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PE CÎND „SALTUL CEL MARE 
LA SĂRITOARELE IN APĂ?

Pentru Felicia Cirstca, I9S.3 
trebuie să fie anul deplinei 

consacrări
Foto: N. DRAGOȘ

O Pregătirile au început mai 
devreme ca oricînd, in condiții 
bune • Băieții bat pasul pe 
loc • Mai multă insistență 
pentru crearea bazei de antre
nament pe uscat

„Prîslea" familiei natației, 
săriturile în apă, a obținut, 
în ultima vreme, cîteva rezul
tate remarcabile la concursuri 
internaționale oficiale. Anul 
trecut, de pildă, Luiza Nicola- 
escu a cucerit medalia de 
bronz în proba salturilor de la 
platformă, din cadrul campio
natelor europene de Junioare, 
iar Cristina Szakacs s-a clasat 
pe locul I, la trambulină 3 m, 
în întrecerile pentru „Cupa 
Prietenia"; în 1981, Ruxandra 
Hoclotă a obținut onorantul 
loc III (la trambulină) in pres
tigioasele întreceri ale Univer
siadei, iar Ileana Pîrjol s-a 
urcat pe treapta a treia a po
diumului „Cupei Prietenia", 
după săriturile de la platfor
mă.

Se poate spune, deci, că e- 
xistă premise pentru ca în a- 
ceastă ramură sportivă (in care 
drumul spre marea performan
tă este lung și dificil) să se 
realizeze performanțe chiar și 
mai bune, mai ales dacă ți
nem seama că baza materială 
s-a îmbunătățit substanțial în 
ultimul deceniu, cind au fost 
date in folosință baz ne la Si
biu și la Oradea, iar cel de la 
Ștrandul tineretului din Capi
tală a fost modernizat. A fost 
îmbogățit și calendarul com
petitions! internațional. anul 
acesta el cuprinzind mai multe 
concursuri de importantă ma
joră. printre care campionate-

Dumitru STÂNCULESCU
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24 de ore la clubul Gloria

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Azi, la Larissa, de la ora 15,

ECHIPA DE EOTBAl A ROMÂNIEI SUSȚINE 
UN NOU JOC INTERȚĂRI, CU REPREZENTATIVA GRECIEI

O Internaționalii 
țintesc o victorie

craioveni s-au adăugat tricolorilor • Gazdele 
împotriva... tradiției • Meciul va fi transmis la 

posturile noastre de radio

LARISSA, 1 (prin telefon). 
La ora cind transmitem aceste 
rinduri s-au incheiat practic 
preparativele reprezentativei 
României pentru meciul amical 
internațional cu echipa simila
ră a Greciei; un meci în care 
se urmăresc aceleași obiective 
ca și în precedenta partidă, de 
la Istanbul: rodajul internațio
nal al tricolorilor pe acest an, 
limpezirea relațiilor de Joc, 
verificarea stadiului pregătirii 
echipei în condițiile unul meci 
interțări.

Datele Jocului de mîine (n.r. 
azi) sînt mult schimbate față 
de meciul de la Istanbul:

1) Antrenorii M. Lucescu și 
M. Rădulescu i-au adus la 
acest examen și pe internațio
nalii craioveni care au jucat 
în partida de la Florența. Este 
vorba de Lung, Ștefănescu. 
Ungureanu. Bălăci, Cămătaru

și... Țicleanu, ultimul. Indis
ponibil, în calitate de specta
tor. Asupra lui Balacl a exis
tat un semn de întrebare din 
cauza unei infecții suferite la 
picior de pe urma unei lovi
turi ' primită intr-unui din 
meciurile amicale susținute de 
Universitatea Craiova la Atena. 
Dar se dă ca certă folosirea 
iul, tntrucit a suportat cu bine 
antrenamentul de marți. 2) 
Fotbaliștii greci sînt cunoscuțl 
pentru combativitatea lor, pen

tru acel tempo rapid pe care 
caută să-1 imprime de obicei 
jocului. Dealtfel, duminică 
seara, fotbaliștii noștri au fă
cut. o nouă cunoștință cu acee- 
te calități vizionind la televi
zor rezumatul întilnlrilor dia 
etapa de campionat

In această a 18-a partidă din 
palmaresul Întilnlrilor oficiale 
și amicale Grecia — România, 
gazdele doresc cu ardoare un 
succes... împotriva tradiției, 
pentru că, dacă apelăm la sta-

Stelian TRANDAFIRESCU
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Bistrița

Bilanțul atletismului nostru In 1982

PREA MULTI METRI
PÎNĂ LA FRUNTAȘELE MONDIALE 
ALE PROBELOR DE ARUNCĂRI...

INTRE SANIE Șl FOTBAL,
CENTRUL DE GREUTATE... HALTERELE

CU O SĂPTA- 
ÎNAINTE, Bistrița a- 

■ „polul frigului", cu mi- 
grade, vineri se înre- 

de asemenea, cea mai 
temperatură din tară : 

grade ! Iar o ploaie pri- 
lăsa zăpada doar

DUPA CE, 
MINA 
junsese 
nus 18 
gistra. 
scăzută 
plus 3 L 
măvăratică 
pe înălțimile din jurul orașu
lui. CLUBUL-FANION al re
ședinței județului Bistrița-Nă- 
săud. Gloria Bistrița, are 
centru de greutate un 
cu... greutate : halterele, 
ta ținînd în balanță cele 
discipline de sezon : sania 
na) și fotbalul (in... 
CENTRUL NATIONAL 
PREGĂTIRE PENTRU 
NIORI LA HALTERE se ___
din anul 1982, la Bistrița, re
zultatele promițătoare ale sec
ției de profil din cadrul clu
bului Gloria (5 sportivi în lo
turile naționale, 
ale țării) 
ția să ia 
Dealtfel, 
găsit la 
nenții

drept 
sport 
aces- 
două 
(iar- 

rest). 
DE 

JU- 
află.

