
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A FĂCUI IERI 0 VIZITA

HOLBAM DM TOMI țAUU, UMȚWI

Joi, 21 Ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții co
munei Scornlceștl, localitatea 
natală a conducătorului parti
dului șl statului nostru.

Au fost prezenți, de aseme
nea, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Bane, Emil 
Bobu, Petru Enache,

Vizita Ia Scornlceștl a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
in aceste zile, cind Întreaga 
țară omagiază împlinirea a M 
de ani de activitate revoluțio
nară a secretarului general al 
partidului șf aniversează ziua 
sa de naștere, a constituit 
pentru locuitorii acestei comu
ne, ca și pentru un impresio
nant număr de săteni din co
munele învecinate un prilej 
de deosebită mlndrie si onoa
re.

Elicopterul prezidențial a a- 
terizat pe platforma din fața 
Întreprinderii de piese și sub- 
ansamble auto, unde mii de 
oameni, care purtau portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușesen 
și tovarășei Elena Ceaușescu. 
steaguri roșii și tricolore, scan
dau cu însuflețire „Ceaușescu- 
P.C.R.”, „Ceaușescu și poporul”, 
„Ceaușescu la mulți ani!”

Tovarășul Vasile Bărbulescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Județean Olt al P.C.R., Con
stantin Neacșu, primarul comu
nei Scorniceștl, alți reprezen
tant! ai organelor locale de 
partid și de stat au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
iau Ioc, apoi, inlr-o mașină 
străbătind artera principală a 
Scorniceștiului, veche așezare 
românească, locul unor remar- 
cab le împliniri contemporane. 
Autoturismul prezidențial stră
bate strada principală a comu
nei, flancată de ambele 
de mii de cetățeni de 
virstele, bărbați și femei ve-

părți 
toate

■i)t pentru a taoa relei mal 
stimat fiu al națiunii șt deo
potrivă, fia al acestor plaiuri 
• primire entuziastă.

I* eimlHrul comunei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Reea Ceaușescu au ie
rna e coroană da flori la mor
mintele hd Andruța Și Ale
xandra Ceanșesew, pistrind na 
moment de reculegere.

Sa face. apoi, un scurt po
pas la casa părintească.

Tovarășul Nleelae Ceeuștocu 
p tovarășa Sena Ceaușeaea 
slut Invitați să viziteze Mu
zeul da Istorie al comunei.

In
Nicolae 
Elena 
tați si 
peraiivei agricole da prodnetie 
din Scornlceștl, unitate frunta
șă. cunoscută in Întreaga tară.

Este străbătută apoi din 
nou artera principală a locali
tății. revenlndn-se la centrul 
ScorniceștUor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sint înconju
rați ea acorașl dragași* fier
binte. Se scandează minute tn 
șir .Ceaușesen — P.C.R.”,
.CeanșeKU și poporul", 
.Ceaușescu la mulți ani !“, 
„Stima aaaslrâ si oaiadrla. 
Ceaușesen — România I* Miile 
de locuitori al comunei au ve
nit astăzi, eu mic eu mare, la 
Inlilnlrea eu secretarul general 
al partidului, președintele țării, 
pentru a-l omagia odată eu 
tara întreagă la împlinirea a 
54 de nai de activitate revala- 
ționară și ca ocazia zilei sale 
de naștere.

Luindu-și rămas bun de la 
locuitorii comunei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : .La 
revedere, dragi tovarăși ! Vă 
felicit pentru rezultatele obți
nute in muncă si vă urez ca 
anul acesta să aveți succese și 
mai mari, să obțineți una din
tre recoltele cele mai bune din 
țară. Vă doresc multă sănătate 
și multă fericire!”

Tn aplanzele și uratele celor 
prezent!, elicopterul preziden
țial decolează, indrepliodn se 
spre Capitală.

eontlnnara, tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 

Ceaușeaea sint invi- 
vi zi teze secții ale coc-

Astă scarâ, l<i Palatul sporturilor $1 culturii

BOXERII FRUNTAȘI INTR-O 
ATRACTIVĂ GALĂ DE SELECȚIE 
• Primul gong — la ora 18 • Reuniune maraton, 
cu 21 de meciuri O Cite va partide pot figura, ori- 

cind, ca finale de campionat

Astă-seară, la ora 18, in ju
rul ringului instalat la Pala
tul sporturilor și culturii din 
Capitală, se vor afla, cu si
guranță, numeroși iubitori 
„nobilei arte**, 
feră apariția 
lui spectator a celor mai buni 
boxeri ai țării membri ai lo
tului național, care se pregă
tesc in vederea celor mai im
portante competiții ale anilor 
1983 (campionatele europene 
din Bulgaria) șl 1931 (Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles). 
După un stagiu intens de pre
gătire la altitudine, gala de 
azi constituie o primă verifi
care a ceea ce boxerii noștri 
fruntași au realizat pină Ia a- 
ccastă oră.

al
Prilejul il o- 

ln fața publicu-

Buciiileac ; așcar* : 
L. Sandu — N. Li
curici. M. Fulger — 
FI. Stan : 
locle, 
oanu 
cbe,
— c. 
lode
Bumbao ____________________
SimiOD N. Ciobanii ; mijlocie: 
D. Sencluo — G1 Boteanu, if.

■emimjj-
Ghindâ- 

— N. Iorde- 
M. Ciubotarii 
Ha j nai; mlj- 

mleâ : D.
Gb.

c.
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Pentru a spera la o1 valoroasă participare olimpică

TREBUIE SĂ OBȚINEM NEAPĂRAT 
ÎN ACEST AN REZULTATE CONVINGĂTOAREI

— Notați câțiva timpi, do 
dat* trecută — na spună Ioa 
Crisnic, și ■ să vă lămuriți l 
primul sosit, DănăUĂ, după 14 
do minute, urmat de Zua 80, 
Neagu 82 șl Hincu 03. Plnă si 
„greul" Janko n-a făcut mal 
mult d* 111 minut*.

— „Lg pas" cam cit timp 
s-ar face 1

— Cred ci 4—T ore, aprecia
ză Vasile Iorga.

— Ne-am angajat la o trea
bă de mare răspundere, Începe 
Crisnic, ți, In același timp, de
cisivă pentru noL Trebuie să 
obținem neapărat anul acesta 
rezultate convingătoare la „eu
ropene” șl la „mondiale” pen
tru a putea sper* 'a participa^ 
rea olimpică, la Los Angeles. 
După cum se știe, bilanțul lup-

Costin CHIRIAC

Luptitortt, intr-a primi „’■epmzi' pe zipadi, dupi care vor urma 
altele ia »z-z de antrenament

La Buțieni ningea <~j fulgi 
mari, jucăuși și frumoșL Ia a- 
prop.erea hotelului .Silva”, un 
grup de tineri, alintați după 
înălțime, asculta cu atenție 
cuvintele antrenorului Ion 
Crisnic. spuse inaints de ple
carea elevilor săi. sportivii 
din lotul reprezentativ de 
lupte libere, spre „Babele”.

„.L* ..Babele” parcă se pră
bușeau norii Nu se vedea ni
mic dincolo de 2—3 metri. De 
aici, cu clteva minute mal Ina- 
icLe, ti nărui antrenor Vasile 
Iorga dăduse plecarea lotului 
pe un traseu lung de circa 10 
kilometri : „Babele” — Piatra 
Arsă — Padina — „Babele*1. 
La primul „punct de control1* 
«Piatra -Arsă: se afla. In aștep
tare, antrenorul Petre Como, 
iar la al doJe» (Paama' an
trenorul Alexandra Geantă.

Avem de stat cites a cea-

sori bune, deschidem ool dis
cuția cu antrenorii Crisnic *1 
larga, t (Continuări In pag. 2-3)

Dialog ci LAVINIA AGACHE. Intre două sezoane

M

IN ORICE ÎNTRECERE 
AM UN TEL PRECIS: 

MAI BUNĂ..

rr

SA FIU CEA

Csmpionul 
prezent in

Eneunl. Gn.

Constantin Tițoiu few fc(a) va ft 
programul galei din aceazti iea-d

Popa — T. Enacne : semigrea : 
P. Bornesc-J — L Dobre ; grea : 
P. Columbeanu — Z. Ton-.ța.

ziCa de obicei, fusese o 
grea pentru componentele lo
tului nostru feminin de gim
nastică, angrenat In aceste 

in procesul de pregătire, 
BuștenL Plimbarea, e un 
de a spune, de dimineață, 
platoul Bucegilor, progra

mul de pregătire fizică specia
lă desfășurat In preajma hote
lului și, apoi, cele mai bine de 
trei ore ie antrenament tn 
sală Ie solicitaseră dm plin pe 
fete. Lavinia Agacbe. ea lideră 
a gimnastelor noastre, a accep
tat, totuși, să ne răspundă ia 
clteva întrebări

— Așadar, Lavinia Agacbe. 
ai ocupat o poziție pe eare. 
din 1975 fără întrerupere, s 
deținut-o marea noastră spor 
tivi Nadla Comâneci. Ai fost 
desemnată cea mei buni gim
nastă a țări! tn 1982. an tn 
care *i cucerit șl cel de-al doi
lea titlu de campioană absolu
tă a țării Cum apreciezi a- 
nul care s-a încheiat prin 
prisma rezultatelor obținute 
in ce măsură te stimulează 
poziția de lideră a gimnastici: 
feminine românești 7

— S-a spus adesea că 1982 
a fost un an_  necompetițional.

In vederea meciului amical de fotbal de miine, cu echipa Turciei

LGIUL REPRIZE,MATH PLEACĂ AZI LA (STANDUL

11

Intr-adevăr, n-au fost progra
mate nici campionate mondia
le, nici europene, dar au fost 
suficiente întreceri în care eli
ta gimnasticii internaționale ■ 
trebuit să facă față rigorilor 
arbitrajului. Eu însămi am luat 
startul în multe competiții, 
este adevărat amicale, dar nu 
trebuie uitat faptul că nici 
-Cupa mondială** nu e un con
curs oarecare. Cu două excep-

lată programul reuniunii, alcă
tuit din 21 de partide (primii sint 
sportivi din lot) : semimuscâ :
V. Iordache — R. Geolfan. I. 
Bălan — N. Crăciun ; muscă : 
C. Tițoiu — Gh. Govici. Al. 
Șchiopu — I. Boboc : cocoș :
Gh. Negoiță — Gh. Brumă. Cr. 
Gheorghișor —V. Stancu; pană : 
N. Talpoș — M, Tănase. C. Sten- 
cu — A. Văleanu ; semiușoarft : 
V. Ioana — li. Sultan, I. Stan — 
P. Ioniță, FI. Țîrcomnlcu — I.

