
In vederea meciului 
cu echipa Marocului, din C.E.

A FOST ALCĂTUIT
LOTUL REPREZENTATIV

DE RUGBY
în ediția 1932—1983 a Cam

pionatului european de rugby, 
organizat de F.I.R.A., echipa 
noastră națională a susținut 
pînă în prezent un singur joc. 
la 31 octombrie 1982, joc în
cheiat — după cum se știe — 
cu o nouă si frumoasă victo
rie (13—9) asupra reprezentati
vei Franței. Celelalte patru 
partide din cadrul competiției 
vor fi susținute de rugbyștii 
români in prima jumătate a 
acestui an. Prima dintre ele — 
la 27 februarie. în Maroc, cu 
XV-le acestei țări. în vederea 
intîlnirii de la Casablanca, a 
fost alcătuit lotul reprezenta
tiv (responsabilii săi sint în 
continuare, antrenorii emeriti 
Valeriu Irimescu si Theodor 
Rădulescu), în următoarea com
ponență :

Vasile Ion (Farul). Bănuț 
Cojocaru (R. C. Sportul stu
dențesc), Dumitru Alexandru 
(Steaua). Stelian Podărescu 
(Dinamo) — fundași si mijlo
cași la deschidere :

Sorin Fuicu (Steaua). Marian 
Aldea (Dinamo). Ion Constan
tin (Dinamo). Adrian Lungu 
(Farul), Gheorghe Vărzaru 
(Steaua). Mihail Holban (Fa
rul). — linia de treisferturi ;

Mircea Paraschiv (Dinamo), 
Nieolae Dinu (Farul) — mijlo
cași la grămadă :

Florică Murariu (Steaua). A- 
lexandru Rădulescu (Steaua), 
Marian Gurămare (R. C. Spor
tul studențesc) — înaintași li
nia a treia :

Gheorghe Daraban (Dinamo). 
Gheorghe Dumitru (Farul), 
Pompilie Borș (Dinamo), Gheor
ghe Caragea (Dinamo) — linia 
a doua și numărul 8 ;

Mircea Munteanu (Steaua). 
Marin Mot (Steaua) — taloneri;

Ion Bucan (Știința Petroșani), 
Constantin Dinu (R. C. Grîvița 
Roșie). Dănut Tunaru (Politeh
nica Iași). Alexandru Csoma 
(Știința CEMIN Baia Mare) — 
pilieri.
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FOTBALIȘTII 
MECIUL DE 

LARISSA, 31 (prin telefon). 
De duminică la prinz, cara
vana tricolorilor se află pe 
frumosul, însoritul și legen
darul pămint al Eladei. Pînă 
aici, călătoria de la Istanbul 
a durat cam o oră și un sfert; 
o călătorie plăcută, destinsă 
chiar, mai puțin pentru por
tarul Morarii, care nu prea 
suportă „zonele turbulente**,  
cum le numesc piloții. Cineva 
a încercat să-i dea... curaj : 
„Uită-te jos, Mitică, să vezi 
ce frumoasă e Marea Egee în 
soarele dimineții". Andone 
descoperă în ziarul Millyet fo
tografia cu faultul Iul Coraș 
asupra Iul Selcuk, care a ge
nerat penaltyul care a dus la 
egalare. „Atac neregulamentar 
clar — a exclamat Fr. Co
loși, conducătorul delegației. 
O spunea un fost arbitru. Și 
îl credem. „Ce fault fără rost, 
comentează secundul M. Ră
dulescu. Dacă nu-1 ataca, Ior- 
gulescu era la deposedare, 
priviți-l!“ Se discuta nu pen
tru a-i face imputați! lui Co
raș, ci pentru a se Învăța din- 
tr-o asemenea greșeală.

Ajunși la Atena, ne-am dat 
înapoi ceasurile cu o oră. fi

Aflafi la Larissa, cu efectivul complet

TRICOLORI PREGĂTESC 
MIERCURI CU GRECIA

indcă aici este același fus orar 
cu al nostru. Ne-am urcat a- 
poi in autocarul care ne-a 
transportat la hotelul ..Regina 
Maria**,  tranzitul nostru pentru 
Larissa, situat aproape de ae
roport.

înainte de prinz. tricolorii au 
fost supuși unui antrenament 
de dezmorțire. după-amiază 
somn obligatoriu și din nou o 
altă ședință de pregătire. Cam 
pe la ora 19 lotul reprezenta
tiv a avut o surpriză plăcută, 
apariția caravanei craiovene, 
care — în calitate de... gazdă 
— a urat tricolorilor un „Bine 
ați venit !“ Normal, directorul 
tehnic M. Lucescu s-a intere
sat de mersul pregătirilor e

După gala de verificare a boxerilor fruntași

PREGĂTIRE FIZICĂ SATISFĂCĂTOARE, DĂR MĂI SÎNT 
NECESARE ÎMBUNĂTĂȚIRI PE PLAN TEHNIC

9 „Stiiimbiircd la iițd" a lui Mîhai (iubdtaru • Propunem chemarea la lot

chipei oltene și. In amănunt, 
de selecționabUii ei. Cămătaru 
l-a felicitat pe Gabor pentru 
gol și pentru jocul făcut la 
Istanbul, Ștefănescu l-a între
bat pe Iorgulescu cum a fost 
pe malul Bosforului, Balacî pe 
Boloni etc. Astfel, familia tri
colorilor s-a reunit aici. îl ui
tasem pe Țicleanu, care se 
simte excelent. Ne-a rugat să 
transmitem la București știrea 
că a început să facă mișcări 
și alergări ușoare, iar peste 
două săptămini iși va ’ relua 
antrenamentele, „gradat, fi-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Ccntinuarc în pag 2-3)

La ..Textila Dorobanțul**,

întreprindere model pe tară

SPORTUL-ÎN PAS
CU „MARCA 

FABRICII"
Pentru că despre școlile si 

rafinăriile Ploieștilor, ca și 
despre vestita întreprindere „1 
Mai" s-a mai scris, am ales 
ca temă a reportajului nostru, 
realizat zilele trecute. între
prinderea de stofe „Doroban
țul", binecunoscută, prin pro
dusele sale, atît în tară cît si 
peste hotare. Un panou așe
zat la loc de cinste înfățișează, 
într-un splendid montaj color, 
vizita pe care tovarășul Nieolae 
Ceausescu a făcut-o. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
urmă cu un an, în întreprin
dere, vizită ale cărei roade au 
și început să prindă contur. în 
noi hale de producție si în- 
tr-un mare depozit în care 
munca va fi complet automati
zată.

Discuția cu președinta asocia
ției sportive „Textila Doro
banțul". Victoria Mihai, și cu 
președinta sindicatului. Elena 
Nistor, se încheagă anevoie, 
deși secretarul C.J.E.F.S. Pra
hova. prof. Dumitru Constanti- 
nescu. ne asigurase că aici vom 
găsi una dintre cele mai bo
gate activități sportive. Puncte 
de vedere diferite fiindcă, iată, 
cele două tovarășe, direct lm-

Mircea COSTEA

(Continuare In pag. 2-3)

a lui Mcolae (iobanu 9 Prea multe categorii lără titulari
Mîînc sc reia campionatul Diviziei „A" de polo

„MABATONUL“ DIN FEBRUARIE-SUB SEMNUL 
UNUI AȘTEPTAT SPOR Dl CALITATE

Milne, retntilnlre cu pololștll 
noștri de frunte. Un moment aș
teptat cu interes, justlhcat, de 
vreme ce 1983 este anul marilor 
acumulări in perspectiva Jocu
rilor Olimpice, șl, totodată, anul 
campionatelor europene de la 
Roma. Iar specialiștii șl specta
torii vor avea acum ocazia să 
vadă cit sint de Îndrituite 
amintitele speranțe: de mllne în
cepe, de fapt, un veritabil ma
raton în campionatul celor mal 
bune S echipe românești 1 Astfel, 
turul al treilea este programat 
Intre 3 șl 6 februarie, al patru
lea între 9 șt 13 februarie, al 
cincilea intre 23 șl 27 februarie. 
(Mai rămine, pentru luna mal, 
disputarea ultimului tur). Toate 
vor avea loc in Capitală, bazine
le din Arad și Cluj-Napoca, de
semnate Inițial drept gazde pen
tru două tururi, fiind încă tn 
reparație.

înaintea primelor partide ale 
anului, campionatul are un li (Continuare In pag. 2-3)

Opinii din teren, de la masa de lucru

SĂ VALORIFICĂM SPECTACOLUL SPORTIV 
CA MIJLOC DE ATRACȚIE ÎN ZONELE MONTANE

De vorbă cu Dumitrii Furnică, președintele
Pentru rubrica noastră „Opi

nii din teren, de la masa de 
lucru", interlocutor ne-a fost 
de această dată președintele 
C.J.E.F.S. Brașov, Dumitru 
Furnică, vechi activist al miș
cării sportive de pe meleagu
rile brașovene.

— De ce nu se concepe Po
iana Brașov ea o mare stați
une de sporturi de iarnă, unde 
să conveargă interesele turis
mului și sportului, unde turis
tul. din țară și de peste ho
tare, să fie atras și de mari 
competiții sportive, iar sporti
vul să se simtă stimulat tn 
performanță de un cadru adec
vat și populat de mulți spec
tatori? Marile stațiuni turisti
ce montane din lume (St. Mo
ritz, Chamonix, Cortina d’Am
pezzo, Innsbruck etc) și-ău fă
cut faima, in bună măsură, 
valorificînd condițiile naturale 
excepționale prin sport... 

der autentic In echipa Dinamo 
București (antrenor Iuliu Capșa). 
Ea nu a cedat dedt un singur 
punct pînă acum — prin acel 
9—9 cu Rapid in etapa a treia 
—, Iar Răducanu, Hagiu, Rus, 
Ardeleana, Moiceanu șl ceilalți 
se declarau Jeunăzl deciși să 
meargă In continuare tn același 
ritm. Numai că. se înțelege, fe
roviarii bucureșteni (antrenori 
Constantin Vasiliu și Viorel Tă- 
ranu) nu au renunțat la luptă — 
ar fl șl prematur! —, după cum 
Crișui Oradea (a cărei conduce
re tehnică a fost preluată, după 
decesul regretatului N. Rujlnschl, 
de Ion Alexandrescu) poate ofe
ri prestații de bun nivel. Aștep
tăm șl de la Voința Cluj-Napo
ca (antrenată de Arpad Sarkadi), 
Progresul București (Alexandru 
Szabo), Rapid Arad (Ion Unc), 
C.N.A.S.K. (Gheorghe Zamflres-