25 recorduri 
determinînd federa- 

o asemenea hotărîre. 
în sala clubului am 
antrenament compo- 

lotului reprezentativ 
care, sub conducerea antreno
rilor Ilie Enciu-Dociu și Iasias 
Ionescu, se pregătesc pentru 
tradiționala competiție interna
țională „Cupa Dunării", care 
se va desfășura în aprilie, la 
Tulcea. Printre selecționabiii. si

halterofilul bistritean Constan
tin Chiru (cat. 56 sau 60 kg), 
talentatul eleV al antrenorului 
Andrei Karaffa, de la Gloria, 
medaliat cu bronz la Balcania
dă. NU INTlMPLĂTOR singu
rii mdfeștri ai sportului de la 
Gloria sînt halterofilii 
stantin Chiru si Pavei Nede- _ 
Iea. DE CE OÂRE complexul' 
sportiv al clubului Gloria se 
numește... Progresul ? Doar in 
amintirea vechii denumiri a 
clubului bistritean ? PREZEN
TAREA ACESTEI COCHETE 
ȘI FUNCȚIONALE BAZE 
SPORTIVE — al cărei spațiu 
interior și exterior este dră
muit gospodărește, bine utilat 
folosit și îngrijit de o mină 
de oameni harnici si priceputi 
— ne-a făcut-o președintele 
clubului, prof. Alexandru Fabi:* 
stadionul (tribune — circa 10 000 
locuri), cu terenul central de 
fotbal, pista de atletism, cîte

Con-

două terenuri de handbal și 
tenis bituminate, 
nuri de tenis cu zgură ; sub 
tribuna principală — patru săli 
de antrenament (haltere, gim
nastică, lupte, box), bazin, sau
nă. sală de recuperare, cabinet 
medical. PE ȘANTIERUL de 
sub tribuna a doua am intuit 
cum va arăta („în vară", ne-a 
spus președintele) pista de 
atletism acoperită, precum si 
noile vestiare pentru fotbaliști, 
modernul complex de refacere, 
cealaltă sală pentru haltere (cu 
3 podiumuri). TN JURUL SĂ
LII POLIVALENTE (capacita
te : 1 200 locuri) un alergător 
singuratic : fotbalistul Doru 
Nicolae. „Tu aici, și restul lo
tului, cu antrenorul Ion Nun- 
weiller, in pregătire la Sîn-

patru tere-

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag 2-3)

serialul retrospec-Continuăm 
tiv al atletismului nostru in 
1982 cu bilanțurile probelor fe
minine de aruncări și heptatlon

ARUNCAREA GREUTĂȚII

22,45 Ilona Slupianek 
D. Germană 1982) 
Mihaela Logbin 
Craiova)
Mioara Boros '58

(R.M. 
R.

19,98 
(C.S.M

19,00 
namo)

17,64 
(A.S.U. 
Ionescu-Lengyel 
Craiova) : 16.37 
ciunescu *55 (Steaua) ; 16,12 Li- 
via Simon ’65 (C.S.Ș.A. Cîmpu- 
lung) ; 15.83 Mihaela Samoilă
'66 (C.S.Ș.A. C-lung) ; 15.74 Sil
via Comărniceanu ’63 (C.S.M.
Craiova) ; 14,71 Liliana Isac *63 
(Metalul) ; 13,25 Elisabeta
Neamțu '60 (I.E.F.S.).

Pentru prima oară in istoria 
atletismului nostru. în anul 1982 
am avut două aruncătoare de 
peste 19 metri, lidera probei 
(a 14-a performeră mondială). 
Mihaela Loghin. străduindu-se 
să-si treacă in cont si cei 2 cm 
ce o despart de o graniță im
portantă : 20 m. Din păcate, 
n-a izbutit anul trecut (cind a

Tatiana 
Pitești) :

Mihalcea
16.75 Mariana 

’53 (C.S.M.
Florența Cră-

CORINA GARBEA

intrat în finală la campiona
tele europene de la Atena), 
dar o va face, sîntem siguri, 
în acest an. în care astea’âm

Romeo VILARA

(Continuare in p<io a ta)

(Divizia 
bazinul 
cu me- 

prima 
Cu în-

0 IN ȘAUA RODNEI..,

(Continuare tn pag 2-3)

SINT, IN BIATLON,

imre Lestyan, talentat junior, 
una dintre speranțele redresării 
biatlonului românesc, remarcat la 

recenta ..Cupă A:S.A.“
Foto : D. NEAGU

aplicativă (a- 
venit numai 
și comune ale 
unde, iama, 

stau pe

— după cum ne spune secre
tarul C.J.E.F.S. Bistrița-Nă- 
săud, Vasile Moldovan — un 
obicei al acestor locuri, pe 
care copiii il deprind și pe 
această cale”. Iar noi adău
găm că există aci pe aceste 
meleaguri, POSIBILITĂȚI OR
GANIZATORICE, TEHNICE SI 
GOSPODĂREȘTI ȘI PENTRU 
GĂZDUIREA UNOR -------
TANTE COMPETIȚII 
BLICANE tn sporturile 
Iarnă. (S. PAULI

au pierdut contactul cu for
țele europene ale disciplinei, 
el neparticipind decît spora
dic la confruntări internațio
nale. Șl afiațl la startul unui 
concurs cu oaspeți de peste 
hotare, reprezentanții noștri 
au evoluat timorați.