După repetiția generală de 
miercuri, fotbaliștii noștri „tri
colori” și-au continuat pregă
tirile In vederea meciului a- 
mical cu reprezentativa Tur
dei. de la Istanbul, meci care 
— cum se știe — inaugurează 
sezonul Internațional al repre
zentativei noastre. Ieri dimi
neață. conducerea tehnică a 
lotului — M. Lucescu și M. 
Rădulescu — după aflarea

încep.nd 
prezente 

„testului”, și 
multiplele aspec- 
tactic, men te să 
viitor, randamen- 

(toate acestea 
fie 
de

PLENARA CLUBULUI
Ieri, la sediul din șos. Ste

fan cel Mare, s-a desfășu -at 
plenara consiliului de conduce
re al clubului Dinamo Bucu
rești. Pe ordinea de zi au fi
gurat raportul asupra activită
ții performerilor, specialiștilor 
și secțiilor din anul 1982. pre
zentat de lt. colonel Nicolae 
Petriceanu, președintele clubu-

DINAMO BUCUREȘTI
lui, planul de măsuri pentru 
anul 1983 șl luări de cuvint 
ale unora dintre participant!. 
A vorbit, apoi, tovarășul ge
neral lt. N’colae Stan, viceore 
ședințe al C.N.E.F.S. In 
ierea lucrărilor a luat 
tul tovarășul Nicolae 
adjunct al ministrului 
terne.

inche- 
cuvin- 
G&rbi, 

de în

„buletinulu. stării de sL~.lt.- 
te“ a jucătorilor (care rS'.e 
bună), a trecut la „disecarca' 
jocului cu Dinamo.

'cu părțile pozitive. 
In prima parte a 
terminind cu 
te de ordin 
sporească, in 
tul ofensivei
urmind, bineînțeles, să 
aprofundate pe terenul 
antrenament). In finalul ob
servațiilor, unii dintre jucători 
au venit cu partea lor de c in
tri bu ți e, pnn analizarea citir- 
va faze mai deosebite din 
partida cu Dinamo.

In continuare, programul re
prezentativei a cuprins un an
trenament in sala Floreasca, 
completat cu o... destindere la 
bazinul de Înot. In dimineața 
zilei de azi.
mai face un 
care, practic, 
vor Încheia.

Disc ară. lotul urmează să se 
îmbarce, de la aeroportul Oto- 
peni, la bordul unui avion cu 
direcția Istanbul. Iată jucătorii 
care vor face deplasarea: Mo
rar*. Ducadam — PORTARI; 
Rednie. Iorgulescu,
Staneu, Munteann II, Bogdan 

— - — Balint, Augus-
Klein. Coraș — 
Gabor, Iordache, 

Hagi — ATACANT! ■ 
O (pe care Mircea Lu
ll consideră al doilea 
al naționalei, după Că- 

fost trecut la „olim- 
perloada turneului, 
acest lot el are po- 

să joace mai multe

Andone,

..tricolorii** vor 
antrenament cu 
pregătirile se

— FUNDAȘI; 
tin, BSlonl, 
MIJLOCAȘI; . 
h i ea, “
Rada 
cescu 
„virf* 
mătaru) a 
pici" pe 
intrucit la 
sibilitatea 
meciuri internaționale de pre
gătire; de asemenea, lut Tur
co 1 s-a permis să-și 
pregătirea cu echipa 
care șl ea va efectua 
neu de jocuri amicale 
cia.

continue 
Steaua, 

un tur- 
în Gre

ții, am cîștigat toate întrece
rile la care am luat parte, iar 
medalia de argint la sol și cea 
de bronz la individual compus 
cucerite la Zagreb mă onorea
ză cu deosebire. Sint, proba
bil, medaliile care m-au situat 
pe locui C între cele mai 
sportive ale țării.-

— Cei care au urmării 
cursul la fața locului au 
mat că te puteai clasa pe lo-

buna

co n- 
afir-

Constantin MACOVEI

(Continuare tn pag. 2-3)



Etapă a Vlll-a a Diviziei „A" la nanflOal icmiiiiii

RULMENTUL BRAȘOV S-A DETAȘAT DIN NOU
Ieri seară au avut loc me

ciurile etapei a VIII-a a cam
pionatului feminin de handbal, 
Divizia „A“. Iată relatări de la 
cele 6 meciuri ale rundei.

BUCUREȘTI
VlLCEA 

mare 
fru-

PROGRESUL
— CHIMISTUL RM.
17—16 (6—9). Meci de 
luptă, aspru, palpitant, 
mos, un veritabil derby între
două echipe bine pregătite și 
dispuse să lupte pină la ultima 
picătură de energie pentru vic
toria care să le asigure stabi
litatea între fruntașe. Chimis
tul a făcut o primă repriză 
excelentă, dovedindu-se una 
din . realele valori ale cam
pionatului, prin concepție și 
prin ritmul de joc. Paradoxal, 
ia 10—6 în min. 31 pentru 
Chimistul cele care s-au... to
pit, parcă speriate de victoria 
iminentă, au fost oaspetele, în 
timp ce gazdele au renăscut, 
egaiînd (10—10 în min. 36) și 
relansînd jocul, astfel că cei 
2 000 de spectatori prezenti a- 
seară în sala Floreasca din 
Capitală au asistat la un final 
dramatic. Partea aceasta a jocu
lui a fost dominată de Progre
sul, dar Chimistul — deși a 
contat doar pe Maria Veriges- 
nu, și ea obosită în final — a 
reușit să echilibreze scorul de 
fiecare dată și să aibă, în ul
timul minut, o situație de ega
litate echitabilă : 16—16. Faze 
de joc palpitante au culminat 
însă cu un 7 m acordat lui 
Pîslaru, pe care aceasta îl ce
rea, dar nu era. Păcat, pentru 
că arbitrii buzoieni Romeo 
Iamandi și Traian Ene arbi
traseră pînă atunci foarte bi
ne. Au înscris : Pîslaru 8, 
Marta 3, Iordache 2, Oprea 2,

Cănaui 1, Lăutaru 1, respectiv 
Verigeanu 10, Petre 3, Popes
cu 2, AnJronache 1. (Ilristache 
NAUM).

AEM TIMISOARA — TEROM 
IAȘI 22—20 (12—S). Timișo- 
rencele au jucat foarte bine în 
atac chiar de la începutul par
tidei, astfel că deși au cîști- 
gat la un scor strîns, evoluția 
lor a avut siguranță. Oaspete
le au comis multe durități in 
apărare. Au inscris : Luțaș 12, 
Șlcfanovici 3, Neurer 2, Cojo- 
caru 2. Zipisclika 1, Cimpeanu
1. Boici 
Covaliuc 
danei 2, 
Savin 1, 
Turbatu 
(C. CRETU — coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 23— 
23 (14—12). Peste 3 000 de spec
tatori au asistat la o partidă 
deosebit de aprigă. Mureșence- 
le s-au aflat permanent la con
ducere pină in min. 48 (12—8 
în min. 23. 18—16 în min. 46, 
19—17 jn min. 48). O revenire 
puternică a handbalistelor de 
la Confecția a adus egalitatea 
pe tabela de scor, chiar în 4 
rinduri, dintre care este de con
semnat cea din min. 55: 22—22. 
In ultimele 5—6 secunde (la 
23—23) Magda Pereș a ratat 
o aruncare de la 7 m pentru 
gazde și astfel partida se în
cheie nedecis. Au marcat : 
Peres 9, Kibedi 5. Biro 3, Kiss
2, Laszlo 2, Bărbat 1, Sărac 1, 
respectiv Simion 9, V. Constan- 
tinescu 5, Grigoraș 4, Nuțu 3, 
Mălureanu 2. (A. SZABO — 
coresp.)

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
TEXTILA BUHUȘI 22—14 (9- 
5). O partidă atractivă, în care 
handbalistele de la C.S.M. au

1 — pentru AEM ; 
7, Sumănaru 3, Avă- 
Mariueac 2, Corban 2, 
Borșanu 1, Dîscă 1, 

1 — pentru TEROM.

Maria Verigeanu (nr. 13) va înscrie din nou pentru Chimistul, 
in meciul cu Progresul.

Foto : I. MIHĂICA
devenind golgeteră, ieri,

pus stăpinire pe joc și au con
dus permanent. Edilii Toriik 
a avut o evoluție excelentă, ea 
înscriind cele mai multe go
luri, punîndu-și - și colegele in 
situații bune. Au inscris: Tn- 
rok 11, Vișan 4, Florea 
Laszlo 2, Andor 1, Marian 1 — 
pentru C.S.M.; Varga 4, 
povici 3, Leonte 3, Racliș 2, 
Ciobotaru 1, Haidăti 1 — pen
tru Textila. (Gh. BRIOTA — 
coresp.).

C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU — HIDROTEHNICA CON
STANȚA 19—15 (6—5). Au
marcat : Oțelea 10, Coșulțchi 
3, Cincu 3, Oncu 2, Klein 1 — 
pentru C.S.M. ; Dimofte 6, 
Frîncu 3, Bocăncală 2, Mata- 
rangă 1, Tomescu 1, Bratu 1, 
Carapetru 1 — pentru Hidro
tehnica. (I. IONESCU-coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
ȘTIINȚA BACĂU 25—20 (11— 
10). O sală plină pînă la refuz 
(peste 4 000 de spectatori) a 
asistat la una dintre cele mai 
frumoase partide de handbal 
care s-a jucat în ultimii ani 
la Brașov în cadrul primei di
vizii feminine. Ambele echipe

3,

Po-

au inițiat atacuri rapide, În
cheiate cu goluri ; amîndouă 
s-au apărat bine (la Rulmen
tul a excelat portărița Elena 
Drăgănescu) și, oeea ce este 
foarte important, cele două 
formații fruntașe ale handba
lului nostru nu au comis a- 
proape deloc durități, 
învingătoare trebuie 
jocul inteligent al 
Marian, precum și 
bună a Marianei Oacă.
marcat : Oacă 9, Marian 6, Pă- 
truț 4, Neică 2, Beschi 1, Fur
tună 1,
— pentru Rulmentul;
12, I.upșor 
2, Găitan 
resp.).