— Relația sport-turism are o 
pondere însemnată tn stabili
rea marii performante in spor
turile de iarnă, apropiind de 
mulțimea spectatorilor-tu-
rițti pe marii competitori ai 
•chiulul, ai gheții sau ai tram
bulinelor înzăpezite, folosind 
spectacolul sportiv de înaltă 
ținută ca pe o plrghie a atrac- 
tivitățli în zonele montane, 
tradiționale prin confort fi 
puncte de interes turistic. Po
iana Brașov are toate datele 
naturale precum și realizări 
spectaculoase pe planul ame
najărilor turistice, al capaci
tății de cazare, pentru a se 
înscrie tn sfera marilor sta
țiuni internaționale de iarnă. 
In stațiunile montane turistul 
vine și pentru posibilitatea de 
a practica sporturile de iarnă 
(mai ales schiul și patinajul), 
de a se odihni activ, de a se 
relaxa, atit in mijlocul natu-

Viorel Ioana expediază o directă de dreapta in meciul său cu 
Foto ; Dragoș NEAGUHaralambie Sultan

Așadar, după o perioadă de 
pregătire intensă la altitudine, 
lotul național de box a coborit 
la șes, iar vineri seara s-a 
prezentat la un examen public 
cu ceea ce a acumulat pînă la 
această oră. Testul și-a atins 
scopul. Specialiștii federației, 
antrenorii care răspund de pre

C.J.E.F.S. Brașov
rii cit fi prin intermediul di
verselor mijloace de agrement 
și distracție. Or, din acest 
punct de vedere, la Poiana 
Brașov nu există acum un e- 
chilibru intre realele capacități

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag 2-3)

PLENARA CLUBULUI STEAUA
Ieri. în sala de festivități a 

Casei Centrale a Armatei, s-a 
desfășurat plenara clubului 
sportiv al armatei Stepua. Pe 
ordinea de zi au figurat rapor
tul asupra activității perfor
merilor, specialiștilor și secți
ilor în anul 1982, prezentat de 
general maior Ion Aure), pre
ședintele clubului, planul de 

gătirea lotului au tras conclu
ziile ce se impun si sîntem 
convinși că se vor lua măsu
rile cuvenite pentru ca spor
tivii noștri să-și continue pre
gătirile în același ritm alert, 
care să-i poată readuce în 
prim-planul întrecerilor inter
naționale de anvergură. Obiec
tivele principale ale pugiliști- 
Jcr români sint campionatele 
europene, din luna mai. de - la 
Varna, si Jocurile Olimpice de 
la Los Angeles, iar campania 
declanșată In vederea partici
pării la aceste competiții spe
răm că va da roadele aștep
tate de toți iubitorii boxului 
din țara noastră.

Vineri pe ringul de la Pala
tul sporturilor a ieșit în eviden-

CEL MAI BUN REZULTAT OBȚINUT 
VREODATĂ DE UN PATINATOR ROMÂN

Duminică la amiază s-au în
cheiat la Haga, in Olanda, 
campionatele europene de pa- 
tinaj-viteză, competiție la care 
a luat startul și reprezentantul 
nostru Tiberiu Kopacz. Tinărul 

măsuri pentru anul 1983 și 
luări de cuvînt ale unora din
tre participanți. A vorbit, a- 
poi, tovarășul general lt. Ni- 
colae Stan, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. In încheierea lu
crărilor a luat cuvintul to
varășul general lt. Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministru
lui apărării naționale. 

tă dorința de luptă, disponibi
litatea combativă a tuturor pu- 
giliștilor, indiferent că erau 
sportivi din lot sau de la clu
buri, și acest aspect trebuie 
relevat, deoarece el arată că 
boxerii sint dornici de a se 
manifesta în întrecere directă, 
in ring.

• Multiplul campion al se
migreilor, Georgicâ Donici, a 
abandonat categoria care l-a 
consacrat printre cel mai 
buni boxeri din lume șl a 
trecut în rîndul „greilor**,  
unde speră să realizeze ace
leași performanțe. Ii dorim 
succes. • Ce face campionul 
semlmljlociilor pe 1931, Mihai 
Micloș? După clștigarea tit
lului a avut o perioadă mat 
puțin rodnică și acum se an
trenează de zor în cadrul 
secției de la Crișui Oradea, 
snerînd să revină în aten
ția selecționerilor. • Anul 
trecut, in finala „Centurii de 
aur", cocoșul Gh. Oprișor 
(din Craiova) a lăsat o ex
celentă impresie. Aflăm că 
acum face parte din secția 
clubului Steaua și. în curînd, 
vom auzi din nou de el.

Potențialul fizic acumulat in 
această perioadă poate fi apre
ciat ca satisfăcător. Majorita
tea componenților lotului au 
arătat resurse demne de re
marcat in ultima repriză a me
ciurilor. Acestea au fost deter
minate in declararea învingă-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

patinator din Miercurea Ciuc 
(în aprilie va împlini 21 de 
ani), dovedind o pregătire bu
nă. s-a comportat onorabil în 
toate alergările poliatlonului, 
reușind in final să ocupe in 
clasamentul general un me
rituos loc 10. Este cea mai bu
nă performanță obținută vreo
dată de un patinator român 
în compania așilor acestei dis
cipline și sintem convinși că 
posibilitățile de care dispune 
îl îndreptățesc să aspire la 
mai mult. Iată rezultatele ob
ținute de Kopacz în alergările 
de la Haga : la 1500 m — locul 
8 -u 2:01.96 : la 5000 m — lo
cul 5 cu 7:21,55; la 10 000 m 
— locul 11 cu 15:36,10 ; la po- 
liatlon — locul 10 cu 173,363 p.



Sinteza dezbaterilor plenarei clubului Dinamo Dia problemele campionatului de

ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A OBIECTIVELOR INTERMEDIARE
IN 1983 - PREMISĂ MAJORĂ A REPREZENTĂRII CU CINSTE

A ȚĂRII LA JOCURILE OLIMPICE DIN 1984
Pilon de bază al perform m- 

ței românești, clubul sportiv 
Dinamo București și-a orien
tat întreaga activitate din anul 
1982 în direcția pregătirii te
meinice a sportivilor nomina
lizați pentru Jocurile Olimpice 
din 1984. Conducerea, secțiile 
și tehnicienii acestei unități 
sporii ve-etalon au considerat 
că îndeplinirea angajamente
lor lor de a cuceri la Los An
geles pină la 11 medalii, din
tre care 2—3 de aur, este con
diționată de REALIZAREA, 
ÎNCĂ DIN 1982, A UNOR 
PERFORMANTE DE VALOA
RE, MAI CU SEAMA ÎN 
COMPETIȚII INTERNAȚIO
NALE. Cele nouă medalii (din
tre care două de aur) obținute 
la campionatele mondiale din 
1982 — la lupte greco-romane, 
caiac-canoe. canotaj, box și 
Înot — atestă îndeplinirea a- 
cestui obiectiv intermediar. 
Este meritul clubului de a fi 
reușit să mențină într-o lon
gevitate rar intilnită. la cel 
mai înalt nivel competitiv, 
performeri de talia lui Ivan 
Patzaichin, încă o dată cam- 
oion mondial in trecutul se
zon. sau a lui Stefan Rusu. 
din nou cel mai bun în lume. 
Prin reprezentanta sa Carmen 
Bunaciu, același club a cucerit 
o medalie cu o mare valoare 
simbolică, sugerind nebănuite
le posibilități de extensie ale 
mișcării sportive românești 
spre zone pină acum inaccesi
bile, cum a fost înotul. Și tot 
clubul Dinamo a reînnodat 
tradiții de succes pe care alte 
unități sportive nu le-au reu
șit, aducînd țării cea de a 
doua medalie a unui campio
nat mondial de box, prin Con
stantin Tițoiu, după ce un alt 
mare performer al clubului, 
Simion Cuțov, deschisese seria 
în 1974. Trofeelor cîștigate la 
competițiile supreme ale anu
lui 1982 li se adaugă alte 10 
medalii cucerite la campiona
tele europene de lupte greco- 
romane. înot, polo-juniori. tir 
ți judo-juniori. Aceste succese 
și altele au adus clubului Di
namo București nu numai cin
stea de a avea cinci repre
zentanți in clasamentele celor 
mai buni sportivi români ai 
anului 1982 (Ștefan Rusu, Ivan 
Patzaichin, Mircea Paraschiv, 
Vlad Hagiu, Carmen Bunaciu), 
ci și intiietatea in clasamentul 
alcătuit pe criteriul numărului 
de medalii și puncte cucerite 
la campionatele mondiale or
ganizate la ramuri olimpice.

Eforturile din 1982 ale acti
viștilor clubului Dinamo s-au 
îndreptat și spre sporirea nu
mărului sportivilor oferiți Io
turilor olimpice. Au fost adău
gate noi valențe pregătirii, 
potențialului psihic și arsena
lului tehnico-tactic ale acestor 
performeri, în îdeea de a 
transforma „posibilii candidați 
olimpici" in „posibili medaliați 
olimpici". S-a ajuns astfel ca, 
la sfîrșitul anului, aproxima
tiv 35 de sportivi din cei 112 
component! dinamoviști ai lo
turilor care se pregătesc pen
tru Los Angeles să poată emi
te pretenții mai mult sau mai

LOS ANGELES E TOTUL...
Șl TOTUȘI, EXISTĂ CEVA MAI IMPORTANT

Mai rar se întîmplă să vezi cîteva sute de oameni co
nectați la o singură idee, in jurul căreia se învîrtesc toate. 
Și vorbele, șl gindurile, și faptele, in plenara sportivilor di- 
namoviști am avut la un moment dat sentimentul că pentru 
ei nu există nimic altceva la ora asta — adică înainte cu 
un an și jumătate — decit Los Angeles 1984. Jocurile Olim
pice de vară. Primul între toate cluburile românești la rea
lizările intermediare olimpice, pentru Dinamo București Los 
Angeles înseamnă totul — mi-am zis —, judecind și după 
convergența ideilor tuturor luărilor la cuvint, univoce și sub
liniind aceeași angajare : luptăm și vom lupta din toate 
puterile pentru a ne face datoria la Olimpiadă I

Știut fiind că Jocurile Olimpice reprezintă suprema între
cere sportivă a lumii, că rezultatele lor dau măsura exactă 
a sportului din orice țară, concentrarea de fapt și de gînd 
a dinomoviștilor asupra „obiectivului Los Angeles" este ab
solut legitimă și întru totul întemeiată.

Și totuși, de la tribuna plenarei o pornit spre sală un 
gind care S-a ridicat peste marele obiectiv sportiv. „Ori
unde vă duceți, cu oricine vă întreceți, nu uitați de unde ați 
plecat, nu uitați nici o clipă cine sînteți, nu uitați pe cine 
reprezentați. Nu vă uitați patria, nu uitați că sînteți români, 
nu uitați că reprezentați România lui Ceaușescu, cum spun 
cu atîta respect străinii I Fiți demni de țara noastră, fiți 
demni de poporul nostru I*

Fii demn de România I - iată obiectivul suprem al ori
cărui sportiv din țara noastră.

Marius POPESCU

puțin îndreptățite, dar reale, 
la un loc pe podiumul olimpic. 