Trebuie sublimat, însă, mal 
ales, faptul că gradul gene
ral de pregătire n-a cores
puns. Bfatlor.Iștll români a- 
cuză lipsa de rezistență în 
regimul de efort cerut de a- 
lergarea pe schiuri, consecin
ță a unei pregătiri prea pu
țin Intense, deloc racordate 
la cerințele marii performan-

IMPOR- 
REPU- 

de

Astan, primele etape 
In turul ni la polo

DOUĂ MECIURI JE ATRACȚIE: 
DINAMO - VOINȚA CLUJ-NAPOCA 

Șl RAPID - CRIȘUL
Campionatul de polo 

„A") se reia astăzi la 
Floreasca din Capitală 
ciurile etapei a XV-a, 
din cadrul turului III. _
cepere de la ora 9 se întîlnesc, 
in ordine : Dinamo București 
— Viitorul Lie. 37 București, 
Rapid Arad — Crișul Oradea, 
C.N.A.S.E. București — Rapid 
București și Progresul Bucu
rești — Voinja Cluj-Napoca

După-amiăză, de la ora 
au loc partidele etapei 
XVI-a : Viitorul Lie. JT 
C.N.A.S.E.. Progresul — Rapid 
Arad. Voința — Oinamo și
Rapid — Crișul.

BISTRIȚA (prin telefon). 
La Piatra Fin tinde, in mun
ții Rodnei, centru al sportu
rilor de iarnă, La jumătatea 
drumului dintre Bistrița și 
Vatra Domei, fiecare sflrșit 
de săptămînă al acestei pe
rioade de iarnă aduce sute 
și sute de tineri și foarte ti
neri schiori de pe me ea guri
le bistrițene și năsăudene. 
După „Festivalul «porturilor 
pentru tineret", care a reunit 
aproape 300 de concurenți la 
schi și ștafeta 
proape 200 au 
din cel*» 9 sate 
Văii Bârgăului. 
copiii mal mult 
schiuri decît în casă...), slm- 
bătă 29 și duminică 30 ianua
rie toți sportivii celor 20 de 
centre școlare din Bistrița- 
Năsăud au urcat cu schi-liftul 
pentru a se întrece la faza . 
județeană a campionatului na
țional școlar de schi. Ausct. 
țe motivate: Valeria Badiu, 
Viorica Vrăjmaș, Ileana Han- 
gan și Livia Răcilâ, elevele 
fruntașe ale Clubului sportiv 
școlar Bistrița, aflate în pre
gătire cu lotul reprezentativ 
de schi fond Ia Bușteni, îm
preună cu antrenorul lor. 
Ștefan Berbecaru. La sfîrșitul 
acestei săptămîn!, peste 100 de

m:ci seniori (intre 10 și 
ani) vor lua alt drum: 
autobuzele, el vor ajunge 
centrul comunei Șieuț, 
unde organizatorii „Cupei 
cercurilor de schi” U vor 
„transborda” cu sănii trase 
de cai pe un drum de munte 
(7 km) inaccesibil motorului, 
la Sebiș. locul de desfășura
re, tn acest an, a competi
ției. Aci, micii concurențl vor 
B cazați la localnici, pentru 
că „drumeția in ospeție este

9 CIT DE IMPORTANTE 
NEGLIJABILELE SECUNDE,

Competițîa internațională de 
biatlon «Cupa A.S.A. Brașov”, 
desfășurată recent pe Valea 
Bișnoavei, a adus puțină lu
mină tn privința valorii aler
gătorilor noștri. Decalajul 
dintre biatloniștli români și 
reprezentanții unei țări — 
R.D. Germană — de vlrf In 
topurile mondiale ale discipli
nei ESTE Șl MAI MARE tn 
acest an, fapt documentat 
mal cu seamă dc diferența 
mare (peste 5 minute) dintre 
echipa Dynamo Zlnnwald șl 
selecționata primă a Brașo
vului, înregistrată la ștafeta 
de 4X7,5 km. Sigur, la aceas
tă situație a contribuit, e 
adevărat, și faptul că tn ul
timii 3 ani biatlonfștil noștri



700 DE PROFESORI - DIN NOU IN BĂNCI
Opinii pe marginea unui util schimb de experiență organizat de 

Ministerul Educației și Invățâmintului și I.E.F.S.

In finalul vacanței de lamă, Ministerul Educației șl Invăță- 
mintului și I.E.F.S. au inițiat un curs de perfecționare rezervat 
cadrelor didactice de educație fizică. Peste 700 de dascăli de 
sport din întreaga țară au revenit, pentru 10 zile, în amfitea
trele și laboratoarele institutului din Dealul Spirii, luînd cu
noștință cu ultimele noutăți din domeniul muncii lor. realizînd 
un eficient schimb de experiență.

Cursul și-a propus, printre altele, să contribuie la creșterea 
rolului formativ al educației fizice școlare, ca principală moda
litate ăe a pregăti tineretul studios pentru muncă și viață, ce
rință a societății noastre socialiste, a epocii în care trăim.