De Ia 
remarcat 

Rodicăi 
evoluția 

Au

Chiriță 1, Demeter 1 
Leonte 

2, Ilrișcu 2, Voinea 
2 — ---------(C. GRUIA-co-

★
Încheiat evoluția la 

reprezentativă
Ieri și-a

Brașov echipa 
masculină de handbal a Un
gariei. Oaspeții au jucat două 
partide cu divizionara „A" Di
namo din localitate. Echipa 
Ungariei a eîștgiat ambele par
tide, cu 18—16 (6—9) șl 24—21 
(14-11).

aeraaMHtssszsasEit&SBMB -

PENTRU A SPERA LA 0 VALOROASĂ PARTICIPARE OLIMPICĂ
(Urmare din pag. I)

telor libere a fost anul trecut, 
la seniori, departe de aștep
tări. In. schimb, juniorii ne-au 
dat speranțe ți de aceea i-affl 
luat în lot pe mulți dintre ei: 
Nicu Hîncu și Gheorghe Nea- 
goe (la 48 kg), Dorinei Bîrcu 
(52), Laszlo Gergely (68) Con
stantin Damaschin (74),. Iulian 
Rîșnoveanu și Dumitru Chiru 
(82), Radu Ciprian (90 
Toți aceștia sînt juniori 
abia au împlinit 20 de 
Dintre cei mal vechi au 
rămas Gheorghe Bîrcu (la 
Aurel Neagu (57), Traian __
rinescu (62), Gheorghe Fodo- 
rea (82), Gheorghe Broșteanu 
(90), Vasile Pușcașu (100) ți 
Andrei Janko (+100 kg). I^am 
mai selecționat în lot pe ti
nerii Gheorghe Petre (la 57 
kg), Costin Dănăilă (68), Cla- 
udiu Tămăduianu (74), Dragoț 
Zuz ți Aurel Cătina} (90 kg).

kg), 
sau 
ani
mai 
52),

Ma-

— Din cite observăm, concu
rență serioasă Ia fiecare cate
gorie-..

—_ Asta am și urmărit. Ex- 
cepiîndu-1 pe Marinescu, nici 
unul nu-i sigur de selecție 
pentru. .,europene”. Pentru
„mondiale”, nici atit.

— Pină acum, subliniază 
Iorga, era solist și Pușcașu la 
semigrea. Dar nu mai e, fiind
că Janko intenționează să co
boare de la „grea", așa cum 
a făcut Roland Gehrke, din 
R.D. Germană, și a cucerit 
titlul de campion mondial la 
„semigrea".

Am vrut noi, in continuare, 
să-i mai descoasem pe cei doi 
antrenori, dar n-a fost chip. 
Crfenic și Iorga au Ieșit ne
răbdători afară. In xăpadă, dar 
peste puțin timp aveau lă >e 
întoarcă eu primul grup. A- 
poi, pe rînd, au revenit toți 
ceilalți. Ordinea șosfrli, aProa- 
pe aceeași. Oum arătau însă 
luptătorii 7 Prin aburul ee-i

CONTINUA DILEMA:

MIERCUREA CIUC
Obiectivitatea unor antre

nori de patinaj viteză poate 
fi pusă la Îndoială. Argu
mente t Deșt la Tușnad-Băi, 
după declarația antrenorului 
Nicolae Toth, din localitate, 
s-a putut patina de la 11 
noiembrie pe gheața lacului 
Clucaș (clndva arena marilor 
competiții republicane), mulți 
tehnicieni și-au pregătit ele
vii pe uscat, la Miercurea 
Ciuc, în așteptarea Înghețu
lui. Mai mult, la începutul 
anului, organizatorii primelor 
concursuri ale sezonului au 
hotărit să transfere întrece
rile celor peste 160 de copil 
la Tușnad-Băi, localitate si
tuată la nuuial 30 km de 
Miercurea Ciuc, dar majorita
tea antrenorilor s-au opus, 
oblectlnd că pista de pe la
tul Clucaș are dimensiuni 
mai reduse și nu pot fi omo
logate eventualele recorduri

SAU TUȘNAD?
republicane realizate de co- 
pil.

Vacanța elevilor »e apropie 
de sflrșit șl, pînă In prezent, 
la Miercurea Ciuc s-au putut 
desfășura doar cîteva con
cursuri rezervate copiilor, iar 
planificatele recorduri au ră
mas o simplă promisiune, de
oarece micii viteziști, lipsiți 
de pregătire pe gheață, de- 
abia se țineau pe patine, lu- 
înd turnantele cu pași de li
nie dreaptă ! Să nu știe an
trenorii că elementele de teh
nică sînt mal bine asimilate 
de copii pe piste de dimen
siuni reduse ? Greu de admis. 
Mal degrabă, această vreme 
pierdută fără rost Ia Miercu
rea Ciuc este consecința co
modității șl a unor Interese 
mărunte, tehnicienii vizați 
demonstrlnd doar că pretind 
mult țl realizează puțin...

Troian lOANIJESCU

învăluia li se distingeau doar 
ochii...

...A doua zi, în sala de an- 
trenament. A început încălzi
rea. Așa credeam. în realitate, 
încălzirea putea fi asemuită 
cu un antrenament în toată 
regula. „Mai repede, mai repe
de !“ — cereau pe rînd Crfsnic 
și Iorga. Se alerga, se sărea 
ca la gimnastică cu căderi ,4n 
pod“, se stătea minute întregi^ 
în cap, rezemat de perete, pen
tru întărirea gitului. „Mai re
pede, mai repede!“ Reprize de 
aruncări peste piept, reprize cu 
multe alte procedee specifice.

Apoi a început antrenamen
tul propriu-zis, cu luptă cro
nometrată. După aproape trei 
ore nu s-a mai auzit îndem
nul antrenorilor. Luptătorii 
intrau în pauza pentru masă. 
Din „mers" l-am abordat pe 
Aurel Neagu.

— Mă simt excelent — ne-o 
ia el înainte. Notați că voi 
lua medalie la „europene".

— Am notat.
— Și mai scrieți un lucru 

foarte important, după părerea 
mea, că toți muncesc cu pa
siune la antrenamente. Ii văd 
și îi simt eu.

Din urmă ne-a ajuns Puș
cașu.

— Ce zici Vasile de intenția 
lui Janko ?

— 11 aștept să se „suibțieze". 
De-o fi mal bun ea mine, 
n-am ce-i face. Așa-i frumos, 
zic eu.

...După ce l-am văzut pe 
luptători în „vacanța" lor la 
munte, am înțeles că la .lot 
domnește, parcă, un suflu nou, 
cu speranțe de frumoase reu
șite. Le așteptăm !.„

De azi, în Capitală
PARTIDE ATRACTIVE IN

CAMPIONATUL JUNIORILOR7

MARI LA DOCBEI

„CUPA UNIRII"
Recent s-a desfășurat la Iași, 

ta organizarea asociației sportl- 
vw CJ.R., competiția dotată eu 
trofeul .Cupa Unirii', la biatlo- 
Bul de forță și la culturism.

Clștigătoril p« eategoriie de 
greutate, la biatlon ; 72 kg t Au- 
rel Tăcu (Farul Constanța) >30 
kg ; 77 kg : Gheorghe Grigoriu 
(Terom Iași) 300 kg; U kg t Marius 
Mlhuț (Rapid Oradea) 36S kg ; 
+U kg : Eugen Kantor (Rapid 
Oradea) 392 kg. Pe echipe : 1.
Rapid Oradea, 3. Farul Constan
ța, 3. Terom Iași.

La concursul de culturism : 
72 kg s Cristian Mihăilescu (Ra-

LA CULTURISM
pid Buc.) 282 p.; 77 kg : George 
Crăclunescu (Rapid Buc.) 280 p; 
83 kg : Alexandru Costache (Ra
pid Buc.) 284 p; +85 kg : Petru 
Ciorbă (C.F.R. Iași) 293 p. Pe 
echipe : 1. Rapid București (an
trenor — Dumitru Hltru) 29 p, 
2. Rapid Oradea 19 p, 3. C.F.R. 
Iași 14 p. Au participat 12 echi
pe din țară.
• Recent s-a înființat în Capi

tală o nouă secție de culturism, 
aparțlnlnd asociației sportive 
„Urbis”. Cel ce vor să practice 
culturismul se pot adresa aso
ciației respective, la întreprinde
rea UREMOAS.

In Capitală se va disputa de azi 
ți pină duminică, cel de-al trei
lea turneu al primei serii valori
ce din campionatul republican 
de hochei pentru echipele de Ju
niori mari (18 ani). Competiția 
este atractivă, pe de o parte 
pentru că prilejuiește o trecere 
în revistă a generației de mîine 
a hocheiului nostru si, pe de altă 
parte, pentru că oferă un duel 
aprig între prima clasată, Dună
rea Galați (4 puncte avans), și 
S.C. Miercurea Ciuc, ambele fi
ind principalele „furnizoare” ale 
lotului reprezentativ de Juniori.

Iată programul de azi, de la 
patinoarul „23 August”: ora 12,30, 
S.C. MIERCUREA CIUC — CL. 
SP. ȘCOLAR TG. SECUIESC ; 
ora 14,45 : CL. SP. ȘCOLAR DI
NAMO BUCUREȘTI — DUNĂ
REA GALAȚI.

TG.