Trebuie remarcat, totodată, 
că REZULTATELE REALIZA
TE NU SE RIDICA INCA LA 
NIVELUL POTENȚIALULUI 
CLUBULUI ȘI AL IMPERA
TIVELOR ACTUALE ALE 
SPORTULUI DE PERFOR
MANȚA, care Impun competi
tivitate pe plan european, 
mondial și olimpic, la un NU
MĂR MARE DE DISCIPLINE. 
Unele sporturi NU au contri
buit la zestrea de trofee va
loroase ale clubului. Trebuie 
amintite la acest capitol atle
tismul, tirul, gimnastica. îno
tul (masculin), scrima. ÎN TO
TALITATE RAMURI CU MA
RE PONDERE OLIMPICA, în 
care se acordă peste o sută de 
medalii de aur, de argint și 
de bronz! Nici alte discipline, 
printre care baschetul, călâria, 
ciclismul. voleiul (feminin), 
parțial fotbalul $1 polo-ul. nu 
s-au ridicat la nivelul poten
țialului general al clubului In 
marile competiții internaționa
le. Sigur că, în unele cazuri, 
nereușitele nu pot fi reproșate 
în mod direct clubului Dina
mo, ele aparținînd mai de
grabă unor factori exterioii, 
precum selecția ți alcătuirea 
echipelor reprezentative. Sînt 
însă sporturi în care DEFICI
ENȚELE INTERNE AU STAT 
LA BAZA LIPSEI LOR DE 
COMPETITIVITATE. Cazurilor 
expuse li se pot adăuga ho
cheiul, handbalul... Cel mai 
des întîlnite sînt carențele în 
procesul instructiv-educativ, in 
organizarea activității și în 
sistemul de promovare a tine
retului. Unii antrenori nu re
curg la pregătirea individuali

zată care necesită — e adevă
rat — investiții mai mari de 
muncă, dar determină salturi 
valorice rapide, numărul repe
tărilor la gimnastică, lupte, tir, 
canotaj, volei este încă redus, 
componenta fizică a antrena
mentului nu se extinde pe du
rata întregului an, pregătirea 
psihologică nu este efectuată 
de comisii interdisciplinare. Na 
s-a reușit, de asemenea, ca. in 
toate cazurile, prin actlvitătî 
politico-ideologice ți cultural- 
educative, să se dezvolte ati
tudini și convingeri Înaintate 
despre muncă, viață și sport, 
fapt care a avut ca urmare 
renunțarea la o serie de spor
tivi care s-au complăcut timp 
îndelungat într-o mediocritate 
sportivă și civică intolerabilă.

E de la sine înțeles că nu
mai eradicarea tuturor aces
tor neajunsuri constituie con
diția fundamentală ca procesul 
de pregătire la înalt nivel a 
performerilor dinamoviști să 
continue, in mod susținut, și 
in 1983. Pentru anul care a 
început, clubul Dinamo și-a 
fixat, ca de obicei, obiective 
îndrăznețe, măsurabile in me
dalii obținute la campionatele 
mondiale, europene și la Jocu
rile Mondiale Universitare de 
la Edmonton. Este continuarea 
firească a orientărilor din pri
mii doi ani ai actualului ciclu 
olimpic. Dar, în aceiași timp, 
și o premisă majoră pentru ca 
și Ia Jocurile Olimpice din 
1984, de la Los Angeles, per
formerii clubului Dinamo să-și 
îndeplinească integral obiecti
vele, rcprezcntînd cu cinste 
tricolorul românesc.

Radu TIMOFTE

SĂ VALORIFICĂM SPECTACOLUL SPORTIV CA
(Urmare din pag. 1)

de cazare, competitive pe plan 
internațional, și mijloacele de 
agrement, ca să nu mai vor
bim de mijloacele de transport 
Si piftiile insuficiente.

Pornind de la această reali
tate și de la unele propuneri 
mai vechi făcute unor factori 
de decizie din sport ți turism 
de colegul meu Mihai Bâră, 
bun cunoscător al problemei, 
consider că rezolvarea acestora 
depinde de: diversificarea mij
loacelor de agrement. In baza 
opțiunii clientului; organizarea 
In bune condițiuni a școlilor 
de schi, conduse de instructori 
atestați ți de federația de spe
cialitate; construirea unor 
trambuline de sărituri eu schi- 
urile (una acoperită cu mate
rial plastic pentru perioada 
de vară) știut fiind faptul că 
săriturile constituie un spec
tacol sportiv care atrage pu
blicul (tn urmă eu «ni, la 
concursurile noastre de aci 
asistau tn fur de 1—3000 spec

tatori); dotări comune pentru 
sportul de performanță ți de 
agrement (in acest sens exis- 
tind un proiect aprobat de in
stitutul de specialitate din 
Brasov); preluarea unor com
petiții de anvergură, cu parti
cipare de elită ; găsirea unor 
soluții pentru ea tn Poiana 
Brasov, unde sint amplasate 
piftiile omologate de F.I.S., să 
se acorde la mijloacele de 
transport pe cablu priorități 
(contra cost) sportivilor de per
formanță, care pierd mult timp 
la folosirea schilifturilor; ame
najări turistice adecvate pri
vind zonele pitorești, folclori
ce, încadrate de istorie, tradi
ții, obiceiuri locale. Acesta 
constituie, evident, un punct 
de vedere al sportului, privind 
reconsiderarea In perspectivă 
a relației turism-sport. in ur
mă eu cițiva ani, la Ministerul 
Turismului exista părerea că 
sportul ar putea perturba tu
rismul... Acum, am găsit înțe
legere la factorii de conduce
re. Iată de ce sperăm ca prin 
grija forurilor centrale, minis-

MIJLOC DE ATRACJIE
terul de resort și C.N.E.F.S., 
cu sprijinul organelor locale, 
a federațiilor de specialitate, 
nu peste mult timp Poiana 
Brasov să intre in circuitul 
stațiunilor montane cu renume 
sportiv internațional.

— Județ montan prin exce
lentă, Brașovul bate pasul pe 
loc în sporturile de iarnă, de 
ani și ani. Ce se preconizează 
în perspectiva Imediată?

— Intr-adevăr, sporturile de 
iarnă au înregistrat un regres, 
chiar dacă reprezentanții jude
țului nostru domină pe plan 
republican. Pe toți ne preocu
pă perspectiva imediată, im
pulsionați ți de grija și aten
ția permanentă cu care condu
cerea C.N.E.F.S. urmărește re
lansarea sporturilor de iarnă 
in circuitul valorilor interna
ționale. Ce se află pe agenda 
noastră de lucrul Trecerea de 
la „munca de inițiere", de „în
vățare" (neangajanti), la o 
selecție riguroasă, pentru pro
movarea (responsabili) a va
lorilor (așteptăm, tnsi, din 
partea forurilor centrale, nor-

PREA MULT PATOS
O 

ma 
nin 
„A"! Lucrul nu 
rău, este 
pentru că după trista ratare 
de la campionatele mondiale, 
handbalul feminin promită 
astfel să se învioreze, să se 
fortifice tocmai prin campio
natul țării, așa cum este fi
resc, să promoveze noi talente. 
Campioana țării, Știința Bacău, 
suportă acum un puternic 
asalt din partea unor formații 
pe care le știa ca 
și a unor echipe cu 
zătoare ascensiune, 
fosta campioană,
București și A.E.M. Timișoara 
fac parte din prima categorie, 
Chimistul Rm. Vilcea și Tex
tila Buhușî din „noul val".

Totul este bine numai pină 
la un punct. Adică pînă la 
jocurile tot mai dinamice și 
lupta spectaculoasă pentru in- 
tiietate. Mai departe, lucrurile 
își schimbă culoarea, din roz 
în cenușiu. în focul disputelor, 
antrenorii nu văd adesea la
cunele propriilor formații 
cînd înfrângerea devine 
nentă, se răzbună pe... arbitri, 
(în paranteză trebuie spus că 
și „cavalerii fluierului" au 
contribuit la crearea acestei 
atmosfere prin nesiguranță ți, 
uneori, prin decizii anapoda). 
Cu sau fără dreptate, arbitrul 
devine „acarul Păun". Numai 
in etapa disputată duminică ni 
se semnalează la două meciuri 
din cele șase programate de 
runda a 9-a, abateri grave ale 
antrenorilor. Remus Drăgănes-

*

activitate agitată pe pri- 
scenă a handbalului femi- 
in campionatul Diviziei 

este desigur 
chiar îmbucurător,

e-
Ș>
e- 
au

SI

rivale, dar 
o surprin- 
Rulmentul, 

Progresul

Sîmbătă și duminică au a- 
vut loc două intîlniri amicale 
intre reprezentativa masculină 
de handbal a Ungariei ți Se
lecționata secundă a României. 
Ambele meciuri au fost cîști-
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cu. conducătorul tehnic și su
fletul echipei Rulmentul Bra
șov. a provocat scandal la Rm. 
Vilcea. in timp ce Vasile 
Mărgulescu. girantul tehnic al 
formației Progresul București, 
a fost eliminat de pe banca 
chipei sale pentru proteste 
vociferări.

Departe de a fi singulare, 
xemplele puse în discuție
atuul actualității. Sigur, antre
norii, în primul rînd ei. tră
iesc cu intensitate meciul, trec 
prin situații dramatice. Dar în 
toate momentele este Imperios 
necesar să primeze judecata 
calmul. Departe de a-și ajuta 
echipa în acele clipe (energia 
aceasta suplimentară îi poate 
servi la antrenamente...), an
trenorul își handicapează evi
dent 
mul 
mite 
apoi 
mai 
în care-și conduce

CLASAMENT ÎN „TROFEU

propriile sportive. In prl- 
rînd, pentru că le trans- 
starea sa de nervozitate, 
— fiindcă el însuși nu 

poate judeca bine modul 
formația.