Eficiența cursului de perfecționare de la I.E.F.S., este relevat în 
rindurile care urmează de cîțiva dintre particlpanți :
• Prof. Ștefanta Borisov, 

maestră emerită a sportului la 
canotaj. Școala generală nr. 
127 București: „Cursul s-a do
vedit a fi foarte util. Dintre 
numeroasele teme, am reținut 
pe cea vizind particularitățile 
de instruire la începători, cu 
probe specifice pentru fieca
re ramură de sport. O consi
der binevenită, deoarece fie
care unitate de învățămjnt 
poate si trebuie să fie o fur
nizoare de talente pentru clu
burile sportive de performan
ță. Elevii noștri, de pildă, din 
cartierul Sălaj-Vicina sînt în
drumați către cluburile Steaua 
și Progresul. Lucrăm pe grupe 
de vîrstă, la diferite ramuri 
de sport. Vom continua aceas
tă acțiune punînd accent și 
mai mare pe particularitățile 
de vîrstă ale copiilor, îndru- 
mîndu-i — după talent și po
sibilități către disciplina în
drăgită. Si o propunere: sim
țim nevoia ca aceste cursuri 
să conțină mai multe lecții 
practice".
• Prof. Gh. Bcrbecel, Școa

la generală din comuna Ber- 
bești — Vîlcea : „Două teme 
mi-au reținut în mod special

* atenția. „Dozarea efortului în 
dezvoltarea calităților fizice Ia 
elevi", firește cu intensitate și 
volum maxim, în timpul lec
țiilor și „Selecția pentru jocu
rile sportive", cu accent — ca 
și pînă acum, dealtfel — pe 
îndemînare, viteză de reacție, 
dar și pe gabarit. Sînt teme 
pe care odată cu reluarea ac
tivității în școală voi căuta să 
le pun în practică".

• Prof. Doina Șincu, Liceul 
metalurgic Hunedoara: „Cursul 
se înscrie in ideea de a reali
za și în domeniul activității 
noastre o continuă perfecțio
nare, pregătind temeinic elevii 
pentru muncă șl viață. în ca
zul liceului nostru in care în
vață peste 3.000 de viitori

ADMINISTRAȚIA OE STAT 

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• PRONOSTICURI, PRONO

STICURI... Pentru partlclpanțll 
la concursul Pronosport de la 
•flrșltul acestei săptâmlnl redăm
— ca sursă suplimentară de In
spirație — pronosticurile făcute 
de Nlcolae Țăranu, prim-solist 
al Teatrul de Operetă șl un pa- 
«ianat iubitor al fotbalului: L 
Cagliari — Avellino 1, X; n. Ce
sena — Catanzaro 1; III. Verona
— Genoa 1; IV. Ascoli — Roma
(pauză) X; V. Asooli — Roma 
(final) 1, X, 2; VI. Florentina — 
Inter (p) X; VII. Florentina — 
Inter (f) 1, X; VIU. Napoli —
Juventus (p) X; IX. Napoli — 
Juventus (t) 2; X. Sampdoria — 
Pisa (p) X: XI. Sampdoria — Pi
sa (f) 1; XII. Torino — Udinese 
(P) 1, X; XIII. Torino — Udinese 
(f) 1, X.

© TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 2 fe
bruarie 1983, se televizează In di
rect înoepînd de Ia ora 16,25.

© CÎȘTIGURILE CONCUR
SULUI PRONOSPORT DIN 30 
IANUARIE 1983. Categoria 1 
(13 rezultate): 6 variante 25% 
a 41.617 lei: categoria 2 (12 re
zultate) : 10 variante 100% a 
3.769 lei și 278 variante 25% 
a 942 lei; categoria 3 (11 rezul
tate) : 243 variante 100% a 291 
lei și 5.200 variante 25% a 73 
lei. Cîștigurile de categoria 1 
au fost obținute de următorii 
participanti: MIHAI ȘTEFAN- 
CU din Oradea. AUREL NI- 
COLAE din Buzău, VASILE 
BOGOI din Galați. VIOREL 
ROMAN. TON VINTILA și 
VIOREL LUȚA. toți din Bucu
rești, fiecare obtinînd cîte 
41.617 lei. plus o suită de cîș- 
tiguri de categoriile a 2-a și a 
3-a.

CIȘTIGUl ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC

LOZinPLIC
CU

I clștiguri 
’ In băniți 
autoturisme 

muncitori pentru „cetatea de 
foc" hunedoreană, o asemenea 
cerință apare cu o și mai 
mare acuitate. Ei trebuie să 
aibă nu numai deprinderi de 
mișcare, ci șl o mare robus- 
teță fizică. Cursul ne-a oferit 
in această privință unele mo
dalități de lucru. Noi. întregul 
colectiv de profesori de edu
cație fizică din liceu, ne vom 
străduL să le aplicăm, începînd 
cu exerciții de gimnastică de 
înviorare, practicate zilnic și 
pînă la organizarea campiona
tului pe clase, la diferite ra
muri de sport. Primează fot
balul, cu ' 51 de echipe, dar în 
calendarul competițional al 
asociației sportive a liceului 
sînt cuprinse și întreceri atle
tice, la handbal, volei, baschet 
și tenis. In același timp, in 
calitate de metodistă pe mu
nicipiu, voi căuta să pun în 
temă cu noutățile cursului pe 
toți cei peste 50 de profesori 
de specialitate care lucrează 
în cele 17 licee și școli gene
rale din Hunedoara și locali
tățile limitrofe, cu dorința și 
ambiția ca exercițiul fizic, 
sportul să fie realmente o 
poartă deschisă pentru toți 
elevii. Cu toții trebuie să gus
te și să trăiască bucuria miș
cării".