AC

vă pe

nis de 
Junlo 
șoare 
Rlmnl

— Cri

A“ de basc

U" (75-64 cu Voința) A R
Turneul bucureștean al gru

pei valorice 1—6 a campiona
tului național de baschet fe
minin a oferit și ieri, în sala 
Floreasca, meciuri i 
spectaculoase. Prin 
obținută asupra echipei Voin
ța, Universitatea Cluj-Napoca 
a rămas neînvinsă, în fruntea 
clasamentului (48 p); pe locu
rile 2—3 se află, la egalitate 
de puncte (42), Voința și O- 
limpia București. Rezultate :

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
SPORTUL STUDENȚESC 65—63 
(35—38). Evoluînd evident mai 
bine decît în seara preceden
tă, baschetbalistele de la O- 
limpia au repurtat victoria la 
capătul unei întreceri pe care, 
însă, o puteau ciștiga și 
versarele. Acestea, jucind 
un nivel superior celui 
primele tururi ale campiona
tului, au și deținut inițiativa 
datorită apărării atente, prin 
care au reușit intercepții Și 
contraatacuri. După dese 
schimbări la conducere și du
pă mai multe egalități, Olim
pia a obținut cele două puncte 
necesare victoriei prin aruncă
rile libere fructificate de Măn- 
dica Ciubăncan, dar cele care 
au condus echipa la succes au 
fost Alexandrina Bîră (din nou 
cea mai bună de pe teren) și 
Mălina Froitcr. Au înscris : 
Bîră 20, Froiter 20, Trică 12, 
Ciubăncan 8, Stingă 3, Cristca 
2 pentru învingătoare, res
pectiv Bărăgan 16, Chvatal 11, 
Zidaru 10, Tocală 8, Neto- 
Iitzchi 6. Ionescu 6. Pîrșu 4, 
Keresztcsi 2. Arbitrii I. Da
vid și I. Breza au condus în 
general bine, iar cele cîteva 
greșeli inerente nu au influen
țat rezultatul.

echilibrate, 
i victoria

„Cupa Steaua" la atletism

Rezultatele a trei atlețl au dat 
realmente strălucire ediției din 
acest an *“.*
curs de sală dotat cu
Steaua 
fășurate 
sala

a tradiționalului con- 
. ..'7. ■ • ’ — „Cupa

In întneoerile des- 
lert după-amlază în 

___ de la „23 August”, 
au avut o comportare remarca
bilă. soldată eu noi recorduri 
personale, săritorii In înălțime 
de la Steaua, Constantin Militaru 
șl Eugen Popescu, care au tre
cut peste ștacheta înălțată la 
2,26 m șl, respectiv, la >,20 m. 
In Încheierea concursului sări
torilor, Militaru a Încercat să 
devină recordmanul țării strădu- 
lndu-se să treacă ta >,30 m. A- 
mintlm că recordul național de 
sală U aparține Iul Adrian Pro- 
teasa, cu >,29 m, din 1980. Ieri, 
Militaru n-a reușit 2,30 m, dar 
credem că nu este prea departe 
ziua In care ștacheta recordului 
va rămîne sus 1 Al treilea atlet 
autor al unul record personal, 
dar de sală, este săritorul dlna- 
mavlat B. Bedrosian, eara a dș- 
tlgaX proba de triplusalt cu 16,60 m.

ad
ia 
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In rest, ne-a plăcut lupta de 
la săritura în lungime, decisă de 
puțini centimetri. Victoria a reve
nit rapidistulul D. Simion (7,56 m).

Dar iată rezultatele cele mai 
bune de la ..Cupa Steaua” : 
BĂRBAȚI : 60 mg : Ion Oltean 
(Știința C-ța) 7,7, P. Palffy („U“ 
Cluj-Napoca)" 7,8, Z. Gydngyosi 
(IEFS) 7,8 ; lungime : Dan Si
mion (Rapid) 7,56 m, Gh. Cojo- 
caru (Șt. C-ța) 7,55 m, T. Va
sile (Dinamo) 7,54 m ; triplu : 
Bedros Bedrosian (Dinamo) 
16,60 m, D. Simion 16,32 
înălțime 
2,26 m, 
2,20 m ; 
(Steaua) 
ua) 4,70 
clunescu

(Dinamoj 7,54 
Bedrosian
D. Simion 16,32 m ; 

: C-tin Militaru (Steaua) 
Eug. Popescu (Steaua) 
prăjină : Nichifor Llgor 
4,80 m, D. Ganea (Stea- 
m : greutate : Gh. Cră- 

_______  (Steaua) 17,04 ni, I. 
Nagy -(Steaua) 16,66 m ; FEMEI : 
60 m : otilia Șomănescu (Stea
ua) 7,2, Mihaela Stoica (Rapid) 
7,4 ; lungime : Gina Ghloroaie 
(Steaua) 6,28 m , înălțime : Mo
nica Matei (Steaua) 1,76 m, E- 
lena Schromm (Rapid) 1,76 m. 
(r. vil.)

DIALOG CU LAV1NIA AGACHE,
(Urmare din pag. 1)

cui I Ja Individual compus. 
Este adevărat 7

— M-am clasat, Intr-adevăr, 
Ia o distanță minimă (o zeci
me) de campioana mondială 
de la Moscova, Olga Bicerova. 
Nu-mi place să fac’ aprecieri 
pe marginea arbitrajelor, dar 
pentru că m-ați întrebat de. 
posibilitatea obținerii locului I, 
vă voi spune, fără falsă mo
destie, că exercițiul la bîrnă 
pe care l-am prezentat era, mi 
se pare, de nota 10. N-am pri
mit însă decît 9,30, astfel că 
a trebuit să mă mulțumesc cu 
medalia de bronz. Oricum, 
mi-am dat seama că pot concu
ra de la egal cu cele mai 
bune gimnaste ale lumii și as
ta-mi dă încredere In evoluții
le viitoare, mai ales cele de 
la „mondiale” șl „europene”.

— Apropo, de cine ți-e cel 
mai mult teamă în viitorul 
sezon competițional 7

— Nu știu dacă mă veți în
țelege bine, dar, cel mai mult, 
îmi este frică numai de_. mi
ne însămi. Vreau să spun că. 
de regulă, mă preocupă numai 
pregătirea mea, doresc ca e- 
Xercițiile pe care le pregătesc 
să fie cit mai bine executate 
în concursuri, la cel mai înalt 
nivel posibil. De fapt, așa 
m-am obișnuit, nu mă uit nici 
la exercițiile și nici lai notele 
pe care le obțin adversarele 
cu care mă întrec. In erice 
întrecere am un țel precis : 
să fiu cea mal bună, să arăt 
tot ce Știu și ce pot.

— Și totuși, greșelile tac 
citeodată parte din concursu
rile de gimnastică. Cum te

ÎNTRE
simți atunci cînd, să spunem, 
un element nu ți-a ieșit prea 
bine sau, și mai rău, ai ratat?

— Firește că mă afectează, 
sînt supărată, dar' nereușita 
mă ambiționează să evoluez în 
continuare și mai bine, am pu
terea să mă concentrez mai 
mult, să refac cît se poate din 
terenul pierdut. Acest mod de 
abordare m-a ajutat să cîștig 
chiar atunci cînd nimeni nu-mi 
mai acorda nici o șansă. Ori
cum, îmi doresc ca în 1983 să 
evoluez fără ratări, să pot fi 
în permanență la nivelul unui 
lider al gimnasticii românești, 
care a dat-o pe marea spor
tivă Nadia Comăneci.

— Fiindcă veni vorba de 
Nadia, te rog să-mi spui, La- 

noua e- 
acestei 

fi greu

vinia, cum apreciază 
chipă a țării absența 
mari campioane 7 Va 
fără ea?

— Fără îndoială că 
resimțit-o și la precedentele 
campionate mondiale, de la 
Moscova. Dar, întrucît știu că 
Nadia nu mai concurează, ne 
dăm acum seama, toate fetele 
din echipă, că ceea ce realiza 
ea revine acum în sarcina 
noastră, a echipei. Aceasta
impune, cu atit mai mult, o
pregătire la cel mai înalt ni
vel a tuturor fetelor pentru 
ca fiecare componentă să fie 
capabilă să aspire la un loc
fruntaș in marile competiții. 
Individualitățile noastre de as
tăzi sint abia în formare și, 
deci, principala șansă rămîne 
cea a echipei. Se înțelege, de
sigur, că vom lupta și pentru 
succese individuale.

— Care este aparatul prefe
rat al Lavir.iei Agache 7

da. Am

îmi p 
xerciți 
la să 
la bir 
urmă 
cel m 
parcă, 
manif
fantez 
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De azi. In sala Gîulești
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Una 
fante 
oalele 
categorii de greutate 
desfășura astăzi, simbâtă și 
m inlcâ. “ ’ 
excelent prilej de verificare 
selecție 
tivi din 
din acest an.

In - sala Giulești din Capitală 
vor concura în aceste 
mai puțin 
înscriși pe foile de concurs La 
cele 7 categorii de greutate. La 
fiecare categorie sînt așteptate 
meciuri aprig disputate: A. Szabo 
(Dinamo Buc.) cu Gh. Dani 
(IEFS), V. Roșu (CS Tîrgovifite) sau cu colegul său . . ~
Lazăr, la 
campion
(Dina mo 
(IEFS) și 
Focșani). 
pllcean __  ___
Moțiu (Dinamo Buc.) și Onodi “ - --
la ușoară, cam piionul continental 
M. Frățică (Nitramonia Făgăraș) 
cu L. Lazăr (Universitatea 
Napoca), N. Vega (Dinamo 
și M, Pascal (Politehnica 
la semi mijlocie, revanșa 
M. Toma (Dinamo Buc.) cu 
Lăcătușu (ASA Tg. Mureș) mijlocie ș.a.

Iată programul : 
ora 13, întrecerile 
mijlocie, semigrea 
bătă, tot de la ora 13, la cate
goriile ușoară șl semimljlocle, 
duminică, de la ora 8. La cate
goriile superușoară șl icmhișoarâ.

dintre competițiile lmpor- 
de judo ale anului — 
concursului republican
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IERI, IN DIVIZIA „A“
DE VOLEI

Aseară, sala Rapid din Capi
tală a găzduit două partide 
restante din Divizia „A“ dc vo
ltei, un adevărat maraton, a- 
proape cinci ore de joc. In 
meciul băieților, Steaua a în
vins pe Silvania Șimlcu Silva- 
niei cu 3—2 (9, —11, —15, 4, 2). 
făcind astfel un spectaculos salt 
în clasament, de pe poziția a 
șasea pe a doua. De subliniat 
doar semnele de închegare a 
sextetului bucureștcan (cu Das
călii în progres și cu Mina în 
revenire), iar de partea cea
laltă „festivalul Tutovan" din 
setul trei, cînd Steaua condu
cea cu 8—1. La fete, Rapid a 
ciștigat cu 3—2 (—7, 7, 13, —14, 
12) în fața Universității Cluj- 
Napoca, de fapt un joc al ma
rilor speranțe.

TENIS DE MASA
tru o dată care va fi anunțată 
la timp.

