vic
torie) ji Italiei, ’iată rezulta-

tele înregistrate : Ungaria — 
România 9—4, Franța — Româ
nia 9—6, România — Italia 8—8 
(59—60 
ha —
Franța

la tușe primite), Unga- 
I talia 9—1, Ungaria — 

Franța Italia

Tiancavallo (Italia). Proba 
de slalom F.I.S. desfășurată joi 
a fost cîștigată de Christine 
von Grueningen (Elveția) In 
1:32,67, urmată de Manuela 
Ruez (Austria) 1:32,32 și Karub 
Unterseer (R. D. Germană) 
1:33,31.

Megeve (Franța). Prima pro
bă feminini de coborlre din 
cadrul Cupei Mondiale a fost 
cîștigată, in mod surprinzător, 
de elvețianca Maria Walliser,

Alina Grecu, o alergătoare 
foart? tlnără și dotată, care 
cu 2—3 ani în urmă anunța o 
mare campioană !—

400 M GARDURI
(RM 54,23 Karin 

Germană
56,50 Cristicana 

(Știința Bacău)
59,71 Cristina 

(C.S. Tirgoviște).
60,31

■ (C.S.U. 
Hoarță 
Adriana 
stanța) ; 61,40 Florența Popa ’65 
(C.S.ș.A. Craiova) ; 61,81 Irina 
Smlricinschl ’64 (St. roșu Bra
șov) ; 62,00 Flori Rohozr.eanu ’61 
(C.S.M. Crai» va) : 62,12 Liliana
Enăchescu ’62 (C.S.M. Craiova) ; 
62,31 Mona Carmen Hie ’65 (Me
talul).

Fosta semifondistă craiovea- 
nă Crislieana Cojocaru, în 
1979 cu rezultate care promi
teau mult la 800 m și 1500 m, 
a devenit studentă la Bacău și 
s-a specializat în proba de 
400 mg. în care, cu recordul 
său de anul trecut, deține al 
15-lea rezultat european și al 
21-lea mondial. O performanță 
mai bună este însă condițio
nată de doi factori principali: 
îmbunătățirea rezultatului pe 
plat (în 1982 a alergat 400 m 
în 53,52) și evident, îmbunătă
țirea tehnicii de 
gardurilor, pentru 
secunde sint încă 
O apariție plăcută 
promisiuni ni se pare cea 
tlrgoviștencei Cristina Vlăscea
nu, cea mai tlnără din grupul 
alergătoarelor noastre frun
tașe.

Rossely R. 
1980)
Cojocarii

Vlăsceanu

D.

'67

rtzLnd : „Foarte simplu: 
născut la 22.2.52

O URMĂRIRE Că N flLME... EXPLICAȚIILE UNEI ÎMPINGERI

MAI RĂM1NE DE REZOLVAT UN FLEAC

RECUNOȘTINȚA SPORTULUI

MEREU AL

Romeo V1LARARubrică realizată de

a unor jucători 
ca Zlco, Falcao, 
Junior. Dar, M 
fotbalul de ast&xl 

tehnica fotballstn-

mondială in 
lntr-un lnter- 
„Jornal Do 
apropo de »- 
braziliene la

lunile fără zăpadă — fl 
atitea intr-un an — pen- 
antrenamentul schiorilor

cm, 
ler- 
mâ-

S-a lntlmplat, zilele trecute, 
la Philadelphia, in statul 
merican Pennsylvania. Intr-o 
dimineață, in zori, o mașină 
n-a oprit la stop și in mare 
viteză a „trecut” peste roșul 
semaforului. O altă mașină, 
dar a poliției, a sesizat in
fracțiunea și l-a cerut con
ducătorului primeia să o- 
prească ! Drept răspuns aces
ta a apăsat pe accelerator șl a 
inipput astfel o goană nebu- 
r<scâ. timp de 13 minute. 
Pe străzile orașului, înche
iată cu... arestarea vinovatu
lui. după ce in mașina aces
tuia s-a găsit șl un revolver, 
pentru care nu avea permis. 
Flln<ț Insă la prima Încălcare 
a legii, autorul el a fost eli
berat pe cauțiune. El este 
Michael Spinks, campionul 
mondial de box la categoria 
seml-grea, in versiunea WBAI