© Prof. C. Tăbăcaru, Liceul 
industrial „Al. Ioan Cuza" 
Iași: „Atît eu cît și ceilalți 
colegi, peste 30, din munici
piu și din județ prezenți la» 
curs, am salutat inițiativa, 
ne-am convins de utilitatea 
ei. A ieșit în relief necesita
tea creșterii rolului / formativ 
al invățâmintului de educație 
fizică, în pregătirea pentru 
muncă și viață, cerință de 
mare actualitate a epocii în 
care trăim. Aceasta trebuie să 
fie determinanta activității 
noastre. Avem condiții pentru 
a realiza un asemenea obiec
tiv — o excelentă bază mate

(Urmare din pag. 1)

țe. Depunînd prea mari efor
turi la parcurgerea kilome
trilor, sportivii noștri intră 
sufocați în poligon și, de 
aici, numeroase ratări de 
focuri. Că Înșiși cel selecțio
nați în loturile reprezentati
ve sînt tributari unei pregă
tiri mai puțin atente, susți
nute și responsabile, o de
monstrează, de pildă, masi
vele pierderi de timp din 
poligon. Iată, ritmul sacadat 
șl rapid, automatizarea miș
cărilor (la găsirea poziției, în 
timpul tragerilor și la ple
cări) aduc biatloniștilor din

® ORIENTARE TURISTICĂ... PE SCHIURI
Comisia municipală de tu

rism-alpinism București, în 
colaborare cu A.S. Ecranul, 
a organizat, la Predeal, Fi
nala campionatului municipal 
de orientare turistică pe 
schiuri. Au participat peste 
70 de concur »nți, dintre care 
20 de fete. Competiția s-a 
desfășurat pc traseul Valea 
Poliștoacă — muchia Susaiu
lui — cabana Susai — cabana 
Cioplea. Lungimea traseelor a 
variat între 3000 și 9990 m,

© C.M. DE SANIE PE NOUA PTRTIE DE LA SINAIA?
...Sfîrșit de săptămînă la 

Sinaia. Sus, pe munte, se 
cern — după cîteva zile- mai 
degrabă de primăvară — fulgi 
de zăpadă. Dar ninsoarea ți
ne puțin, retezînd repede ela
nul iubitorilor sporturilor de 
iarnă. Și totuși, sport se fa- ’ 
ce. Pe schiuri, pe sănii. Mai 
ales, am zice, pe sănii, în 
primul rînd pe acelea de per
formanță Pentru că vineri 
28 ianuarie 1933 va rămîne, 
ne place să credem, o zi im
portantă Intr-un sport fără 
prea mare tradiție la noi : a 
fost recepționată, de către o 
competentă comisie, noua 
plrtie de sanie de pe „Furni
ca" î Au testat-o componen- 
țli lotului olimpic Ion Apos
tol șl Laurențiu Bălănoiu. Au 
efectuat deja coborîri* cele 

rială. sală și • terenuri pentru 
sport și activități educative. 
Totul este să găsim căile pen
tru a apropia elevii de exer
cițiu fizic, permanent, conti
nuu. Prima cale: lecția de e- 
ducație fizică. Dacă este a- 
tractivă, dinamică, elevii par
ticipă activ la exerciții. Apoi, 
activitățile competiționale. A- 
sigurîndu-le un conținut cît 
mai bogat și mai interesant, 
elevii le vor acorda toată a- 
tenția, așa cum o fac, dealt
fel, cei mai mulți. Cursul 
ne-a pus în față obligația ca 
TOȚI elevii să fie angrenați 
in activități sportive organi
zate, avînd și un model — 
„Daeiada". Ințelegînd acest 
lucru, vom trece neîntirziat la 
o muncă tot mai sistematică".

• Prof. Ileana. Popescu, 
Școala generală nr. 29 Cluj- 
Napoca: „Pentru unii dintre 
noi, profesori care am absol
vit mai de mult institutul, 
cursul s-a dovedit a fi de un 
real folos, aducîndu-ne la zi 
cu multe din noutățile apărute 
în domeniul muncii noastre. 
Din multitudinea temelor pre
zentate, m-aș opri la cea pri
vind ' gimnastica zilnică cu ca
racter de pregătire fizică ge
nerală. Ea se adresează tutu
ror' elevilor, avînd o durată de 
maximum 10 minute. O temă- 
lecție care servește pentru 
formarea deprinderii de miș
care, în... suferință azi, încă, 
în multe școli. Totodată, ajută 
la combaterea unor deficiențe 
fizice — cifoze, scolioze, lor- 
doze, care se ivesc ca urmare 
a faptului că elevii fac puțină 
mișcare, își supraîncarcă (ade
sea fără rost) ghiozdanele, au 
poziții vicioase în bănci și 
stau prea multe ore în aer în
chis, în clase ca și acasă. O 
temă pe care — sint sigură — 
o vor aborda, dată fiind uti
litatea ei. multi dintre cei 
peste 700 de colegi prezenți la 
acest curs".

Anchetă realizată de 
Tiberiu STAMA 
Vasile TOFAN

DE LA COMISIA CENTRALĂ 
DE ORGANIZARE A „DACIADEI"

Avînd în vedere condi
țiile atmosferice, ca și fap
tul că nu s-au putut orga
niza etapele de masă în ca
drul tuturor județelor. Co
misia Centrală de organi
zare a „Daciadei" a hotărît 
aminarea etapei finale Ia

R.D. Germană un cîștig dc 
15—20 de secunde la fiecare 
evoluție în poligon, ceea ce 
înseamnă mai mult de un 
minut cîștigat la proba de 
20 de kilometri și aproape 
două minute și Jumătate la 
ștafetă I

Am reținut acest „amănunt*4 
al secundelor pentru a vedea 
de unde trebuie pornit. E de 
reținut, însă, că pentru „eco
nomisirea*4 fiecărei secunde 
trebuie investită o cantitate 
de muncă cu mult mai mare 
ca pînă acum. Fără vacanțe 
de vară, fără vacanțe de 
sfîrșit de săptămînă, fără 
„vacanțe44 în antrenamente. 
(Radu TIMOFTE).