O Turneul de sală al Diviziei 
„A-‘ (masculin șl feminin) va 
avea loc la Arad, între 25 șl 27 
februarie ; concursul de califi
care pentru echipele de juniori 
11 și copii se va desfășura la 
18—20 martie, după cum urmea
ză : zona Nord — la Oradea, zo
na Sud — Ia Pitești.
• Biroul F.R T.M. a hotărît 

scoaterea din lotul de seniori a 
sportivilor Ștefan Moraru și So
rin Caurl, deoarece nu au răs
puns la convocare în luna Ianua
rie șl nici nu s-au pregătit la 
clubul lor. Este de așteptat ca și 
clubul în cauză (Progresul 1IRUC) 
să la măsurile cuvenite pentru a- 
ceastă abatere de la disciplina 
pregătirii. S-a hotărît; de aseme
nea, sancționarea cu mustrare 
a celor trei antrenori ai loturilor 
de seniori șl juniori (Emil Bă- 
cioiu, Ferenc Nagy șl Virgil 
Bălan), pentru -lipsă de colabora
re în îndeplinirea sarcinilor care 
le revin în pregătirea loturilor.
• Una din concurentele care 

nu au fost validate pentru fina
la „Dadadel* la tenis de masă de 
la Ploiești, era nu din județul 
Botoșani, cum nl 8-a comunicat, 
cl din județul Brașov. Este vor
ba de Cecilia Stolan, întîmplna- 
rea trimisă federației de către 
C.J.E.F.S, Brașov fiind conside
rată nefondată.

PIATRA DIN CASA?
CU SAU FĂRĂ...
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Azi plecarea intr-un turneu de pregătire in Dulgaria
Fotbaliștii noștri 

startul in noul ciclu 
Lotul desemnat să 
la primele 
liminariile 
în primul 
debut, de 
Iugoslavia, 
început campania Los Ange
les, prin jocul disputat marți, la 
Ploiești, în corripania divizio
narei „A“ Petrolul. Rezulta
tul se știe : 5—1 pentru selec- 
tionabili, prin golurile marcate 
de Orac (3). Șoiman și Nem- 
țeanu. Un rezultat care a sur
prins pe multi, prin propor
țiile scorului, dar care pentru 
cei ce au urmărit jocul apare 
ca normal.

De ce ? Pentru că după o re
priză echilibrată, cu tatonări, 
cu realizări frumoase de am
bele părți, dar si unele scăderi 
(scuzabile, dacă ne gindim că 
jucătorii se află, după etapa 
de pregătire fizică, la prime
le meciuri de verificare), în 
repriza secundă — mai bine 
zts din minutul 60 — olimpicii 
au acționat ca o formație o- 
mogenă. ca un mecanism des
tul de sincronizat, deși 
Iul lot juca împreună 
prima oară. După ce 
era 2—1, In min. 71, acesta 
luat proporții în ultimele 
minute, rezultat al bunei pre
gătiri a selectionabililor si al 
căderii ploieștenllor. ’ 
tari, îndeosebi. în faza 
sivă. Au plăcut la lotul 
pic angajarea totală în 
tuturor celor trimiși în 
de către antrenorul Gh. 
cu, în special prestația 
Cazan, Bărbulescu, Majaru, O- 
rac, apoi a lui Zamfir și 
Nemțcanu (acesta cu excepția 
unor greșeli in faze simple, de 
contraatacuri 
numerică, 
în min. 17 
exprimare 
mediană, 
Majaru și 
într-o frumoasă surpriză 
gîndirea tactică și registrul va
riat.

Dar nu vom analiza 
compartimentele ei. nu 
face aprecieri asupra 
jucător. Ne aflăm 
începutul drumului.

confruntări 
turneului 

rind la 
la 30
in deplasare,

au luat 
olimpic, 

participe 
din pre- 
olimpic,

partida de 
martie, cu 

si-a

actua- 
pentru 
scorul

a
18

defici- 
defen- 

olim- 
joc a 
teren 

. Stai- 
lui

superioritate 
i lntîmplat 

maniera de 
din linia 

Bărbulescu,

în ! 
cum s-a
Si 29).
a celor 
unde

Orac s-au constituit 
prin

echipa, 
vom 

fiecărui 
abia la 
La Plo-

ȘEDINȚA BIROULUI
I. R. fOTDAl

Ieri după-amiază, Biroul Fe
derației Române de Fotbal a 
avut o ședință de lucru, In ca-. 
druil căreia a fost aprobat pla
nul de măsuri pe semestrul I 
(perioadă corespunzătoare unui 
sezon competițional). S-a pus 
apoi In discuție problema car
tonașelor galbene, urmînd ca 
în vară, pe baza unor date obi
ective și a concluziilor după 
campionatul actual, să se ia o 
hotărâre în privința acestora. 
Fotbalul nostru are un moment 
favorabil și s-a considerat că 
nu este oportună o altă măsură 
la jumătatea întrecerii. A fost, 
de asemenea, dezbătută pro
blema folosirii juniorului In 
echipele de Diviziile „B“ și „C“, 
urmînd ca, pe baza unor pro
puneri și sugestii, la plenara 
Comitetului federal, care va a- 
vea loc în cursul lunii februa
rie, să se ia cea mai bună ho
tărâre în această privință.

In cadrul ședinței Biroului 
federal s-a prezentat și o In
formare privind execuția buge
tară pe anul 1982.

u prilej de frumoase satisfacții !
Fiecare variantă jucata 
obfine :
• AUTOTURISME „Dacia 1 300"
• MARI CIȘTIGURI IN BANI

ta tragerea din 16 ianuarie a.c. u fost atribuite, 
Intre altele, un autoturism „Dacia 1300“ ți 28 cițtiguri 
de «alori intre 17.500 ți 8.200 lei.

o posibilitate de a

Șl dr. puteți obține succese asemănătoare !
Simbâtă 29 ianuarie este ultima zi pentru procurarea 

biletelor cu numerele alese de participanfi.

iești am consemnat debutul 
în lunga si dificila campanie 
pentru calificarea în turneul 
olimpic. Cum spunea antre
norul Gh. Staicu, acest meci 
a avut ca scop realizarea pri
mului pas spre însușirea ideii 
de joc. 
primei 
lotul 
ne să 
fapt pentru care alti 
nenti ai săi (Ducadam,

Coraș, Iordache, Nica) eu 
la lotul „A", pentru me- 
cu Turcia și Grecia, 
la 20 februarie urmea- 

se cristalizeze formula 
urmînd ca viitoa-

asemănătoare celei a 
reprezentative, cu care 
olimpic își propu- 
conlucreze permanent, 

compo
st an-

cu. 
rămas 
ciurile

Pină 
ză să 
de echipă, 
rele meciuri de verificare pre
conizate. cu selecționatele o- 
llmpice ale Bulgariei si R. D. 
Germane, să dea contur echi
pei care va fi aliniată la 
martie, in prima partidă 
cială.

Sperăm că Ploiești — 
Angeles să fie o rută pe 
echipa noastră olimpică 
parcurgă In întregime si 
cum s-a lntîmplat din 
Încoace, cînd s-a oprit 
faza preliminariilor.

Astăzi, lotul olimpic va 
ca intr-un turneu de 
re in Bulgaria și. 
Grecia, 
următorii jucători : 
Speriatu, M. Mihai, M. 
fir. Cazan, C. Solomon, 
Stredie, Iovan, Orac, 
Paraschiv. Bărbulescu, 
ru, Șt. Petcu, Șoiman, Radu II 
și Nemțeanu. In Bulgaria, lo
tul 
cu 
și 
rii .. 
limpicii 
trei partide. în organizarea 
clubului Makedonikos din Sa
lonic.

30 
ofi-

Los
"are 
l-o 
nu 

1984 
după

ple- 
pregăti- 

probabil. In 
Vor face deplasarea 

Caval, 
Zam- 
Zare, 
Pană, 
Maja-

va lua parte la un turneu 
patru formații, printre care 
selecționata olimpică a ță- 
gazdă. Apoi. în Grecia, o- 

vor susține, probabil, 
în

Constantin ALEXE

Au existat In ultimii ani 
destule... inovații In probleme 
de juniori, dar fără oa ele, 
PROBLEMELE — multe $1 
spinoase —, sâ fiie rezolvate, 
toate râminînd $i pe mai de
parte pure deziderate. Iat&-le 
(Inovațiile), în ordinea lor 
cronologică ..

Prima decizie a fost aceea 
a folosirii obligatorie de că
tre divizionarele ,,B“ șl „C“ 
s unui junior in meciurile o- 
flcLale din campionate. Șl, îi 
caz de accidentare, înlocuirea 
lui tot cu un junior, 
termine meciul.

Ulterior s-a hotărtt 
tlcoiui respectiv de

care să

ar-ca 
regula

ment să specifice doar folo
sirea j untorului șl lnlocu irea 
lui cu un alt junior 
dnd vrea antrenorul, 
ca locul acestuia să 
fie luat de un «e- 
nior. S-a ajuns, ast
fel, la situații lilla- 
re, penibile chiar, 
cînd juniorul de re
zervă intră în joc și 
iese după un ml- 
nut-două, uneori fără 
tingă mingea 1 Exemple exis
tă destule.

Mai departe, o altă 
venție" ‘ 
a fost 
chlpele 
centrul 
obțin 
junior 
fel de 
e eden ta. deoarece 
la o situație bizară. Unele clu
buri au început să se... roage 
de Luceafărul să le primească 
un junior, pentru ca, In a- 
cest fel. să scape de „PIA

TRA DIN CZxSA", cum conti
nuă să fie considerat junio
rul ! Și cum cei care au răs
puns pină nu demult de soarta 
oentrului național n-au avut 
inimă de... piatră, au acceptat 
cam promisurile, iar Luceafă
rul a devenit ., colector" de 
juniori fără nici o șansă de 
a urca treptele performanței; 
•ricît de bună 
struirea. oricit 
fost condițiile, 
pentru că, în 
struirea n-a fost ca la carte 
șl nici condițiile cele cores
punzătoare pentru un centru 
național. Dar. asta-1 cu totul 
altă problemă.

Trăgînd linie, ajungem Ia 
concluzia că lucrurile s-au 
abătut treptat de la tdeea 
inițială, care nu era alta de- 
cît aceea de FORȚARE a a-

atunci 
pentru

lA a

„inter- 
lâ respectivul articol 

cea potrivit căreia e- 
care dau 
național 

dreptul să 
Aceasta a 
dăunătoare

jucători la 
Luceafărul 
joate fără 
devenit la 
ca șl pre- 

s-a ajuns

ar fi. fost în
de bune ar fi 

Vorba vine, 
fond, nici in-

Pregătirile divizionarelor

paritiel unor talente verita
bile. deoarece era de presu
pus că divizionarele ,,B“ si 
,.C“ se vor preocupa sâ cau
te, să pregătească și să pro
moveze jucători tineri. Mă
sura pornea de ta necesita
tea împrospătării unor lotu, 
Imbătrînite. tocmai pentru că 
la unele divizionare din eșa
loanele inferioare și-au găsit 
(șl-șl mat găsesc șl astăzi) 
un cuibușor cald jucători pla
fonați șl (nu puțini dintre ei 
certati cu disciplina.