După nouă etape, în „Tro
feul eficacității", oferit de zi
arul „Sportul", situația se pre
zintă astfel: 1. MARIA VE- 
RIGEANU (Chimistul Rm. 
Vilcea) 97 de goluri înscrise, 
2. Iuliana Dimofte (Hidroteh
nica Constanta) 65, 3. Rodica 
Grigoraș (Confecția București) 
62, 4—5. Nadire Luțaș (A.E.M. 
Timișoara) și Magda Pereș 
(Mureșul Tg. Mureș) cîte 58, 
6. Elena Leonte (Știința Ba
cău) 53, 7. Mariana 
mentul Brașov) 51,

★

Oacă (Rul-
8-9. Edith

★
prima pargate de oaspeți. în

tidă. la Ploiești. România B —
Ungaria 23^-24 (13—10), iar In
cea de a doua, la București, 
România B — Ungaria 22—28
(10-13).

ei

DIVIZIA „A" DE POLO
(Urmare din pag, I)

SPORTUL
(Urmare din pag. 1)
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lui na 
s-a pe 
după 
Brașov 
locul 
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la zi:

GRI)

cu) un spor de calitate In joc 
și, poate, chiar ...candidaturi 
pentru lotul național, ale cărui 
porțî rămin deschise. In ce pri
vește formația speranțelor polon
iul nostru, frumos numit Viito
rul șl jucînd sub culorile Li
ceului Industrial 37 București 
(Paul Niculescu), o vom urmări 
pe mai departe eu mult interes

ți cu mari nădejdi pentru 
ropeneie- de juniorii 

prezintă clasamen-Iată cum se
tul la această oră :
1. DINAMO 14 13 1 0 198- 90 27
2. Rapid. Buc. 14 11 1 2 141- 17 23
3. Crișul 14 9 1 4 166-110 19
4. Voința 14 8 1 3 120-111 17
5. Progresul 14 5 1 8 00-129 11
6. Viitorul 14 4 1 9 118-165 9
7. Rapid Arad 14 1 1 12 78-158 3
8. C.N.A.S.E. 14 0 3 11 93-153 3

1. Ste

„MARCA I
intervine adesea cu sugestii de 
genul 
sului 
locul 
faceți 
tism...' 
reia tovarășa Mihai 
tică la repasat si la oficiul de 
calcul, a început ceva și la 
«tesa». cu participarea docto
rului Iulian Ionescu, ca si a 
psihologului Stela Toma. de 
marc ajutor in munca asocia
ției. La căminul de nefamiliste, 
cele 118 locatare fac cu regu
laritate gimnastică dc înviora
re. E drept, la început făceau 
că trebuia, acum fac pentru 
că simt că le trebuie, s-au con
vins fetele că e bine așa și 
nu mai e nevoie să le îndem
ne nimeni". „Poate îi spuneți 
tovarășului si despre 
parea la finala Cupei 
îndeamnă secretarul 
C.J.E.F.S. cînd discuția trenea
ză din nou. „Da, acesta este 
un obiectiv important în planul 
«Daciadei»; pentru că 
cum stăm față de alte ___
prinderi — vine replica. Avem 
rezultate bune la handbal — 
nu, nu folosim jucătoare din 
echipa care activează în Di
vizia B, ci fetele nelegitimate. 
La volei avem mereu locul II, 
fiindcă ne batem de regulă cu 
echipe de divizie, școlare mai 
ales — cind finala pe tară e 
la Sibiu sau la Iași, că dacă 
s-ar juca la Ploiești nu am 
admite. Dar așa... Tot Ia «Cupa 
M.I.U.» concurăm cu bune re
zultate la atletism (greutate, 
lungime. 800 și 1 500 metri), 
fiindcă atletismul a prins in 
întreprindere, dovadă si pre
zența la finala «Crosului Tine
retului** unde a ajuns o mun
citoare de-a noastră, Aneta Pe
lin. Ar mai fi orientarea tu
ristică. eu concursuri la Cheia 
și la Bușteni, intrecerile de să- 
nius (am văzut un afiș la pa
noul sportiv, care chema la o 
asemenea Întrecere în dumini
ca ce urma), complexul «Sport 
ți sănătate»’, dar pină acum *- 
vem doar 35 de procente din 
totalul personalului muncitor, 
ceea ce să recunoaștem..."

IN PAS

plicate în activitatea despre 
care vrem să scriem, conside
ră că, fată de „renumele fir
mei", munca lor în domeniul 
sportului este mult perfectibi
lă. O fac nu numai cu res
ponsabilitatea funcțiilor lor. ci 
și cu autoritatea de foste spor
tive, președinta sindicatului ac- 
tivînd nu demult In echipa de 
handbal, iar președinta asocia
ției. parașutistă în lotul națio
nal, fiind distinsă cu titlul de 
„Maestru al sportului" si cu 
„Insigna de aur" cu două dia
mante a Federației Aeronautice 
Internationale... Așa se face că 
secretarul consiliului județean

IN ZONELE MONTANE
motive precise privind apreci
erea calitativă a muncii ți nu 
cantitativă)*, întinerirea corpu
lui de antrenori și prezența 
permanentă a acestora pe pif
tii. la locurile de pregătire și 
concurs; reașezarea organiza
torică a secțiilor (Dinamo, 
A.S.A., Tractorul «ini acum 
secții de nivel internațional la 
schi și biatlon, eu drepturile ți 
obligațiile de rigoare), precum 
și a Liceului din Predeal, 
pentru a contribui la forma
rea talentelor din rindul schio
rilor de virsti școlară; partici
parea efectivă a activului 
C.J.E.F.S. la procesul de pre
gătire (printr-o hotărire a Bi
roului C.J.E.F.S. Brașov, Mihai 
Bără, secretar, și Ion Vintiloiu, 
metodist, au fost degrevați de 
alte sarcini In afara schiului 
și biatlonului). Și. continuăm 
să sperăm ei vom putea pre
lua zona ~
Mare, eu 
adiacente, 
jărli unei 
gătire a schiorilor alpini.

Ruia — Cristianul 
telesehi ți celelalte 
fn vederea amena- 
baze proprii de pre-
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@ Echipa de tineret a Cehoslo
vaciei ia București. Recent, la 
forul nostru de specialitate 9 
sosit c telegramă prin care fe-’ 
derația cenoslovacă anunță că la 
„Cupa Federației", tradiționala 
competiție care se va desfășura 
anul acesta la București, între 
11 șl 13 februarie, în locul fer- 
mației de primă ligă Sparta Fra
ga (anunțată anterior) va fi pre
zentă echipa de tineret a Ceho
slovaciei. Probabil că va fi ace
eași formație care a luat parte, 
nu demult la Leningrad, la C.M. 
de juniori (tineret, 20 de ani) 
grupa „A“ . La această întrece
re, tinerii hocheiști cehoslovaci 
s-au clasat pe locul secund, pier- 
zînd la ’ mare luptă, cu 3—4, la 
ciștigătoarea disputei, echipa 
U.R.S.S., și terminînd la egali
tate (7—7) cu festa campioană a 
lumii la tineret, reprezentativa 
Canadei. Cu alte cuvinte, un ad
versar redutabil (ceea ce este 
bine!) pentru hochciștii noștri 
fruntași.
• Lotul de juniori al țării, in 

Bulgaria, la „Cupa Olimpică*, 
între 3 și 7 februarie va avea loc 
la Sofia o competiție internațio
nală rezervată echipelor de ju
niori, la care și-au anunțat 
participarea reprezentativele Iu
goslaviei, României, Ungariei și 
țării gazdă. Echipa noastră, con
dusă de trioul Al. Kalamar, So
rin Ciobotaru și Remus Bianu, 
s-a pregătit serios în ultimul 
timp la București, evidențiindu- 
se portarul Tamaș, jucătorii Bura- 
da, Munteanu, Caval, M. Iones- 
cu, Bacso, Sofron șl alții. Pentru 
sfîrșitul lunii februarie este po
sibil să se perfecteze o dublă 
întîlnire între echipele României 
și Iugoslaviei.
• Au fost stabiliți arbitrii 

pentru C.M. de juniori, grupa 
„C“, de la București. Recent, 
forul internațional de specialitate 
a confirmat că la C.M. de ju
niori (20 de ani), grupa „C-, de

Ia București (3—10 martie) vor 
fi prezenți trei arbitri centrali 
neutri : H.J. U aschnig (Austria), 
Alexander Zagorski (Polonia) și 
Erik Bostrup (Danemarca). Ei 
vor fi ajutați la linii de doi 
români (M. Prcmeanu șl A. Ba- 
lint) și de J. Jalarvo (Finlanda). 
E. FrcderiKsen (Danemarca) și 
Kiril Gherasimuv (Bulgaria).

<Ic la Pctriei (Bulgaria)

LOTUL OLIMPIC Al ROMÂNIEI - BELAȘIȚA STRUMIȚA 2-2 (2 0)

• Formația Torpedo Usti Ka- . 
menogorsk sosește in ziua de 5 I 
februarie. Cealaltă formație de | 
peste hotare care va lua parte 
la „Cupa Federației- estn lor- . 
pedo Usti Kamenogorsk/ parti- I 
cipantă la prima ligă a campio- | 
natului sovietic. Hocheiști! so
vietici vor sosi în Capitală în « 
ziua de 5 februarie, urmînd ca, I 
înainte de a se alinia la star- | 
tul „Cupei Federației", să în- 
tîlnească în două meciuri-test ■ 
lotul nostru reprezentativ. |

ECHIPA DE TINEREI .
A EVOLUAT EA GALATI
în cadrul pregătirilor pe care I 

le efectuează pentru apropiata ’ 
dispută din grupa „C“ a C.M. • 
de hochei, echipa de tineret I 
(juniori, 20 de ani) a țării • 
noastre se antrenează la Ga
lați, unde a șl susținut dcuă I 
partide cu divizionara „A* din I 
localitate, Dunărea. Ambele 
jocuri au fost cîștigate, cu ace- I 
lași scor : 6—5, de echipa Du- | 
nărea. Pină la C.M., care se 
va disputa intre 3 și 9 martie ■ 
Ia București, echipa de tineret I 
va lua parte la „Cupa Federa- ’ 
ției”, va juca cu echipa sovie- . 
tică Torpedo Usti Kamenogorsk I 
și va evolua la Universiada de I 
Ia Sofia.

PETRICI, 31 (prin telefon). 
Luni după-amiază fotbaliștii 
din Lotul olimpic al României 
au revenit pe terenul din Ma- 
rikostinova. unde. în al doilea 
meci din cadrul turneului Be- 
lașita '83 au întilnit formația 
iugoslavă Belașița Strumița (lo
cul 1 în campionatul Republi
cii Macedonia). Pentru a ve
rifica pe toți componenții lo
tului. antrenorul Gheorghe 
Staicu i-a introdus ca titulari 
pe Speriatu. M. Zamfir, Zare, 
C. Solomon, Pană si Radu II. 
Singurul indisponibil este Io- 
van, care duminică a suferit 
un traumatism la nivelul re
giunii femurale. dar dr. FI. 
Brătilă ne spunea că în 3—4 
zile va ti refăcut.

Luni vremea a fost total 
schimbată, a bătut vîntul. a 
fost frig, a plouat. Meciul cu 
echipa iugoslavă s-a încheiat 
cu scorul de 2—2 (din nou e- 
gal deci) după ce fotbaliștii 
noștri , conduceau la pauză cu 
2—0. Două goluri care expri
mau superioritatea lor în joc. 
goluri realizate in faze foarte 
frumoase si bine concepute. în 
min. 16 Petcu îl deschide în 
diagonală pe ȘOIMAN, acesta 
pătrunde în viteză, driblează si 
portarul și înscrie ; în min. 26 
o frumoasă combinație a fost 
încheiată de MAJARU cu un 
„drop* excelent, cu care a în
scris jos Ia colț, de la 22 m. 
Două suturi pe spațiul porții, 
două goluri si putea veni si al

Pregătirile divizionarelor „A"

Jllll ȘTIE CĂ ARE UN STADION SPLENDID,

CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BASCHET>
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lcare 
t.S.U. 
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SPORTUL conduce Virgil Băi- 
ceanu (Farul), cu 644 puncte 
marcate.
• Următoarea etapă a campio

natului — a 25-a - m va dis
puta sîmbătă 5 februarie.
• în Divizia „A* de fete, sal

tul cel mai spectaculos l-a rea
lizat I.E.F.S.: a trecut pe locul 
9. locul 11 fiind ocupat de C.S.U. 
Ploiești. A mai promovat Spor
tul studențesc, pe locul 4 (față 
de locul 5 Înaintea turneului bu- 
cureștean). Clasament :

GRUPA 1— C:
1. „U* Cj.-N.
2. Voința Buc.
3. Olimpia
4. Sp. stud.
5. Univ. Tim.
6. Crișul

26 1 2085:1611 53
27 21 e 1722:1462 48
27 20 7 1809:1576 47
27 17 10 1902:1683 44
27 15 12 1671:1550 42
27 12 15 1633:1081 33

GRUPA 7-12:
7. Progresul
6. Comerțul
». I.E.F.S.