Cartof Alberto, fostul căpi
tan al reprezentativei Brazi
liei, campioană 
1970, In Mexic, 
viu acordat Iul 
Brasil” spunea, 
voluțla echipei _ _
Mundlalul spaniol : „Formația 
pregătită de Tele Santana nu 
a avui un plan clar de Joc, 
bazlndu-se numai pa valoarea 
Individuală 
consa erați 
Socrates fl 
pare, că tn 
fantezia fl ___ __________
Iul brazilian nu mal slnt su
ficiente pentru obținerea per
formanței maxime. în jocul 
cu Italia, pe care l-am pier
dut cu 3—2, echipa noastră 
n-a ftlut să anihileze tactica 
Impusă da adversari fl nu a 
rămas unită in momentele 
dificile. Do asemenea, echipei

l-a lipsit „seriozitatea*, jucă
torii fiind Însoțiți In Spania 
de soțiile lor șl beneficiind 
de prea multe zile libere*.M

Clnd o spune un specialist 
de talia lui Carlos Alberto, 
oe-am mai putea adăuga noi?

UN MECI, CC ADEVĂRAT,
DE POMINĂ

Precum bine se știe, 
med de hochei durează 60 
minute de joc electiv, dar 
nenumăratele sale întreruperi, 
cu cele două pauze de odih
nă șl pentru reamenajarea 
ghețll, o partidă trece, in 
mod obișnuit, de 3 ore. Me
ciul dintre Nisa șl Strasbourg, 
din cadrul Ligii „B” a cam
pionatului francez, a durat 
insă cu mult mal mult 
Partida a început la ora 
pe patinoarul — descoperit 
din Nisa. Dar numai după 
minute, la scorul de 1—1, 
ploaie torențială a impus În
treruperea ei. Au urmat dis
cuții aprinse la capătul căro
ra s-a stabilit continuarea jo
cului la— Toulon, unde există 
un patinoar acoperit. El bine, 
hocheiștll și arbitrii s-au de
plasat In grabă la Toulon șl 
meciul s-a putut desfășura 
normal. întilnlrea a luat sflr- 
șlt la ora ...3 șl ceva dimi
neața, deci după mal bine da 
• ore de la primul angaja
ment al pucului. Victoria a 
revenit, cu 13—4, formației 
din Nisa.

In 
sint 
tru _ ________
au fost imaginate fel de fel 
de aparate speciale. Cele mal 
des folosite sint acele schiuri 
cu role, pentru fondlștt, fl 
„șeniletele” pentru ,,alpini”.

Șeniletele, lungi de TS 
pot ti folosite pe pante 
boase șl ajută. In mare 
șură, pregătirii unul sportiv. 
Iată insă că un inventator 
sportiv canadian, un oarecare 
Laurent Fortin, din Quebec, 
a pus la punct niște „trotte- 
skis”, de mărimea unor schi
uri adevărate, șl de aceeași for
mă. Experimentarea a fost 
mal mult decit promițătoare, 
inventatondtd răminlndu-1 
doar să rezolve acum „o ba
gatelă' : sistemul de frtnare, 
căci un schior o la bine la 
vale, dar nu se poate opri 
Clnd vrea el !...

’82Alexandru 
61,07 Luminița 

(Unlv. Iași) ; 61.33
Stancu ’52 (Farul Con-

Liliana 
Galati) ; 
’65 •'

trecere a 
că ■ totuși 3 
prea mari ! 
și plină de 

a

Intr-un interviu acordat zia
rului „Sovietskl sport”, repu
tatul compozitor și dirijor so
vietic Murad Kajlaev a decla
rat : „Sportului ii datorez ști
ința de a-ml doza forțele șl 
puterea de concentrare... Încă 
din tinerețe am avut o adevă
rată pasiune pentru motocl- 
clism, sport pe care l-am 
practicat cu multă plăcere, 
ca și pentru gimnastică șl pa
tinajul artistic, acestea din 
urmă fiind string legate de 
muzică... Subaprecierea rolu
lui muzicii la gimnastică șl 
la patinaj face ca mulțl con- 
curenți să-și aleagă partituri 
neadecvate conținutului pro
gramului lor de exerciții, ceea 
ce duce, de cele mai multe 
ori, la eșec. Consider că a 
venit vremea ea noi compozi
torii să scriem muzică spe
cială pentru patinaj. Eu am 
și făcut o încercare compli
nind partitura „Dans pe 
gheață