Acum se discută din nou 
mult despre „a fl sau a nu 
fi“ cu Juniorul In echipă. Nu
meroși stnt cei care conside
ră necesară abrogarea măsu- 

Dar nici unul dintre ei 
trebui să uite un ade- 

relevat. cu două luni in 
urmă, de antreno
rul federal Cornel 
Drăgușin, care a 
vrut să convoace 
la un trial o parte 
din jucătorii divi
zionari „B“ sub 21 
de ani, dar caie

fie lunl-ri. O parte ? 
urmă t-a oonvocat pe 

4 a găsit de-
Pină la 
toți, pentru că 
cit 53 .! ’

Doar 23 
de echipe divizionare

SI atunci ? Ce-1 de 
Să fie lăsate lucrurile la voia 
lntlmplârll șt să subscriem 
opiniei potrivit căreia „Do- 
trrin șl Bălăci n-au fost Îm
pinși de nimeni spre vîrful 
piramidei" ? Adevărat. Așa-i. 
Numai că Dobrln și Bălăci 
au fost florile rare si cu o 
floare sau două nu se face 
» primăvară frumoasă. Păre
rea noastră este că absolut 
toate cluburile $1 asociațiile 
trebuie obligate 
jucători. Tocmai 
viitorul fotbalului 
toate cluburile și 
in parte.

Cu junior in ecnipă sau 
fără... Dar parcă tot mai bine 
ar fi cu JUNIOR BUN IN E- 
CHIPA. DIN PRIMUL ȘI PiNA 
In MINUTUL 90. Pentru că 
numai In acest fel s-ar evita 
discuțiile atît de neprincipiale 
din ultimul timp. Iar antreno
rii divizionarelor „B“ și ,,C“ 
ar purcede. în sfîrșit, la CĂU
TAREA Șl PROMOVAREA U- 
NOR VERITABILE TALENTE.

de jucători în 54
tăcut ?

să crească 
pentru că 

depinde de 
de fiecare

Laurentiu DUMITRESCU
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S.C. BACĂU ACORDA, IN CONTINUARE, CREDIT TINERETULUI
ii 

și-a 
de

Ca in fiecare din ultimii 
ani. Sport club Bacău 
alas ca loc al pregătirilor 
iarnă stațiunea Slănic-Moldo- 
va, unde — așa cum ne-am 
convins si noi — dispune, prin 
grija personalului de aici (In 
frunte cu directorul M. Ghi- 
bilic), de foarte bune condiții 
pentru antrenamente gi. mai 
ales, pentru 
tificare. La această primă 
importantă etapă a 
lor au participat : 
Mangeac si Popa ■ 
Andries. Cărpuci, Lunca, 
sei, Mareș, si Andronic 
fundași; Soșu, Viscreanu, Ar
ieni, Movilă, C. Solomon si I. 
Solomon — mijlocași ; Chita- 
ru, Antohi, Penof, Botez, Șoi- 
man si Angliei — înaintași. 
După cum se vede, din lotul 
cu care S. C. Bacău a Început 
actualul campionat lipsesc 
acum Vamanu (transferat la 
Ceahlăul P. Neamț) si Verl- 
geanu (la Chimia Rm. Vîlcea). 
ambii plecați din 
miliale, dar în locul 
a fost obținut nici 
în schimb. Dealtfel, 
sînt singurii jucători 
cedați în ultimii 
schimb de către clubul 
uan. Consecvent însă 
cli sale de promovare a 
mentelor tinere 
din propria pepinieră, S. 
Bacău a inclus în lotul 
tru noul sezon pe juniorii An
dronic si Ursică (ultimul 
tre ei un talentat înaintaș, 
flat acum în pregătire cu se
lecționata U.E.F.A. ’84). De a-

antrenamente si. 
refacere si for- 

ci 
pregătiri- 
Ursache, 
portari ;

Eli-

motive fa- 
cărora nu 

un jucător 
cei doi nu 

valoroși 
ani fără 

băcă- 
politl- 

ele- 
si talentate 

C. 
pen

din-
a-

semenea. Ia pregătirile de 
acum au luat parte zilnic, 
rotație, și alti juniori 
centrul propriu sau de la 
bul 
care 
ani. 
ții). . 
timp cu atmosfera si 
tele lotului divizionar ..

După cum ne-a precizat doc
torul Dumitru Rusu (care. îm
preună cu colegul său Con
stantin Soroceanu, asigură 
slstenta medicală a echipei 
băcăuane), toți jucătorii 
prezentat la pregătiri cu 
dici de sănătate foarte 
și au răspuns bine la 
tul solicitat. Pe lingă 
lările firești acestei 
pregătirile făcute pînă 
— care vor continua cu aceeași 
Intensitate în săptămînile vii
toare, cînd sînt prevăzute și 
jocuri de verificare. Inclusiv 
un turneu în Siria — au avut 
(șl vor avea) ca scop șl eli
minarea deficientelor manifes
tate în jocurile din sezonul 
de toamnă, mai ales în cele 
disputate pe propriul teren. în 
condițiile în care adversarii re
curg la obișnuita tactică de
fensivă. Antrenorul principal. 
Nicolae Vătafu. sublinia în 
acest sens că urmărește ca ele
vii săi să se descurce mai bine 
pe spatii mici în fata unor a- 
părări 
marcaj 
viteza 
prompti. mai deciși și, în 
celași timp, mai atenti în 
zele de finalizare — toate

ADMINISTRAȚIA
MARI SUCCESE LA 1NDEMINA 

TUTUROR! •
Simplu, operativ și avantajos, 

cel mai popular sistem de 
LOZUL IN PLIC, vă oferă 
permanență posibilitatea de 
obține mari succese, atit 
mediul urban cît și In cel rural. 
La seriile aflate in vînzare, in
tre care și Lozul Anului Nou, 
partlcipanțil 
de a cîștiga 
„Dacia 1300“

joc.
In
* 

în

au șanse multiple 
AUTOTURISME 

.Trabant 601“

pină 
prin 
din 

Clu- 
(cusportiv școlar Bacău

se colaborează, de ani 51 
In cele mai bune 
pentru a-i obișnui

condi- 
mai din 
exigen- 

„A“.

concluzionat 
evolu- 

campio- 
avut o 

obiectivul

a-

s-au 
în-, 

buni 
efor- 

acumu- 
perloade, 

acum

aglomerate 
strîns, să 

de joc si să tie

și a unui 
mărească 

mai 
a- 

ta- 
a-

cestea prin desfășurarea an
trenamentelor mai aproape de 
cerințele jocului.

Așa cum s-a 
si la recenta analiză a
tiei echipei în turul 
natului. S. C. Bacău a 
comportare bună, 
ei pentru sezonul de primăva
ră fiind să urmeze o linie as
cendentă — prin joc si rezul
tate —. menținîndu-se 
în prima jumătate a 
mentului, cît mai sus 
Returul nu va fi deloc 
începind chiar din 
lui etape, cînd — printre 
tele — echipa băcăuană 
intilni acasă pe F.
Steaua, adversare i 
„Sperăm însă — ne 
antrenorul secund.
Chiriță — să aducem 
și din deplasare, știut 
jucătorii noștri se 
ză bine în asemenea 
jurări si că au bune 
pentru a folosi cu succes arma 
contraatacului". „Dorim foar
te. mult 
dul său președintele 
băcăuan. Corneliu 
ca 
te 
lor 
te, 
care-j primim pe plan 
printr-o angajare totală 
partidele de campionat, 
jocuri si rezultate bune, 
să satisfacă inimosul 
bacăuan. aflat mai 
noi in ultimul an“,

astfel 
clasa- 

posibil, 
ușor, 

primele 
al- 
va 

C. Olt și 
incomode, 

spunea 
Dumitru 

puncte 
fiind că 

mobilizea- 
împre- 
calități

Dorim
ne spunea la rîn- 

clubului 
Costinescu, 

o concluzie la cele discuta- 
— să răspundem conditii- 
deosebîte care ne sînt crea- 
sprijinului substantial pe 

local 
in 

prin 
care 

public
aproape <1e

Constantin F1RANESCU

DE SUI LOTO PRONOSPORT
sau MARI SUME DE BANI. A- 
gențiile Loto-Pronosport și vîn- 
zătorli volan ți, unitățile din co
merț și cooperația de consum, 
precum șl oficiile poștale din 
întreaga țară va stau la dispo
ziție pentru a încerca să vă 
numărați și dv. printre marii 
cîștigători.

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 28 ianuarie 1983, este pro
gramată Ia ora 17,25 și va fi 
televizată în direct.

INFOITIEAZA
CIȘT1GUKILE TRAGERII LOTO 

DIN 21 IANUARIE 1983. Catego
ria 2:4 variante 100% a 
12.585 Iei șl 20 variante 25% a 
3.146 lei; categoria 3 : 12 varian
te a 9.439 lei; categoria • : "37.75 
variante a 3.000 lei ; categoria 5: 
228 variante a 497 lei; categoria 
6: 457.25 variante a 248 lei ; ca
tegoria X : 2.212,25 variante a
100 lei. Report la categoria 1 : 
212.706 ici.
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ST. MORITZ. Concursul de 
sărituri din cadrul „Cupei 
Mondiale" a prilejuit o luptă 
foarte strinsă pentru ocuparea 
locurilor de pe podium. A cîș- 
tigat canadianul Ilorst Bulau, 
cu 243,8 p (sărituri de 90 m + 
89.5 m). Pe locurile următoa
re s-au clasat: Per Bergerud 
(Norvegia) 241,8 p (89 - 87,5) și 
rentti Kokkonen (Finlanda) 
241,7 p (90 + 88). După 12 con-

HORST BULAU

Jihlava 47 p, 2. Vitkovice 46 p, 
1 Pardubice 38 p.

MERI BEL LES ALLUES 
(Franța). Concurs de cobortre 
contînd pentru „Cupa Euro
pei”: L BUI Johnson (SUA) 
1:40,04, 2. Andy Chambers 
(SUA) 1:40,48. 3. Ksrl Alpln- 
ger (Elveția) d Frank Pons 
(Franța) 1:40,98. Johnson (75 
p) șl Chambers (80 p) conduc 
in clasamentul competiției.