10. Voința Bv
11. C.S.U. PI.
12. Rapid

27 16 11 1704:1722 43
27 12 15 1451:1508 39
27 8 W 1711:2020 35
27 7 20 1538:1851 34
27 6 21 1675:1864 33
27 2 25 1399:1842 29

• în „Trofeul eficacității", Mag
dalena Pali (Universitatea Clui- 
Napoea) se află pe locul I, cu 
634 puncte marcate.
• Următoarele turnee se vor 

disputa tn zilele de 6—10 februa
rie, la Cluj-Napoca (grupa valo
rică 1—6) și tn Capitală (7—12).
• în Sala sporturilor „Dece- 

bal*, din Arad, s-a disputat un 
reușit turneu de minibasehet, cu 
participarea a 10 echipe din A- 
rad, Oradea. Salonta și Timișoa
ra. Clasamente (au luat parte 
doar formații de fete): cat. I: 
1. C.S.S. ÎT Arad, 2. C.S.Ș. Sa
lonta. 3. C.S.Ș. I Arad: fete II: 
1. C.S.Ș I Arad, 2. C.S.Ș. II A- 
rad, 3. C.S.Ș. Salonta. Ambele 
echipe etștigătoare stat antrenate 
de prof. Constantin Wiinsch. Pre
mii speciale: coșgetere: Susana 
Szabo (Arad I) 41 p la cat. I, 
Cristina Dumitru (Arad II) 23 p 
la cat. a II-a; cele mal înalte: 
Mirela Neș (Arad I) 1,74 m, res
pectiv Eleonora Mihoc (Acad II) 
1.64 m: cea mai tehnică: Andreea 
Nemeth (Oradea).
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ACTUALITĂȚI DIN TENIS
>1

• în „Cupa Unirii", competi
ție rezervată seniorilor, încheiată 
în Sala sporturilor din Deva, fi
nala și-au disputat-o Cristinel 
Ștefănescu și Liviu Mancaș (am
bii de la Steaua). Ștefănescu a 
cîștigat cu 7—5, fi—4. De remar
cat faptul că toți cei patru se- 
mifinaliști aparțin aceluiași club 
(Steaua): ștefănescu — R. Con
stantin eseu 6—3, 6—3, Mancaș — 
D. Pop 4—6, 6—2, 6—2 • în sa
la „23 August" din Capitală con
tinuă întrecerile concursului fe
minin de selecție. Dintre juni
oare, Ileana Trocan (Tenis Club 
București) și Teodora Tache (Di
namo București) au obținut cîte 
șase victorii din tot atîtea par
tide susținute (ele părăsind com
petiția pentru a participa la un 
turneu în Bulgaria). Monica Ra
du (Dinamo București) a repur

tat opt victorii din 10 meciuri, 
iar dintre senioare Luminița Să
lăjan (Politehnica București) a 
pierdut un meci din opt susținu
te. Cîteva rezultate: Ileana Tro
can — Luminița Sălăjan 5—7, 
6—3, 6—4, Luminița Sălăjan —
Monica Radu 6—4, 6—3, Oana 
Hîncu (C.S.Ș. Unirea Iași) — 
Sanda Proca (Dacia Galați) 7—5, 
4—6, 6—2, Daiana Samungi (Di
namo București) — Florentina 
Cocan (Steaua) 1—6, 6—3, 7—5, 
Monica Radu — Aurelia Nico- 
Tae (Progresul) 6—3, 7—6. Sanda 
Proca — Vasilica Ivar (Steaua) 
1—6, 6—4, 7—6, Luminița Sălă
jan — Georgeta Onel (Progre
sul) 6—2, 6—3, Corina Taloș (Di
namo - București) — Florentina 
Cocan 6—2, 6—4. (S. IONESCU,
coresp.).

RETROSPECTIVĂ 1982 (IV)

HIPISM
Anul hipic 1932 a fost mar

cat de revenirea la organizarea 
unor alergări de fond, dispărute
— to mod cu totul nejustificat
— de multa vreme. Astfel, to 
octombrie a fost repus to drep
turi „Criteriul de fond", alergare 
clasică pe distanța de 4 200 m, 
care a dat loc unei întreceri 
spectaculoase, cu o sosire strinsă. 
și care a atras un numeros pu
blic. Asupra alergărilor cu ca
racter clasic avem însă mari 
obiecții de făcut, căd modul de 
handieapare și organizare este 
total nemulțumitor dtod posibi
litatea unor elemente mai modes
te să realizeze victorii la care 
nu aveau dreptul. Este total ne- 
permis ca o iapă ca Florida să 
obțină victoria In cele două hl- 
turi ale „Premiului Agriculturii*, 
in timp ce Perjar, spre a ob
ține victoria In „Premiul Cen
trului republican", a trebuit să 
beneficieze de accidentul provo
cat de Heracle. Publicul specta
tor vine in număr mare pe hi
podrom spre a vedea pe marii 
campioni cum realizează victorii 
șl nu pentru a asista la aler
gări în care handicapurile vede
telor turfului devin uneori insur

montabile. Pariurile organizate 
de hipodrom vor avea numai 
de ciștigat prin revenirea la o 
organizare mai judicioasă a 
curselor clasice, deoarece In ce
lelalte alergări jocul va crește 
simțitor printr-o participare mai 
numeroasă.

Arbitrii alergărilor, la rindul 
lor ar trebui să privească cu 
mai multă exigență modul cum 
susțin unii, driver! la sosire caii 
pe care-i conduc (șl nu numai 
tn cazul performanțelor contra
dictorii) ; de asemenea să fie 
mai atenți asupra mersului nere
gulat al unor cal (căci nu cre
dem că în 1982 numai un cal a 
mers în acest fel), precum și 
asupra galopurilor date to final 
de unii cai care sint repuși to 
avantaj obținlnd victoria (cazul 
Ruletei) etc. Mal gusținem că 
la toate alergările cu sosiri strto- 
se, chiar dacă ciștigătorul este 
văzut de comisarul rosirii, rezul
tatul să fie dat după consultarea 
fotografiei (cazul Hazos-Crater). 
Propunem, de asemenea, ca pa
riul ordinea simplă să fie or
ganizat numai la ultima .alerga
re a zilei, deoarece tn restul 
curselor, fiind alte pariuri, el nu 
mai are viață. Prin luarea aces
tor măsuri vor fi readuși un 
mare număr de spectatori pe hi
podrom.

A. MOSCU
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CEIA CE
Jiul a început mai liniștită 

ca niciodată pregătirile pentru 
retur. Iernată pe locul 8, cu 
18 puncte, si nu pe... 16, cu 
14 puncte, ca acum un an. e- 
chipa minerilor are liniștea 
necesară cristalizării unui „11“ 
reprezentativ, cum 11 doresc 
susținătorii de pe Valea Jiu
lui. Inițial, Jiul trebuia să se 
pregătească la Valea de Pești, 
dar din motive obiective a 
preferat să rămină în Petro
șani. unde condițiile (inclusiv 
de refacere) erau mai bune. Cu 
cine au plecat pe durul drum 
de iarnă Ladislau Vlad si Go- 
gu Tonca ? Cu următorii Jucă
tori : Cavai, Homan (revenit 
de la Minerul Lupeni) și Ba- 
colța — portari ; P. Grigore, 
Vînătoru, Neagu, M. Popa, V. 
Popa,, Vizitiu, Stana, Vesa și Szc- 
keli — fundași : Varga, Mula, 
Șumulanschi si Dina — mijlo
cași ; M. Marian, Băluță, Stoi- 
nescu, Nasta Colceag, Guda 
(de la Dinamo Victoria), Coca 
(revenit de la Minerul Lupeni), 
Dosan (de la Aurul Brad) gi 
Ciobanu (de la F.C.M. Brasov) 
— atacanți. Din lectura lotului 
petroșănean se observă absența 
lui Sălăjan, care a fost cedat 
împreună cu portarul I. Gri
gore divizionarei „C“ Minerul 
Lupeni. Care au fost proble
mele prioritare ale Jiului In a- 
ceastă perioadă de iarnă ? A- 
sigurarea unei discipline ire
proșabile în pregătiri. Exigen
tul antrenor Ladislau Vlad 
consideră că disciplina repre-

FOTBALIȘTII 
TRICOLORI

(Urmare din pag. I)

reșle*, completează medicul 
craiovenilor. Vasile Frincules- 
cu. în sfirșit, reintilnindu-1 pe 
Lung, Necula Răducanu l-a 
amenințat, glumind : „O să te 
încerc eu, miine, ca să mă 
conving ce-ai făcut pe aici*.

Programul reprezentativei 
curge șnur. Duminică seara 
s-a făcut un tur de agrement 
prin unele zone ale Atenei, pe 
la Pireu, luni dimineața s-a 
efectuat un antrenament de 80 
de minute pe unul din tere
nurile lui Panathinaikos. evi
dent și cu internaționalii cra- 
ioveni — Lung, Ștefănescu, 
Ungureanu. Bălăci și Cămă- 
taru, Geolgău fiind lăsat la 
echipa sa din cauza unei sinu- 
zite în curs de tratament. A 
urmat deplasarea la Larissa, 
oraș situat în apropierea gol
fului Salonic, călătorie care 
a durat peste patru ore. Din 
tabăra adversă n-am aflat 
prea multe lucruri deoarece, 
astăzi, după etapa de campio
nat de duminică, se va ști e- 
xact componenta lotului elen, 
pentru că. se zice, există unele 
indisponibilități. Presa este 
discretă și ea. dar nici băieții 
noștri nu sint curioși să afle 
prea multe...

P.S. Antrenorul Constantin 
Oțet ne-a comunicat progra
mul ultimelor două jocuri ale 
Universității Craiova In Gre
cia : marți, cu Halkida, echi
pă din divizia sectțpdă ; 
miercuri, cu Apollon Atena, 
formație clasată pe locul 12 
in prima divizie.

OBLIGĂ..,
zintă cheia returului : „Un re
tur care nu va fi nici ușor, 
nici gTeu, ei asa cum ni-1 fa
cem uoi in această perioadă si 
in timpul campionatului*. Me
reu nemulțumit, antrenorul L. 
Vlad cere jucătorilor săi o an
gajare si mai mare la efort. 
Ceea ce fiecare încearcă să fa
că, pentru că obiectivul pro
pus „locul 8—1#* In finalul 
campionatului ține seama si de 
faptul că în retur vor juca, 
sub Paring, Sportul studențesc. 
Universitatea Craiova și F.C. 
Argeș, adversari cu firmă, dar 
Si unele echipe din zona re
trogradării care întotdeauna 
s-au „agățat* de meci.