Alergătorul vest-german 
lUomzi Wessinghage, de pro
fesiune medic, la Ingelheim, 
este un atlet renumit, record
man al țării sale la 1 500 m 
— 3:31,58, 1 milă — 3:50,56, 
3 000 m — 7:38,89, 5 000 m — 
13:12,78 etc. Șl deși ara o în
delungată activitate competl- 
țlonalâ la Înalt nivel, in pal
maresul său sportiv figurează 
doar puține victorii șl mal 
multe clasări pe locul dai, ca, 
de pildă, la Cupa Europei, la 
finală la Helsinki in 1977, la 
Torino in 1979, la campiona
tele europene da sală de la

DOILEA!
MOnchen 1976, Milano 1973 și 
Vlena 1979 etc. Anul trecut 
Insă, la „europenele” de la 
Atena Wessinghage a spart 
„gheața' și a devenit campion 
continental la 5 000 m 
(13:28,90) intreclnd, Intre al
ții, chiar pe proaspătul, pe 
atunci, recordman mondial, 
David Moorcroft, marele fa
vorit. „ ,

Fiind întrebat cum explica 
faptul că a fost de-atîtea ori 
al doilea, Wessinghage « răs
puns "
m-am
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AUTOMOBILISM • Raliul Pa- 
tis — Alger — Dakar a luat sflr- 
șlt cu victoria echipajului Jacky 
Ickx (Belgia) — Claude Brasseur 
(Franța) pe o mașină „Mercedes 
280 GE*. La motociclete a cîștl- 
gat francezul Hubert Auriol pe 
BMW 960.

BASCHET • Rezultate din cu
pele europene : masculin : Cupa 
campionilor : Cibona Zagrelf — 
Ț.S.K.A. Moscova 82—99 (41—52) ; 
Ford Cantu — Maccabi Tel Aviv 
95—89 (52—43) ; Real Madrid — 
Billy Milano 82—78 (46—44) ; tn 
clasamentul turneului final con
duce Ford Cantu cu 4 victorii tn 
4 meciuri (singura neînvinsă) ;

feminin : Cupa campionilor :
Slavia Praga — Daugava Riga 
49—68 (18—35) ; A.S. Vicenza — 
Spartacus Budapesta 63—43; Agon 
08 Dusseldorf — BBC Koksyde 
(Belgia) 108—58 ; Cupa Liliana 
Ronchettl : Canon Roma — A.S. 
Villeurbane : 55—52 (22—27).

CICLISM • Cursa de șase zile 
desfășurată pe pista yelodromu- 
lul acoperit din Rotterdam a 
fost cîștigată de perechea Patrick 
Sercu (Belgia) — Renâ Pijnen 
(Olanda) cu 312 p șl un tur a- 
vans față de Jan Raas (Olanda) 
— Gert Frank (Danemarca) 461 p 
și Danny Clark — Ron Allan 
(Australia) 339 p. • Sovle-

ticul Alexandr Dolblșkln a 
doborlt, la Moscova, recordul 
mondial pe velodromul acoperit 
In proba de 50 km cu antrena
ment mecanic, fiind Înregistrat 
In 33:12,496, cu 1 secunde sub 
vechiul record care aparținea da 
cinci ani olandezului Gaby Mln- 
neboo, campionul mondial ama
tor la semlfond.

p.

TENIS • Rezultate din campio
natul european pe echipe (King's 
Cup) î la Moscova : U.R.S.S. — 
Anglia 2—1 ; la Chrudlm : Ceho
slovacia — Suedia 3—0 ; la Hel
sinki : Irlanda — Finlanda 3—0 ; 
la Budapesta : Ungaria — Belgia

3—0 ; la Wolfsburg : R.F. Ger
mania — Austria 2—1 ; la Kue- 
blls (Elveția) : Olanda — Elve
ția 2—1 ; la Copenhaga 3 Dane
marca — Monaco 2—1.

TENIS DE MASA • Probed» 
pe echipe din cadrul campiona
telor internaționale ale Tării Ga-. 
Iilor, la Cardiff, au fost clștl- 
gate de formațiile Ungariei. In 
finale : feminin : Ungaria — An
glia 3—0 ; masculin : Ungaria — 
Franța 3—1. <

VOLEI • In continuarea tur
neului pe care U întreprinde în 
Europa, echipa feminină a S.U.A. 
a Întrecut, la Toulouse, selecțio
nata Franței cu 3—1 (1, —12, 3, 1).
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