LONDRA. Accldentindu-»e 
la un antrenament, Jayne 
Torvill nu va putea lua parte, 
alături de partenerul său, 
Christopher Dean, la Întreceri- 
la C.E. de la Dortmund, pen
tru a-și apăra titlul continen
tal la dans. Se speră că pati
natorii englezi vor fi In mă

sură să-și apere titlul mondial, 
la C.M. din luna martie, la 
Helsinki.

SARAJEVO. Joi trebuia să 
se desfășoare cursa de cobori- 
re preolimplcă din cadrul 
„Cupei Mondiale", dar din 
cauza Înmuierii stratului de 
zăpadă, după ce startul a fost 
aminat cu o oră, cursa a fost 
anulată. Juriul a hotărit, In 
principiu, disputarea el In 
cursul zilei de azi.

DIABLERETS (Elveția). La 
antrenamentul de feri In ve
derea coboririi feminine de 
simbătă. elvețianca Dorii de 
Ajoatini a Înregistrat cel mai 
bun timp (1:25,24), Erika Hess 
a avut al 5-lea timp (126,16).

CUPELE EUROPENE DE BASCHET

RETRAGEREA „MARELUI BORG'

cursuri, clasamentul general al 
competiției este următorul; 1. 
Matty Nykaenen (Finlanda) 
157 p, 2. Bulau 130 p, 3. Armin 
Kogler (Austria) 111 p. 4. Olav 
Ilansson (Norvegia) 99 p, 5. 
Bergerud 79 p.

PRAGA. în campionatul ce
hoslovac de hochei, TE Vit- 
kovice a învins cu 4—2 pe 
Dukla Jihlava, TE Gottwaldow 
a dispus de Sparta Praga cu 
5—1. iar Tesla Pardubice a în
vins, în deplasare, cu 2—0. la 
Kosice. Clasamentul: 1. Dukla

Rezultate Înregistrate miercuri 
în cadrul turului al doilea, sfer
turile d« finală ala Competiți
ilor europene de baschet:

MASCULIN: „CUPA CUPE
LOR", grupa „A": Scavollnl
— Nashua Den Bosch 95—82 
(clasament — 5 jocuri: 1. Sca- 
volinl 9 p, 2. Den Bosch 8 p, 
3. Barcelona 7 p, 4. Hapoel 
Ramat Gan 8 p); grupa „B" 
(clasament: 1. Villeurbanne 9 
p, 2. Olympia Ljubljana 8, 3. 
Inter Bratislava 7 p, 4. MAFC 
Budapesta 8 p); „CUPA KO- 
RACI“, grupa „A": Limoges — 
Ostrava 90—82 (clasament: 1. 
Limoges și Banco dl Roma 9 
p, 3. Steaua roșie Belgrad 7 
p. 4. Ostrava 3 p); grupa „B“: 
Zadar — Malines 89—79, Tours
— Zaragoza 86—73 (clasament: 
1. Zaragoza, Tours și Zadar 
8 p, 4. Malines 6 p); grupa 
„C“s Juventud Badalona — 
Dlnamo Moscova 99—109, Par
tizan Belgrad — Monaco 91 — 
102 (clasament: 1. Monaco, 
Partizan, Dinamo 8 p, 4. Ba
dalona 6 p); crupa „D“s Or-

thez — Sibenka Sibenik 79—74, 
Bayreuth —r Binova Rieti 75— 
89 (clasament: 1. Sibenka șl 
Orthez 9 p, 3. Rieti 7 p, 4. 
Bayreuth 5 p); „CUPA CAM
PIONILOR" (grupa finală — 
turul 5): Cibona Zagreb — 
Real Madrid 89—110.

FEMININ: „CUPA CUPE
LOR", grupa „B“: B.B.C.
Koksyde (Belgia) — A.S. Vi
cenza 48—71; „CUPA RON- 
CHETTI", grupa ,A“: Sparta 
Praga — Montferrand 111—67 
(clasament: L Sparta 7 p, 2. 
B.S.S. Budapesta 5 p, 3. Mont
ferrand 3 p); grupa „B": Par
tizan Belgrad — Tungsram 
Budapesta 73—92 (clasament: 
1. Spartak Moscova 6 p, 2. 
Tungsram 5 p, 3. Partizan 4 
p); grupa „C“ (clasament: 1. 
Lokomotiv Kosice 6 p, 2. 
Stade Francais 5 p, 3. Steaua 
Roșie Belgrad 4 p); grupa „D“: 
Villeurbanne — U.S.C. Miin- 
chen 87—69 (clasament: 1. Vi
lleurbanne 7 p, 2. Canon Ro
ma 5 p, 3. Miinchen 3 p).

Dacă știrile care ne-au par
venit la începutul acestei săp- 
tâmini, privind retragerea de
finitivă a lui BjOrn Borg din 
competiții, se vor adeveri, a- 
tunci un loc bun In zona de 
virf a clasamentelor tenisului 
devine liber... E drept, actual
mente suedezul ocupă abia cota 
362 a ordinii dată de compu
terul ATP, după un sezon In 
care practic n-a jucat, dar el 
ar putea oricind să urce din 
nou In preajma podiumului, la 
reluarea unei activități normale 
de concurs. Dar cane — după 
cit se pare acum — nu va mal 
avea loc.

La Bangkok, unde se află ln- 
tr-un turneu asiatic, însoțit do 
familie, de tinărul jucător com
patriot Joakim NystrQm (cu 
care face demonstrații de un 
singur set...) șl de fidelul său 
antrenor Lennart Bergelin, 
multiplul campion a declarat 
unor corespondenți de presă că, 
intr-adevăr, are Intenția să 
spună „stop !” carierei sale de 
performer. Nu va mal juca de- 
clt in exhibiții șl eventual un 
singur turneu pe an, la Monte 
Carlo, unde lșl are reședința.

Explicațiile 7 Sînt mal multe, 
în primul riad existența unui 
palmares foarte împodobit cu 
trofee (5 cununi cu lauri la 
Wimbledon, 8 la Roland Garros), 
din care nu lipsește declj 
open-ul american, pe care, ast
fel, nu l-ar mai cuceri nici
odată. Apoi, dezobișnuința do 
a mai juca In concurs, de a 
se antrena mereu cu Intensitate 
maximă. în fine, faptul că are 
asigurată mai departe o acti
vitate de vedetă a show-urilor 
tenisiste, care sînt — nota 
bene I — foarte bine retribuite. 
La 27 de ani, BjBrn Borg con
sideră că a ajuns la capătul 
drumului._

Pentru milioanele de supor
teri ai săi, în întreaga lume a 
sportului, plecarea „marelui 
Borg" din adevăratul tenis ar 
lăsa tn urmă un gol Imens. Și 
ar insensna, pentru aceștia, o 
amară decepție.

Radu VOIA

ASTON VILLA CIȘTIGA - DUPĂ PRELUNGIRI - 
„SUPERCUPA EUROPEI"

in

Stop-cadru

BILLY OLSON - RECORDMANUL DE SALA 
AL SĂRITORILOR CU PRĂJINĂ

Dacă atletismul in sală ar fi 
fost făcut doar pentru o sin
gură probă — aceasta fiind 
săritura cu prăjina — șt era, 
poate, de ajuns, deoarece a- 
ceastă probă are un specific 
al său, unic, ea însăși consti
tuind un întreg spectacol, care 
in intimitatea celor 4 pereți ai 
unei săli devine și mai fru
mos. La fel ni se par 
torit cu prăjina intre 
atletil... Am încercat 
sentiment și deunăzi, 
gențiile internaționale 
să au 
„record" mondial indoor 
săriturii cu prăjina: 5,76 m

Cine este 
performanțe 
meni altul decît 
can Billy Olson, 
24 de ani 
iulie 1958). 
(188 cm — 
remarcabilă

și sări- 
ceilalțl 

acest 
cind ti
de pre- 

transmis vestea noului 
al

acestei
Ni-

autorul 
excelente?

atletul ameri- 
un băiat de 

născut la 19 
clădii fizic

(S-d 
bine

73 kg), cu o viteză 
și cu o indemîna-

re la fel. în 1980 
deținea rezultatul 
de 5,67 m, iar In 
1981, - ’ ~
pentru 
cu 5,72 
devenit 
săritor 
(toate 
zultate 
alizate 
ber). Marile 
performanțe apar- 
țin, insă, actualu- 
lui sezon de con- 
cursuri in sală. în HESBSB 
decembrie, Olson
a trecut peste ștacheta înălța
tă la 5,74 m, a continuat* la 
14 ianuarie, la Ottawa, în 
Canada, cu 5,75 m (cind a e- 
galat cea mai bună performan
ță americană... in aer liber, a 
lui Dave Volz, din 1982, de la 
Nissa), iar simbătă trecută, la 
Los Angeles, a obținut 5,76 m. 
Va urma, probabil, 5,80 m,

• 5,60 m, 
ca In 1982, 
m, să fi 
al treilea 

lume 
rt- 
re- 
U- 
lut

din 
acest* 

au fost 
in aer

•■Mt

Aston Villa a cucerit „Su- 
percupa Europei". După ca In 
meciul tur a fost invinsă la 
limită (1—0) de C.F. Barcelo
na, miercuri noaptea, la Bir
mingham, echipa engleză a 
cîștigat — nu fără emoții — 
cu 3—0, după prelungiri,
fața formației spaniole. Jocul 
nu s-a ridicat la nivelul aștep
tărilor, fiind presărat cu 
turi grosolane, care l-au 
gat pe arbitrul belgian 
Ponnet să elimine trei 
tori de pe teren (Alberto — 
min. 53, Marcos — min. ’10, 
de la oaspeți, și Evans — 
min. 114, de la gazde) $1 să 
acorde 8 cartonașe galbene!

După o repriză „albă", As
ton Villa a reușit să Înscrie 
abia 
(cind

faul- 
obli- 
Alex 
jucă-

oameni), care a reluat o lovi
tură liberă executată de Blair. 
Spaniolii au contestat golul, 
acuzind un fault (declarație 
făcută și de antrenorul catalan 
Udo Lattek). în 
gazdele au pus 
joc și Cowans a 
doilea gol (min. 
un balon respins 
spaniol. In fine, în 
McNaught a marcat 
gol, cu capul, după 
liberă executată • de 
Au jucat formațiile: 
VILLA : Spink - 
McNaught. Evans, 
Blair, Bremmer, 
Shaw, White, 
BARCELONA:

prelungiri, 
Stăpinlre pe 

înscris al 
100), reluind 
de portarul 

min. 105, 
al treilea 
o lovitură 

• Cowans. 
: ASTON

Williams, 
Gibson — 

Cowans — 
Morley; C. F. 