Jiul, echipă pentru care mai 
fiecare retur din ultimii ani 
însemna o cursă contracrono- 
metru pentru evitarea retrogra
dării. nu vrea să mai cunoască 
asemenea emoții. Dealtfel, o- 
biectivul său fundamental este 
acum „alcătuirea unei formații 
pe cit de tinără, pe atit de 
puternică— fizic si moral — 
cu reală forță de joc*. în ve
derea omogenizării acelui „11“ 
ideal, în aceste zile, cit mai 
multe meciuri de verificare. 
Jiul a susținut două meciuri 
cu Explormin Deva(3—1) și Mi
nerul Paroșeni (2—0). după ca
re a plecat în Ungaria pentru 
un turneu (de trei meciuri) or
ganizat de Videoton, echipă in 
fata căreia a pierdut cu 1—0 
în prima întîlnire. După care, 
alte partide pînă la startul de 
primăvară cînd, speră toți, e- 
chipa se va prezenta bine pusă 
la punct. Ce se așteaptă de la 
Jiul in sezonul de primăvară ? 
Mai multă combativitate, mai 
multă dăruire, mai multă aten
ție în apărare (care a primit 
23 de goluri în tur, dintre care 
17 în deplasări), mai mult cu
raj în atac (care n-a Înscris in 
afara Petroșanilor decît două 
goluri). Și. așa cum ne declara 
președintele clubului. Anton 
Coșereanu, „Jiul urmărește, în 
primul rind, să practice un joc 
spectaculos, care să umple cel 
puțin treisferturi din modernul 
nostru stadion*. Dealtfel, unul 
dintre vajnicii susținători ai e- 
chipei. Dorel N'eamțu. crede că 
„in retur. Jiul ne va oferi me
ciuri pe măsura splendidului 
său stadion 1*

Jiul și-a schimbat stadionul, 
la începutul campionatului si. 
după cum se vede, și-a schim
bat si obiceiul. Acum nu luptă 
numai pentru evitarea retro
gradării. Acum ștacheta s-a ri
dicat !

Mircea M. IONESCU

treilea (in min. 29, dar Majaru 
a greșit șutul într-o fază favo
rabilă). Adversarii au reușit 
doar vreo 2—3 faze mai pe
riculoase. rezolvate însă de a- 
părarea noastră.

După pauză (semn că Lotul 
olimpic are nevoie de meciuri 
de verificare, cu adversari tot 
mai buni) situația avea să se 
schimbe. După ce în min. 52 
Șoiman si Petcu. consecutiv, au 
ratat... 3—0. scorul a devenit 
2—1 pentru că în min. 54, Ia 
centrarea Iui Vasiliev, apără
torii noștri s-au plasat greșit 
și STOIKOV a deviat balonul 
în coltul lung. După bara lui 
Blajevici (direct din corner) 
fotbaliștii iugoslavi egalează in 
min. 73, în urma unui contra
atac în care KILOSOVSK1 t-a 
„pierdut* pe drum pe Stredie 
si a inscris cu un șut puternic 
de la 14 ni. Văzîndu-se egalați 
fotbaliștii noștri măresc tem- 
po-ul dar nu reușesc decît un 
șut așa cum trebuia, realizat 
de Stredie în min. 90. scos de 
portar in corner.

Arbitrul Bogdan Docev (So
fia) a condus bine următoarele 
formații :

LOTUL OLIMPIC : Speriatu 
— M. Zamfir (min. 63 M. Mi
hai). Zare C. Solomon. Stre
die — Majaru, Pană, Petcu, 
Orac (min. 63 Bărbulescu) — 
Șoiman. Radu II (min. 75 Nem- 
teanu).

BELAȘIȚA STRUMITA : D. 
Gheorghiev — Vasiliev. Stoia- 
nov. Panov. Nekulov — An
dreev (min. 46 Dikvosanov), 
Misev (min. 46 Stoikov), Bia- 
jevski — Stoimenov (min. 77 
Mavkov). M. Gheorghiev. Kî- 
losovski (min. 83 Pandev).

în celălalt meci al turneului, 
Belașița Pctriei — Akademik 
Sofia 2—0 (0—0).
Miercuri, de la ora 14,30, Lo

tul olimpic va întilni pe divi
zionara A Belașița Petricî.

Constantin ALEXE

ȘTIRI...
„CUPA A X-A ANIVERSARE 

- F.C. OLT". între 4 și 6 fe
bruarie va avea Joc, la Slatina, 
eompetițid dotată cu „Cupa a 
X-a aniversare — F.C. Olt", tur
neu Ia care vor participa echi
pele Politehnica Iași, Chimia Rm. 
Vilcca, I.P. Aluminiu Slatina și 
formația organizatoare F.C. Olt.

ARBITRII SE PREGĂTESC • 
în vederea reluării activității 
competiționale, arbitrii bucu- 
reșteni se pregătesc intens. Sub 
îndrumarea profesorilor de edu
cație fizică Marcel Hanganu și 
Liviu Pantea, un fost și un ac
tual „cavaler al fluierului", ar
bitrii din Capitală susțin cile 
două antrenamente pe săptămi
nă. Concomitent, ei se pregătesc 
și pentru testarea teoretică, pe 
care o vor susține în această lu
nă. înaintea «estului fizic (proba 
de alergare 12 minute). • în or
ganizarea și sub îndrumarea 
propriului lor colegiu județean, 
arbitrii vîleeni au început de la 
13 ianuarie pregătirile în vederea 
noului sezon. Cei 40 de „cava
leri ai fluierului" din județul 
Vîlcea participă de două ori pe 
săptămînă la lecții teoretice și 
antrenamente (conduse de arbi
trul divizionar Nicolae Dinescu) 
vizind creșterea condiției fizice.

GLORIA BUZĂU — DINAMO 
VICTORIA 6—0 (3—0). Au marcat: 
Dumitrache <min. 19 și 36). Ba
laur (min. 12), Zahiu (min. 67), 
lonescu (min 74) și Marin (min. 
85). (D. SOARE — coresp.).

NORMELE DE CONTROL. Ieri, 
pe Stadionul Republicii din Ca
pitală. echipele Dinamo și Spor
tul studențesc au susținut nor
mele fizice de control dinaintea 
începerii sezonului de primăvară. 
Astăzi, pe același stadion. Ia 
testul fizic — echipa Steaua.

ADMINISTRATEI DL STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CtȘTIGUBILE TRAGERII

PRONOEXPRES
DIN 26 IANUARIE 1983

Categoria 2: S variante 100’,'. a 
19.551 lei șl U variante B»/, a 
4.888 lei: Categoria 3: 7 variante 
100% a 6.424 lei șl 42 variante 25% 
a 1.606 lei; Categoria 6 : 85,50 va
riante a 1.315 lei; Categ. 5: 199,25 
a 564 lei; Categoria 6: 1.572 a 40 
lei; Categoria 7: 211,75 a 200 lei; 
Categoria 3 : 4.238 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 324.080
lei.

NOU, AVANTAJOS !
Pentru a opori șansele partici- 

panților de a obține mari dști- 
gurl. Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează dumini
că 6 februarie 1983 o 
excepționala Loto cu 
tehnică nouă. Se vor

tragere 
formulă 
efectua

șapte extrageri insumind M de 
numere, respectiv cu 24 de nu

mere mai mult decît in vechea 
formulă tehnică ! Așadar, posi
bilități considerabil sporite de a 
cîștiga autoturisme „Dacia 1300“, 
mari sume de bani variabile sau 
fixe și excursii peste hotare. Se 
poate juca pe variante simple, 
variante combinate și combinații 
„cap de pod*, achitate sută la 
sută sau ta cotă de 25 la sută. 
Variantele de 25 lei au drept de 
cîștiguri la toate extragerile. Din 
prospectai tragerii șl de la a- 
gențiile Loto-Pronosport se pot 
obține toate informațiile necesa
ra Jucați din timp numerele pre
ferate 1

Se reamintește că numai astăzi 
se mai pot procura bilete cu 
numerele alese de partlcipanți 
pentru prima tragere obișnuită 
Pronoexpres din această lună, 
care va avea loc mîine 2 fe
bruarie 1983.



Măritoarele noastre aii luat startul in noul sezon: KARPOV DESPRE FISCHER
ANIȘOARA CUȘMIR-6,77 m LA SINDELFINGEN!

Svetlana Vaniușina-Zorina. personale din aer liber. La al
Amănunte despre primele 

starturi ale performerelor 
noastre ne furnizează Ion Mo- 
roiu, antrenorul Anișoarei Cuș- 
mir : „Am participat la un sta-

leri dimineața s-au înapoiat 
in țară, după un stagiu de 
pregătire și două concursuri 
de sală la Sindelfingen (R.F. 
Germania) Văii Ionescu și A- 
nișoara Cușmir, cele mai bune 
săritoare în lungime ale lumii. 
Mai întii rezultatele : ambele 
concursuri au fost cîșligate de 
Anișoara, Vali clasindu-se de 
fiecare dată pe locul secund : 
6.54 m pentru învingătoare în 
primul (22 ianuarie) și 6,50 m 
pentru recordmana mondială, 
6.77 m în cel de-al doilea (des
fășurat sîmbătă) și respectiv 
6,56 m. Cel mai bun rezultat 
al Anișoarei Cușmir se află la 
patru centimetri de recordul 
național pe teren acoperit — 
pe care îl deține din februarie 
1982 — și la 6 cm de Tecordul 
mondial indoor al sovieticei

BASCHETUL 

LA J.O. ’84
La turneul olimpic de bas

chet de la Los Angeles vor 
participa 12 echipe masculine 
si sase feminine, fiind califica
te pinâ acum, din oficiu. Iugo
slavia (deținătoarea titlului), 
Italia (vicecampioană olimpică) 
și S.U.A. (ca tară organizatoa
re) — la masculin, respectiv 
U.R.S.S. Si S.U.A. la feminin. 
Pentru desemnarea celorlalte 
participante la Olimpiadă se 
vor organiza turnee de califi
care. La masculin, pentru sta
bilirea a trei formații europe
ne turneul preolimpic va 
avea loc în Franța. în luna 
mai 1984. America va avea, de 
asemenea, alte trei reprezen
tante. în timp ce Asia, Africa 
șl Oceania — cite una.

Pentru echipele feminine din 
toate cele cinci continente se 
va organiza un singur turneu 
preolimpic. programat în pe
rioada 5—19 mai la H vana. 
Primele patru formații c’asate 
în această1 competiție vor pri
mi dreptul sâ participe la O- 
limpiadă.

„SOLIDARITATEA OLIMPICA"
MOSCOVA (Age-pres). — La 

Moscova a fost deschis semina
rul sportiv internațional „Solida
ritatea olimpică" la care partici
pă peste 100 de tehnicieni, pro
fesori de educație fizică și sport 
din 37 de țări. Particlp.inții la 
seminar vor audia lecții preda
te de cunoscuțl antrenori și 
specialiști, se vor înttlnl cu cam
pioni mondiali și olimpici, vot 
lua parte la demonstrații practi
ce, in diferite discipline spor
tive.