diferențele de nivel fiind cu
prinse între 90 și 230 m. în 
paralel cu acest concurs, A.S. 
Ecranul â organizat, în peri
metrul taberei de corturi, un 
„Festival de iarnă", care a 
cuprins concursuri distracti
ve : „Săniuța fermecată*4,
„Toboganul de gheață", „Cel 
mai frumos om de zăpadă", 
„Cel mai reușit iglu“, „Cea 
mai înaltă coloană din bu» 
gări de zăpadă" și „Cea mai 
reușită fotografie".

mai multe pe porțiuni, spor
tivi de la C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc, C.S.Ș. Sinaia, C.S.O. 
Sinaia, Tractorul Brașov, 
A.S. A. Brașov, Pionierul Fă
găraș. Și ce spun toți aceș
tia? La fel ca profesorul Ion 
Galescu, fost campion națio
nal, acum antrenor : „Pîrtia 
e foarte bună, rapidă, difici
lă. E o construcție reușită 1“ 
II completează președintele 
clubului C.S.O. Sinaia, ai că
rui sportivi i-au ajutat sub
stanțial pe lucrătorii E.G.C.L. 
Sinaia. Afirmă, deci, prof. 
Paul Popa : „Această amena
jare va aduce saltul calitativ 
in sania românească! Se pot 
face un număr de coborîri la 
nivelul cerințelor pe plan 
mondial. Avem și cabana atît 
de necesară, iar în sezonul

LOTUL NAȚIONAL 
DE BASCHET MASCULIN 
PENTRU COMPETIȚIILE » 

ANULUI 1983
în vederea participării la 

competițiile internaționale ale 
anului 1983, a fost stabilită 
componența lotului național 
(lărgit) de baschet masculin:

Costel Cernat (1,94 m). Ro
man Opșitaru (2,10 m), Flo
rentin Ermurache (1,97 m),
Virgil Căpușan (1,96 m). Anton 
Netolitzchi (1.82 m), Bogdan 
Bărbulescu (1,95 m), Gabriel 
Șarlă (2,03 m) — toți de la 
Steaua, Dan Niculescu (1,91 
m), Gabriel David (1,97 m), 
Alexandru Vinercanu (2,10 m), 
Nelu Lefter (2,04 m). • Andrei 
Popovici (1,94 m) — toți de la 
Djnamo București, Iuliu Car
pen (1.95 m). Valenîin Pogo- 
narn (1.94 m). Sorin Ardelean 
(2,0.4 m), Viorel Constantin 
(2,00 m) — de la I.C.E.D., 
C.S.Ș. 4 București, Cristian 
Fluturaș (1,88 m) — de la Ra
pid București. Attila Szabo 
(2,01 m) — de la Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 
Ion Ionescu (2,10 m), Gheor- 
ghe Pascu (1,92 m) — de la 
Sportul studențesc Politehnica 
C.S.Ș. 2 București și Virgil 
Băiceanu (1,96 m) — de la Fa
rul Constanta. Antrenori: Mi
hai Nedef și Haigazun Tursu- 
gian; medic: dr. Tudor Mines- 
cu.

Prima acțiune a echipei na
ționale va fi dubla Intîlnire 
cu reprezentativa Ungariei, în 
zilele de 22 (la Szeged) și 23 
(la Homezovâsârhely) februa
rie.

**

patinaj viteză, categoria 
14—15 ani, la sportul de 
masă, care urma să se des
fășoare la Miercurea Ciuc 
în zilele de 5—6 , februarie 
a.c., pentru o dată la care 
starea timpului va permite 
desfășurarea întrecerilor.

viitor vom putea găzdui chiar 
și... campionate mondiale ! 
După ce vom efectua, desi
gur, și ridicarea topografică, 
lungirea cu încă 150 de“ me
tri a pîrtiei și vom instala 
mijlocul mecanic pentru trac
tarea săniilor, pe care îl de
ținem".

Pînă la... „mondiale44, să 
așteptăm însă primele com
petiții interne și internațio
nale ale lui februarie. (Geo 
R AEȚCHI).

@ UN DUEL ALPIN
Clasicul duel între genera

ții constituie în fiecare sport 
un puternic motor al per
formanței. Schiul alpin fe
minin a fost» în ultimul se
zon, teatrul unei interesante 
asemenea dispute, dintre ti
nerele speranțe (nedepășind 
actualmente 16 ani) și spor
tivele consacrate (acum între 
20 și 23 de ani). La ora ac
tuală, se pare că tinerețea a 
învins clar. Recenta „Cupă 
Dinamo Brașov" o demon
strează cu argumentul ierar
hiilor. Primele 5 clasate au 
sub 16 ani (cea mai mică, 
Mihaela Fera, locul 5, are 
chiar... 13 I), în timp ce E- 
rica Codrescu (20 de ani) și 
Csila Petres (21 de ani) „vin" 
doar de pe pozițiile a 7-a și 
a 8-a. Interesantă și apariția 
în primele 10 ale acestui cla
sament valoric al momentului 
a unei reprezentante a schiu
lui sătesc ! Este vorba despre 
Elena Gruescu, din Arieșeni 
(Munții Apuseni), ■ pregătită
de un inimos profesor de a- 
ducație fizică, Dan Gligor. 
Urîndu-i acestei noi tinere de 
16 ani „bun venit*4 în elita 
națională a sportului alb, ne 
întrebăm, în același timp, 
cam pe unde se află repre* 
zentantele unui județ. Praho
va, care pîna acum cîțiva ani 
era singurul adversar al Bra
șovului ?