Urruticoechea 
Sanchez, Migucli. Alesanco.

Alonso, 
Urbano,

Alberto 
Schuster 
Carrasco.

Victor, 
Marcos,în min. 79, prin Shaw

„Barca" se afla în 10
UNIVERSITATEA CRAIOVA ÎNVINGĂTOARE IN GRECIA

primul meci din cadrulîn
turneului de pregătire pe care 
li întreprinde în Grecia, U- 
niversitatea Craiova a întîlnit. 
miercuri, formația Halkida (lo
cul II In Divizia „B"). La ca-

pătul unui joc spectaculos, a- 
plaudat de cei aproximativ 
5 000 de spectatori. echipa 
craioveană a învins cu 3—1 
(1—0). prin golurile 
de Cămătaru, Cîrțu și

ALTE REZULTATE, ȘTIRI

de cei
spectatori.

cu 
marcate 

Dumitru.

performanță pe care și-a pro
pus s-o realizeze in sală, dar 
mai cu seamă țn aer liber, o- 
biectivul său fiind, de fapt, 
recordul mondial (5,81 m) de
ținut, din 1981, de sovieticul 
Vladimir Poliakov. Și ar mai 
fi vorba și de niște medalii la 
„mondialele" de la Helsinki și 
la J.O. de la Los Angeles...

• Simbătă, In „Bundesliga", 
F.C. Kaiserslautern joacă aca
să cu F.C. Koln (în tur 0—3).
• în meci amical, la Monte

rrey (Mexic): Sel. Mexic — 
Vasas Budapesta 1—0 (0—0). 
A Înscris Javier Hernandez 
(min. 50).
• în preliminariile C.E. de 

juniori: Portugalia — Franța 
2—1 (2—1).
• O parte dintre suporteri, 

precum și conducătorii echipe
lor Hamburger S.V. și Werder 
Bremen s-au lntilnit recent 
pentru a-și lua angajamentul 
ca în jocul de simbătă să nu 
se producă incidente. In me
ciul tur. în urma unei încă-

A.
pierdutlerări. un tînăr și-a 

viața!
• La Lisabona, Benfica a 

învins reprezentativa Bulgariei 
cu 2—1.
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• LANSAT DINTR-'JN AVION de 
sport, ca parașutlst new-yorkez, de 38 
de ani, a aterizat exact pe mijloci 1 cele
brului pod suspendat al marelui o.?.ș a- 
merican, după care, schlmbindu-țl rapid 
parașuta cu o alta mal mică, a sărit in 
apele Houdsonului. Această dublă perfor
manță sportivă nu l-a lăsat, insă, total In
diferenți pe polițiști, care l-au condus pe 
temerarul sportiv direct la închisoare, chiar 

a PE 
„PAUL 

au fost 
recorduri 
unei ma-

I

Ig

așd ud leoarcă cum era
CIRCUITUL AUTOMOBILISTIC 
RICARD", de la Castallet,
înregistrate, nu de mult, doua 
mondiale. Rene Latil, la volanul 
șlnl Opel Manta, a fost cronometrat cu o 
viteză orară de 133 km, iar Jacques Sig
noret, pe un Opel Kadett. a parcurs 34,800 
km. Cele două recorduri au fost înregis
trate, trebuie să precizăm, cu mașinile 
rulir.d pe... două roți 1 a AU SPUS ADIO 
ATLETISMULUI compellțlonal două dintre 
raa.lle sale vedete : Karin Rossley (n. 1957) 
șl Evelin Jahl (n. 1956). ambele din R.D. 
Germană. Prime este recordmană mondială 
la 400 mg — 64,28 s (Jena 17 mal 1980), 
a doua a fost recordmană a lumii la ■- 
runcarca discului — 70,72 in (Dresda. 12 
august 1978) șl 71,50 m (Potsdam. 10 mal 
1980). Jahl este de două ori cimploană o- 
llmplcă: tn l,-<76 (69,00 m) șl 1980 (69,9« m). 
• A DECEDAT la Helsinki, In vlrsta de 
81 de ani, luptătorul finlandez Edward 
Westerlund. El a fost campion mondial în 
1922, la cat. 67 kg. șl campion olimpic, In 
1924, Ia cat. 75 kg. A fost competitor olim
pic plnă In 1938. a STIMULATA de succe
sele sale de Interpretă, In serile din fata

focului la cabanele montane, campioana 
de schi elvețianca Erika Hess a scos un 
dlso, cu cîntece din folclorul muntelui pe 
care-1 iubește atît de mult. • DIN 1947, 
de Cx.id, la fiecare sfîrșlt de an, agenția 
„Internationale Sport-Korresponclenz", din 
Stuttgart, organizează ancheta internaționa
lă, pentru desemnarea celor mai buni spor
tivi, din oei M de laureațl 24 au fost atlețl 
(Emil Zatopck și Brumei

aleși de cite 3 ori), 4 cicliști (Eddy Merckx 
— 3 orl), 3 Înotători, 2 automobillștl de 
formula I șl cite un fotbalist, boxer și 
tenlsman. c FOSTUL AUTOMOBILIST 
argentinian, faimosul Juan Manuel Fangio, 
a suportat cu bine o opsrațle de cord, la 
Bueooș Aires. In timpul căreia t-a fost În
locuită o arteră. a ATUNCI CIND 
TIMPUL NEFAVORABIL 11 obligă pe fotba
liștii danezi să-șl întrerupă activitatea pen
tru mal multe luni, pentru a nu trece la 
o .hibernare* toială. unii lucătort practi
că alte sporturi. Mogens Thomsen, porta
rul divlzlonai el A de fotbal Etesblera. joa
că handbal Tn ftn-i..-*. iHn-

clpalul el realizator. Se spune chiar că 
el este o adevărată spaimă pentru... por
tar,! adverșl! a LA MECIUL DE FOTBAL 
Intcrnazionale — Juventus, din prima di
vizie a campionatului italian, cererea de 
bilete a depășit toate așteptările. Din a- 
cest motiv, la „negru", un bilet a ajuns 
să se vindă cu de 5 ori mal mult declt 
prețul său oficial I S-au făcut atunci, ca 
șl la meciul Roma — Inter, afaceri fru
moase, In ciuda insistentelor căutări ale 
poliției 1 • PUGILISTUL ENGLEZ Pat 
Cowdell (29 ani), campionul european al 
„penelor" (medaliat cu bronz la J 0.76 și 
din 1977 profesionist — 26 meciuri, dintre 
care 23 de victorii), a hotărit să abando
neze boxul penttu „a avea mal mult timp 
pentru familie" a LA ACEASTA ORA nu 
se știe cine va organiza Cupa Mondială 
la fotbal, in U86, dar se știe. In schimb 
că postul american de televiziune NBC a 
și cumpărat drepturile de a transmite fi
nala șl 5 meciuri din preliminarii. a GU
VERNUL ARGENTINIAN a declarat „de 
interes național" participarea delegate 
sportive a acestei țări la cea de a 9-a 
ediție a Jocurilor Panamericane, din au
gust, de la Caracas. a MARELE PREMn' 
AL ACADEMIEI SPORTURILOR de la Pa
ris a fost atribuit, pentru anul 1962. atle
tului britanic Daley Thompson, care a 
realizat cea mai frumoasă performantă a 
sezonului trecut : titlurile de campion de 
decmlon ale Europei șl Commonwcaith-u- 
lul șl de două on recordman al lumii. Asa 
ceva n-a izbutit nimeni oină anim '•> 
deration.
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AUTOMOBILISM • In clasa
mentul general al raliului Monte 
Carlo, după cea de-a 15-a etapă 
(ultima) 
conduce 
Rohrl - 
plloților _
șină „Lancia Rallye*-, cu 5h 14:53 
penalizare, urmat de Markku 
Alen (Finlanaa), pe „Lancia 
Rallye* 5hl8.17, Stig Blomqvist 
(Suedia), pe „Audi Quatro". Han- 
nu Mikkola (Finlanda) pe „Audi 
Quatro“, Ari Vatanen (Finlanda), 
pe „Opel Ascona" etc. Pentru 
parcursul final b-au calificat 100 
de echipaje^

CICLISM • Pe velodromul a- 
coperit dtn Moscova, ciclistul so
vietic Aleksandr Dubi$kin a sta
bilit un 
orei tn 
mecanic,
Dubiskln, în virstâ de 29 de ani, 
a îmbunătățit cu aproape^ 5 km 
vechiul record al lumii, deținut 
de australianul F. Daglon

HANDBAL • tn prima zi a 
. Trofeului Spaniei* (masculin) 
s-au înregistrat rezultatele : 
Germană — Franța 28—19
nie ,,A“ — Spania
Iugoslavia — Polonia

RUGBY • Comisia
a federației franceze
echjpa pentru meciul 
din „Turneul celor

a parcursului oom un 
vest-germanul Walter 
campionul mondial al 

de raliu — pe o ma-

nou record mond'al al 
cursă cu antrenament 
parcurgînd 77,386 km.

R.D. 
Spa- 

,.B“ 27—16,
24—23.

de selecție 
a ..........
cu Scoția, 

5 națiuni", 
care va avea loc la 5 februarie, 
la Paris : Blanco — sella, Be- 
lascain. Codombou, Estăve — De
lage Berbizler — Rodrlguez,

Joinel, Rlves — Orso, Condom 
— Paparemborde. Dlntrans,

Lospital. Doar două schimbări 
față de meciul cu Anglia : Delage 
(debutant). ‘ ‘ -
abero, șl

Mart’nez.
ȘAH a 

Wljk aan 
vina pe 
^heeren 
seirawan. 
o1b!i cu Anderson. Conduce An
derson cu 7 p. urmat de Nunn 
6 o Rtbll 5.5 p (11.

tn locul lui 
Berhizler, In

alcătuit

Cannbe- 
loculIul

In runda a 10-
Zee. Korclnol l-a 

Olanfsson. Hulak 
Nunn a remizat 
Hori cu van der Wiel,

i'tfOTr p

la 
în-
cu