DUPĂ GALA DE VERIFICARE A BOXERILOR FRUNTAȘI
(Urmare lin pag I)

torilor în mai multe pr • tide : 
Al. Șchiopu — I. Boboc, V. 
Ioana — H. Sultan, M. Ciubo- 
taru — C. Hajnal, Gh. Si- 
mion — N. Cioban (în special). 
Acest ultim meci merită cîte- 
va precizări : a fost partida 
cea mai frumoasă a reuniunii ; 
începutul nu i-a fost favorabil 
lui Simion, care, receptionînd 
un croșeu de stînga în vîrful 
bărbiei, a fost trimis la po
dea ; el a reluat lupta după 
numărătoarea regulamentară și. 
in continuare, am asistat la o 
confruntare de toată frumuse- 
‘ea în cursul căreia ambii bo
xeri au făcut dovada unor ca
lități deosebite ; pir.ă la ur
mă a cîștigat Simion (datorită 
unei mai bune pregătiri fizice), 
dar adversarul său nu a fost 
cu nimic mai prejos ; surprin
de chiar absenta dintre selec
ționații la lot metalurgistu
lui Nicolae Ciobanu care, du
pă opinia noastră, candidează 
îndreptățit la fruntea catego
riei mijlocie mică. în cadrul 
căreia. împreună cu Gh. Si
mion. poate realiza performan
te notabile.

Rechemarea semimijlociului 
Mihai Ciubotaru (campionul 
categoriei) la lot a fost inspi
rată. Timișoreanul a arătat în 
meciul cu Hajnal o schimbare 
radicală în bine : nu a mai 
căutat tot timpul lovitura de
cisivă ; a demonstrat că nu-i 
sînt inaccesibile virtuțile teh
nice ; în compania „vulpoiului" 
Hajnal a dezvăluit multe cali
tăți pe care nu i le bănuiam : 
ioc de picioare, eschive, lovi
turi directe etc. 

giu de pregătire de două săp- 
tămîni la Sindelfingen, — ora
șul care a găzduit C.E. de sală 
in 1980 — la invitația federa
ției de atletism din R.F. Ger
mania. Vali si Anișoara au 
fost înconjurate cu multă aten
ție de gazdele noastre, de pre
sa scrisă și vorbită, de care au 
fost, pur și simplu, asaltate, 
de publicul iubitor de atletism 
cu care s-au intîlnit, scmnînd 
sute de autografe. Nc-am pre
gătit bine, Anișoara obținind, 
de pildă, la normele de pregă
tire de la sfirșitul lui ianuarie, 
valori superioare recordurilor

ESTE SEZONUL CROSURILOR
SI AL ATLETISMULUI ÎN SALĂ...
Prezentăm și astăzi cîteva 

dintre rezultatele competițiilor 
de atletism desfășurate Ia sfîr- 
șitul săptămînll trecute.

• Cupa cluburilor campioane 
la cros, ediția a 20-a, desfă
șurată la Lyon, a fost cîștiga- 
tă si în acest ■ 1 de Sporting 
Lisabona — 19 p. Pe locurile 
următoare : 2. Pro patria Mi* * 
1 io 58 p, 3. F. C. Sochaux 72 
p, 4. Newport Harriers (Tara 
Galilor) 74 p, 5. Clohliffe 
Harriers Dublin 75 p, 6. Tip
ton Harriers (Anglia) 108 p. 7 
Kladivar Belgrad 133 p.
• Al 28-lea cros internațio

■ *05* 2 I! n <nt«ru'Oor <3> 13 S3. „Tia l'Mrw < * (ntormotSo"
*4 -tir r«te, » fit n, IS Oeeetrttr*» r. I 8. L l S. •

nal de la San Sebastian a re
venit etiopianului Mohamed 
Kcdir. campionul lumii, înre
gistrat în 29:58 pe 10 km. L-au 
urmat : 2. Eshetu Tura (Etio
pia) 30:16. 3. Jordi Garcia
(Spania) 30:22. Cursa feminină 
(3 670 m) a revenit portughe
zei Rosa Mota, campioana eu
ropeană de maraton, în 12:17.

• Crosul de la Fermoy (Ir
landa) a fost dominat de bel- 
g: mul Leon Scbots (32 -41 pe 
10 km), care l-a învins pe fa
voritul John Treacy (Irlanda) 
32:47 si pe David Lewis (An
glia) 32:48. Englezoaica Paula 
Fudge a cîștigat întrecerea fe
minină (4 km — 14:58).

® Sîmbătă seara, la Louis
ville, după ce a trecut peste 
ștacheta ridicată la 5,60 m. 
Billy Olson a ratat în încerca
rea de a realiza 5.77. cel mai 
bun rezultat mondial în sală la 
prăjină. Earl Bell a reușit si 
el 5,60. Alte rezultate remar
cabile au înregistrat Stephanie 
Hightower 8,02 s la 60 mg și

1 Mark Rowe 1:01,6 la 500 m.

La mai multe categorii de 
greutate nu prea dispunem de 
sportivi redutabili : semimuscă, 
cocos (dacă Cipere nu va re
veni la valoarea care l-a con
sacrat), pană, mijlocie și grea. 
Deci cam multe „goluri", care 
se cer a fi completate cît mai 
repede cu boxeri capabili să 
asigure o reprezentare onora- 
b'lă a pugilismului românesc 
în arena internațională.

Iată doar cîteva constatări pe 
marginea primei evoluții a bo
xerilor din lotul național. Sin- 
tem convinși că viitoarele com
petiții interne ne vor permite 
Si alte aprecieri, sperăm pozi
tive.

TELEX @ TELEX ® TELEX 3 TELEX ® TELEX • TELEX ®<'ELEX • TELEX > TELEX
CICLISM • Cea de-a 17-a edi

ție a Turului Cubei se va des
fășura Intre 14 șl 27 februarie, 
aducind la start 150 de rutieri 
din șapte țărL

HANDBAL • Turneul mascu
lin de la Alcala de Henares 
(Spania) a fost câștigat de echi
pa R.D. Germane cu 10 p, ur
mată de Iugoslavia 8 p, Polonia 
6 p, Spania „A" 4 p. Franța 

ÎNOT • în ultima zi a concursului de la Amersfoort (Olan
da), Carmen Bunaciu s-a clasat pe locul doi la 100 m spate 
cu 1:03,96, după Kathrin Zimmermann <R.D. Germană) 1:03,22, 
fiind urmată, la rîndu-i, de Jolanda de Rover (Olanda) 1:05,86. 
Alte rezultate: feminin: 400 m liber: Anke Sonnenbrodt
(R.D.G.) 4:11,22; 100 m liber: Annemarie Verstapoen (Olanda) 
56,68; 100 m bras: Petra van Stavaren (Olanda) 1:12.35; 200 m 
fluture : N’colle Hasse (Franța) 2:15,35; masculin: 100 m spate: 
Larry Craft (S.U.A.) 58,57, 100 m bras: R^lf Buttgereit (R.D.G.) 
1:07,38: 400 m mixt: Stephen Pou’ter (Anglia) 4:32,40: 50 m 
liber: David Lowe (Anglia) 23,48; 230 m liber: Serghei Smi- 
rlaghin (U.R.S.S.) 1:52,53. *

doilea concurs, după mai multe 
antrenamente dc tehnică și o 
mai buna acomodare cu sala, 
Anișoara a avut o săritură de
pășită in jur de 6,90 m. Re
cordul indoor-ului a rezistat 
acum, dar va cădea, promitem, 
la sfirșitul acestei săptămini, 
la București, la campionatele 
naționale. Vizăm, 7 metri".

Sîmbătă după-amiază, sala de 
la „23 August" va fi cu sigu
ranță neîncăpătoare. Duelul 
Ionescu-Cușmir, tot ce poate 
oferi mai mult lungimea fe
minină mondială la această 
oră, a deschis, iată, anul pre
olimpic al atleților noștri. Ani
șoara a pornit mai bine, dar 
Vali se mobilizează în marile 
ocazii. Iar sîmbătă va fi un 
concurs mare 1

O La Cosford, în apropiere 
de Wolverhampton, au avut loc 
campionatele Internationale ale 
Marii Britanii : 60 m — Clarke 
6,75. 200 m — Tulloch 21,66, 
400 m — Bennett 47,06, 800 m
— Savigi (Iug.) 1:50,92, 3 000 
m — Reitz 7:53,19, 60 mg — 
Holton 7,93, lungime — Deli- 
fiotis (Grecia) 7,47 m, înălțime
— Parsons 2,20 m, prăjină — 
Smith (S.U.A.) 5,25 m ; femei : 
60 m — Kinch 7,29, 200 m — 
Baptiste 24,24, 400 m — 
MacGregor 54,83, 800 m — 
Finch 2:08,40, 1 500 m — Finch 
4:15,73, 60 mg — Boothe 8,30, 
lungime — Earlington 6,38 m.

DE PE LOCUL 5 - 
CAMPION CONTINENTAL I

Hilbert Van Der Duim — cam
pion mondial în 1982 — este 
noul campion european la poli- 
atlonul patinajului viteză, în ur
ma Întrecerilor desfășurate pe 
inelul de gheață de la Haga. 
Competiția a fost serios influ
ențată de condițiile atmosferice 
(duminică a nins viscolit) șl de 
starea pistei. Aflat abia pe locul 
5 la jumătatea concursului. Van 
Der Duim a cîștigat, în ziua a 
doua, cursa de 1500 m și, cla- 
slndu-se al doilea la 10 000 m, a 
refăcut handicapul șl și-a asi
gurat punctele necesare victoriei. 
Deci: 1. Hilbert Van Der Duim 
(Olanda) 170,688 p, 2. Yep Kramer 
(Olanda) 170,986 p, 3. Bjorn Ny- 
land (Norvegia) 170,997 p, 4. To
mas Gustafsson (Suedia) 171.330 
p, 5. Frits Schalij (Olanda) 171,669 
p. 6. Andreas Dietei (R.D.G.) 
171,777- p.

Iată rezultatele ultimelor două 
probe: 1500 m: Van Der Duim 
2:00,60, 2. Dimitri Bocikarev
(U.R.S.S.) 2:00,74, 3. Yep Kramer; 
10 000 m: 1. Gelr Karlstad (Nor
vegia) 14:55,90, 2. Van Der Duim 
15:00,40, 3. Nyland 15:04,33.