• „Cupa C.S.Ș. Predeal", 
la probe alpine seniori, va fi 
organizată in zilele de 4—5 
februarie în Bucegi, pe Valea 
Dorului, si nu la Predeal, 
cum inițial a fost anunțat. 
De-ale acestei ierni, sărace 
iri zăpadă...

„OVE DE SĂNĂTATE"

PENIBU CIMPINENI
bazele sportive 

Cimpinei sînt două 
atrag atenția în 

deosebit. In primul 
pentru că sînt 

solicitate, în al

Intre 
ale 
care 
mod 
rînd
foarte 
doilea fiindcă sînt bine 
întreținute: bazinul 
coperit de înot și baza 
ia aer liber formată din 
trei terenuri de tenis și 
unul de 
care s-a amenajat si o 
frumoasă tribună.

a-

volei, lingă

Am-

performanței. La 
liber

bele, ale asociației spor
tive Electromotor, din 
cadrul întreprinderii de 
reparații utilaj electric 
— Cîmpina. >

Bazinul de înot este 
plin de dimineața pî
nă seara. Copii, tineri 
și adulți vin aici în ore
le rezervate publicului. 
Mulți copii au învățat 
să înoate, ba chiar au 
reușit să urce pe trep
tele 
fei. baza în aer 
și-a adus și ea contri
buția la fortificarea iu
bitorilor de tenis și vo
lei, la petrecerea plăcu
tă a timpului liber de 
către mulți tineri și 
adulți din întreprindere 
sau. din oraș.

La bazin, zilele trecu
te, într-o discuție cu 
administratorul bazei — 
Nicolae 
sportiv — 
cele două 
de atent 
treținute, 
ducerea 
amintite 
zescu —
Nuță — inginer șef, îng. 
Victor Neagu — pre
ședintele asociației spor
tive) le socoate „oaze 
de sănătate pentru cîm- 
pineni, ceea ce înseam
nă foarte mult".

Sichim, fost 
am aflat că 

baze sint atît 
și frumos în- 
deoarece con- 

intreprinderii
(ing. Mihai Rl- 
•director, Mihai

In imagin 
gătirile la 
dă, „la ca 
un fel de 
gătire. cu 
niută / i 
printre troi 
cu antren, 
tă voioșie...

Acestora, 
producem u 
tor, pe care 
acum cîteva 
vestitul anf 
baliștilor 
„Dimineață, 
un traseu d 
tă. Ia a 
cita tură, 
la mine 
Stingă și 
a vomat to 
micul dejun 
arăta prea 
asta, dar a 
se mai întî 
sportivi 
pregătiri 
ati făcut 
— l-am 
norul N 
fac ? I-am 
mine turele 
vea de făc 
o să mai 
meze..."

Puțin am 
devăr în 
natura rea 
sportivilor 
mantă pent 
rii perform

Pregătirea

24 DE 0

georz-Băi? C 
„N-avem apă 
sunat, stupefi 
punsul jucător 
ria. „eterna"
movare în „A 
cum ne-a si 
clubului, fos 
piteștean nu 
a se înhăma 
că se poate 
vedetă și din 
fel a fost tri 
de vreme, d 
timp ? UN R 
n-are nevoie 
(dat de dr?Modesto FERRARINI

PE CIND „SALTUL CEL
(Urmare din pag. J)

despre 
pentru 
români

le europene de seniori și de 
juniori (la Roma, respectiv la 
Mulhouse), „Cupa Europei" 
(la Brno), campionatele balca
nice de seniori (la Skoplje) și 
de juniori (la București), pre
cum și „Cupa Prietenia" (la 
Leipzig).

Toate acestea oferă săritori
lor noștri fruntași prilejul de 
a mai face un pas pe calea a- 
firmării și, în aceiași timp, îl 
obligă la pregătiri serioase în 
scopul îndeplinirii obiectivelor, 
în acest sens, ne-am adresat 
secretarului adjunct al F.R. 
Natație, tovarășul Constantin 
Mihai, care se ocupă de ramu
ra săriturilor în apă, solicitîn- 
du-i cîteva amănunte 
ceea ce se întreprinde 
ca anul acesta săritorii 
să fie „la înălțime":

— Pregătirile au început mai 
devreme ca oricînd, în ’una 
octombrie. Ia bazinele „23 Au
gust" din Capitală și „Olim
pia" din Sibiu, în condiții 
foarte bune, datorate în mare 
măsură strădaniilor gospodari
lor de Ia I.E.A.B.S. București 
și C.S.M. Sibiu. Antrenorii au 
vizat punerea la punct a în
tregului program de sărituri, 
mai cu seamă a celor cu grad 
dc dificultate ridicat, inclușe 
de mai puțină vreme în regis
trul săritorilor noștri. Un prim 
rod al pregătirilor s-a văzut 
cu prilejul concursului 
blican dotat cu „Cupa F. R. 
Natale", disputat la Sibiu, în 
cadrul căruia au fost executate 
salturi de înaltă ținută (chiar 
și cele mai grele), iar la „im
puse" (unde de obicei săritorii 
noștri sînt deficitari) s-a să
rit aproape fără greșeală. O 
altă verificare va avea Ioc !a 
20 și 21 februarie, cu prilejul 
unui concurs special organizat 
la bazinul „23 August" din Ca
pitală. Teslele cele mai semni
ficative vor fi. insă,, concursu
rile internaționale, dintre care 
amintesc pe cele de 4a 
(3—6 martie). Minsk 
martie) și Varșovia 
martie), precum și cel 
Sibiu (21—22 nuri ie. dotat 
„Cupa Carpațî". rezervat 
niorrlor). Printre acțiunile me

repu-

Rostock 
(10—12 
(19—20 

de la 
eu 
Ju-

NU!