„CUPA ALPiLOR*  
LA PATINAJ VITEZA

Juniorii italieni au cîștigat „Cu
pa Alpllor" la patinaj viteză, des
fășurată la Grenoble, totatlzlnd 
924,120 p. Pe locurile următoare 
s-au olasat: Franța 960,143 p, A- 
ustrla 979,199 p, Elveția 1004,161. 
Probele individuale (pollatloane) 
au fost câștigate de austriacul 
Christian Eminger cu 174,991 p și 
Italianca Marzia Peretti cu 185,686 
P-

„CUPA MONDIALĂ" 
LA SĂNIUȚE

Pe pista olimpică de la Lake 
Placid a avut loc un concurs de 
săniuțe conțin d pentru Cupa Mon-

2 p și Spania „B" 0 p. în ulti
ma zi: R.D. Germană — Spania 
„A" 22—20. Polonia — Spania 
„B" 45—23, Iugoslavia — Franța 
30—22.

LUPTE ® Turneul internațional 
de lupte greco-romane de la 
Klippan (Suedia) a fost cîștigat 
de echipa U.R.S.S. cu 19 p, ur
mată de Bulgaria 18 p, Polonia 
șl Suedia 6 p etc.

O deasupra
șahului. „Enigma Fischer", cum 
ne-am obișnuit să spunem, defi
nind acel moment insolit pe 
care l-a trăit lumea șahistă, cu 
opt ani în urmă, cînd campionul 
mondial en-titre, Robert James 
Fischer, a fost deposedat de tit
lu pentru faptul că nu șl l-a 
apărat in fața lui Anatoli Kar
pov, șalangerui său oficial de 
atunci. Care au fost motivele 7 
Nu se cunosc șl, probabil, nu se 
vor cunoaște niciodată exact. 
Să fie acel oonfllct deschis Intne 
Fischer și forul internațional al 
șahului, în fixarea unor amă
nunte de desfășurare a meciului 
pentru campionatul mondial. A- 
mănunte pe care le-am consi
derat ca neesențiale în fixarea 
unui învingător. Să fi fost — 
cum s-a spus mal tîrziu — o 
îmbolnăvire a campionului, 
ce-si arătase semnele și mai 
Înainte, o stare de dezechilibru 
nervos, care l-a împiedicat să 
joace in meciul pentru titlu, iar 
apoi l-a dus la retragerea defi
nitiva din competiții? Sau, poate, 
altceva...

Timpul scurs de atunci, din 
primăvara iul 1973, cînd FIDE 
i-a retras lui Fischer cununa 
supremă și i-a acordat-o lui 
Karpov, n-a adus lumină depli
nă în controversata problemă. 
Speculații ale presei americane, 
reluate pretutindeni de fervențli 
susținători ai fostului campion, 
au anunțat, de nenumărate ori, 
Iminenta sa reintrare în activi
tate, s-au numit șl adversarii ce 
i-ar putea întîlni în meci. Ul
timul ales ar fi olandezul Jan 
Timman, un mare maestru în 
ascensiune, cu un an în urmă 
cotat nr. 2 în clasamentele „Elo“. 
Probabil că și acest proiect, 
cum au fost toate celelalte, va 
fi aruncat la coș. Pentru Bobby 
Fischer, la 40 de ani, drumul 
de întoarcere în șah se arată 
neasemuit de lung, poate din
colo de limitele accesbile lui, In 
situația actuală.

dială. Au urcat pe podium: băr
bați: 1. Paul Hildgartner (Italia) 
2:51>,91, 2. Miroslav Zajonc (Cana
da) 2:51,95, 3. Ernst Hastinger (I- 
talla) 2:52,03: dublu: HansjOrg 
Baffl-Norbert Hubert (Italia) 
1:17,82, 2. R.D. Germană 1:17,8«, 
3. Italia 1:17,97; femei: 1. Ute 
Weis (R.D.G.) 2:33,50, 2. Ingrida
Amantova (U.R.S.S.) 2:33,84, 3.
Bettine Schmidt (R.D.G.) 2:34,04.

ȘTIRI
• La Dortmund au Început 

ieri campionatele europene 
de patinaj artistic. Duipă trei fi
guri impuse, in proba masculină 
conduci francezul Jean-Christophe

PRELIMINARIILE C.M. DE JUNIORI
în America de Sud au con

tinuat preliminariile C.M. de 
juniori. în grupa „B“: Para
guay — Bolivia 3—1, Peru — 
Venezuela 8—0. în clasament,

CAMPIONATE
GRECIA (et. 16): Panathi- 

naikos — Makedoniko3 3—0, 
Larissa — Ianina 1—0, Olym- 
piakos — Aris 0—0, Apollon — 
A.E.K. 0—1, Panionios — PAOK 
1—0, OFI — Kastoria 4—2. In 
clasament : AE.K. 23 p, Olym- 
piakos 22 p, Aris 21 p.

SPANIA (et 22): Betis — 
Gijon 1—0, Salamanca — San
tander 3—0, C.F. Barcelona — 
Atletico Madrid 2—1, Valencia 
— Real Sociedad 2—1, Bilbao

SCRIMA • „Trofeu*  Martini" 
La floretă, desfășurat la Paris, a 
revenit italianului Ștefan o Cerl- 
oni, care l-a Învins In finală cu 
10—5 pe francezul Pascal Jolyot, 
Pentru locul S: Omnes (Franța) 
— Pietruska (Franța) 10—8. • 
Turneul de spadă de la Sei- 
champs (Franța) a fost cîștigat 
de francezul Dagalier. urmat de 
vest-germanul Pusch.

TENIS • în finala turneului 
de la Detroit, Ivan Lendfl l-a în
trecut CU 7—5, 6—2, 2—6, 6—4 pe 
Guillermo Vilas. • Finala femi
nină 1a Marco Island (Florida): 
Andrea Jaeger — Hana Mand/11- 
kova 6—L 6—3. • în finala com
petiției pe echipe King’s Cup, la 
Uppsala: R.F. Germania — Ceho
slovacia 2—1. • Revista america
nă ,.World Tennis Magazine" l-a 
ales pe Jlmmv Connors nr. 1 
mondial în 1982, înaintea lui 
Ivan Lendfl, John McEnroe, Mats 
Wilander și Guillermo Vilas.

«.ăi.crescuic ar u ue cunoscut, 
țn ceasul de fața, părerea lui 
Anatoli Karpov, deținătorul titlu
lui, asupra piobleinei. Campio
nul mondial, care între timp a 
confirmat înalta sa clasă (să 
notăm din cronica recentă: sco
rul de 6—2 cu caie a dispus ul
tima oară de Korcinoi, șalange
rui sau, cele 81,62 la sută ob
ținute la Olimpiada de la Lu
cerna, victoria in super-turneul 
de la Tilburg din toamnă), a fă
cut de mai multe ori publică 
dorința sa de a juca împotriva 
lui Fischer. Și iată, acum cîte
va zile. intr-un interviu acordat 
la Tbilisi agenției de știri TASS, 
Karpov a răspuns astfel unei 
întrebări pe această temă: „Bob
by Fischer este un foarte mare 
jucător, al cărui defect enorm 
rămine însă acela că-i este fri
că să piardă...**.  La prima vedere, 
răspunsul lui Karpov pare o 
abilă provocare la luptă, lansa
tă adversarului care l-a evitat în 
intîlnirea proiectată acum aproa
pe un deceniu. Ar mal fi posi
bil un meci Karpov-Fischer T 
în turnura recentă pe care a 
luat-o istoria șahului, de la ce
lebrul „forfait“ încoace, n-ar pu
tea surprinde nici o asemenea 
rezolvare. Mal ales acum, cînd 
la conducerea FIDE se află noul 
președinte Florencio Campoma- 
nes, care se oferise să găzduias
că, în Filipine, meciul ulterior 
anulat.

Altfel, orizontul șanului pare 
foarte senin pentru campionul 
lumii. „Nu văd, printre străini, 
pe cineva capabil să smulgă so
vieticilor titlul mondial, în ur
mătorii zece ani — a spus Kar
pov în interviul citat. Șahiștii 
americani și cei iugoslavi, altă 
dată foarte puternici, au realizat 
in ultima vreme performanțe 
mai curînd modeste. Reprezen
tanții Ungariei sînt, actualmen
te, cei mai redutabili. Consider, 
printre pretendcntil cu șanse de 
a deveni șalangeri, pe compa- 
tnoții mei Garf Kaspardv șl 
Aleksandr Beliavski, apoi pe 
Viktor Korcinol și Lajos Por- 
tisch, ca fiind cel mai autorizați".

Rămîne însă „enigma Fischer". 
Evident, controversei nu 1 s-a 
pus încă punct definitiv. Să mal 
așteptăm...

Radu VOIA

Simond, urmat de Josef Sabov- 
cik (Cehoslovacia) și Heiko Fis
cher (R.F. Germania).

• Engelberg (Elveția). Con
cursul de sărituri a fost influ
ențat de timpul nefavorabil (ploa
ie șl vînt) ceea ce a impus re
nunțarea la a doua încercare. 
Clasamentul: 1. Per Bergerud
(Norvegia) 150,8 p (116 m), 2.
Jeff Hastings (S.U.A.) 129,3 p
(115 m), 3. Stefan Stannarius 
(R.D.G.) 126,2 p. Canadianul' Bu
lau nu a sărit decît 92 m !
• Trento (Italia). Austriacul

Walter Mayer a cîștigat a 12-a 
ediție a „maratonului" de schi 
(60 km), con tind pentru C.M. de 
curse lungi. El a fost înregistrat 
în 2.47:52, 2. De Zolt (Italia) 
2.47:53, 3. Frykberg (Suedia)
2.48:15, 4. Berain (Cehoslovacia) 
2.48:27 etc.

după 3 jocuri, conduce Argen
tina cu 6 p și este virtual ca
lificată. în grupa din Costa 
Rica : Austtalia — Costa Rica 
3—1. După două etape conduce 
Israel cu 4 p.

— Zaragoza 1—G, Real Madrid
— Espanol Barcelona 2—2, Vi
go — Malaga 2—2. în clasa
ment : Real Madrid 33 p, Bil
bao 32 p, C.F. Barcelona 31 p.

FRANȚA (et. 23): Mulhouse
— Bordeaux 4—II Nancy — 
Bastia 2—2, St. Etienne —Lyon
1— 0, Sochaux — Metz 4—3, 
Nantes — Paris St. Germain
2— 0, Monaco — Brest 5—0, 
Rouen — Toulouse 3—0, Lens
— Lille 2—0. în clasament ; 
Nantes 36 p, Bordeaux 31 p, 
Lens 29 p, Monaco și Paris St. 
Germain cite 26 p.

DE PRETUTINDENI
• Cu prilejul meciului Ju

ventus — Verona (0—0) Dino 
Zoff a apărut in poarta lui 
Juve pentru a 300-a oară con
secutiv I $i a apărat excelent, 
după ce formația sa a rămâi 
în 10 jucători, în urma elimi
nării lui Boniek.
• La Bangkok, selecționata 

Poloniei a învins reprezentati
va orașului cu 1—0, prin golul 
marcat de Dobrowolski (min. 
29).

• în meciul din campionatul 
Argentinei dintre Ferrocarll șl 
Racing, la scorul de 0—0, ar
bitrul internațional Damaro 
(fost și la C.M. din Spania) 
a acordat cite un cartonaș roșu 
ambelor formații (la scorul de 
0—0), oprind meciul, pentru... 
lipsă de combativitate !
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