(Urmare

fete. Băiet 
multă vre 
după cum 
constatăm,

MLIZIC

mar
des 

la t

nite să contr 
valorică a s 
nez stagiul 
care-1 
neză
Dragomir (ins 
rul Nicolae 
și acumulare 
de către Du 
R.D. Germani

— La sărit 
formanțe au 
de ‘ 
de 
Și, 
să 
avem o gen 
concureze la 
acteptabil. V 
spuneți ce se 
tru a se ieși 
care durează'

— Insuficie 
dată de ant 
juniorii, nes 
dintre aceștia 
te au determ 
durată. Acum 
burile merg s 
trache (în pr 
Avasiloaie, 
Adrian Cherc 
sak (pentru 
am rezerve, 
sează prea I 
elemente dot 
speranțe. O 
rămin încă d 
pitol deficita 
iurilor.

— O ultim 
importanța p 

. nu poate fi 
Ia noi nu se

— Pot să 
Ștrandul tin 
lală groapa 
jele necesare 
darea lor în 
ne justificat; 
crează cu a 
zată. iar la 
Oradea ea 
virșire. In \ 
nu mai pot 
acest-sens, 
rația, o part 
rece nu am 
pentru rezol 
me de 
privința 
tehnice 
săritori.



REN LA CABANA?
MUNCA, MUNCA!

iă

/
).

poți învinge, 
lupta cu alti 
de peste ho- 
fapt. se pre

li

înoțiETICAl
li

blocaj 
, mai 
me- 
din 

Ga- 
trei

Pregătirea dusă uneori 
pină la capătul puterilor.

O mare luptă cu tine în
suti.

Numai așa 
mai tîrziu. în 
mari sportivi 
tare, care, de 
gătesc la fel...

Și Vasile Stingă și-a fă
cut si în acea dimineață 
toată „norma" de pregătire.

Morala ?
...Așa se face că Stingă 

al nostru „se oprește, par- 
în aer" atunci 

cind sare și trage 
peste un 
(al mîinilor) 
înalt de 3 

tr.i alcătuit, de pildă, 
„zidul" Anpilogov — 
ghin — Vasiliev (toti 
mai înalti de 2 metri).

|i ...Așa se face că Stingă 
|i al nostru aruncă mingea de

5 handbal la ..neverosimila"
î distantă de 74 m (al doilea
1 român la acest test. Birta-
; lan, o arunca la 64 m).

...Așa se face. în ultimă 
analiză, că România a cîș- 

’ tigat pină acum 4 titluri de
1 campioană mondială 
■ handbal în 7.

...Si tot asa — adică 
L- MUNCA. MUNCĂ și
F MUNCA — vor handbalistii

României să cîștige șl titlul 
olimpic ]a Los Angeles.

la

prin 
iar

Marius POPESCU

BUL GLORIA BISTRIȚA
ședințele Comisiei județene de 
fotbal, în cadrul plenarei 

“ C.J.E.F.S.. de vineri). CEA
ă MAI RECENTA SECȚIE A

CLUBULUI, cea de sanie (în- 
| ființată anul trecut), speră să 

trimită prima un reprezentant 
al Gloriei la Jocurile Olimpice 
’84 : pe campioana națională 
Carmen Popovici. Ea se afla, 
în zilele vizitei noastre, cu lo- 

I tul reprezentativ în Cehoslova- 
j cia, pregătindu-se pentru J.O. 
I de la Sarajevo, iar colegii ei 
I de club mai tineri, juniorii, e- 
I rau în căutare de zăpadă, la I Sărmaș. PIATRA FINTÎNELE. 
I la 40 km de Bistrița, centrul I de pregătire al clubului pentru 
I sporturile de iarnă, va fi, chiar 
j în acest an, gazda celei mai I bune piste speciale de sanie 
I din tară, cu o lungime de 1 200 I m si o diferență de nivel de 
I 175 m. MECANIC, INSTALA- 
| TOR. FRIGOTEHNIST, SCHIOR, 
I îndrăgostit cu pasiune de teh- 
I nică si mjjnte. acesta este Ioan 
l.■ț^^rimie, mecanic pe statele de 
I plată ale clubului, în fapt om 
I de acțiune si animator care în- 
I tr-o zi îngheață pirtia, antre- 
I nează pe micii sănieri și par- 
I ticipă la ședința Comisiei ju- 
I dețene de schi, al cărei mem-
■ bru este, pentru a pune la 
I punct organizarea ediției
■ „Cupei Veteranilor", al
■ initiator a fost, cu mai
■ de un deceniu în urmă.

. ■jfrimie, mecanic p 
plată ale clubului.

’83 a 
cărei 
bine

/7 CUPA 16 FEBRUARIE" LA LUPTE LIBERE
în sala Dinamo 

s-a desfășurat
din Brașov 

tradiționala 
competiție de lupte libere do- ’ 
tată cu ..Cupa 16 Februarie", 
întrecerile, de bun nivel teh
nic, au reunit peste 220 de 
concurenți din 30 de cluburi 
și asociații din întreaga tară, 
printre care s-au aflat și com
ponentii lotului reprezentativ. 
La sfîrșitul celor trei reuniuni, 
primul loc a revenit următori
lor sportivi: cat. 48 kg. F. Io-

La 6 februarie 19» 3
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Lotul olimpic după două verificări

AZI, CEA MAI DIFICILĂ
PARTIDĂ A TURNEULUI
CU BELAȘIȚA PETRICI

I
I
I

pregătire a 
(unde sint 
noștri) era 
de nea. La

I a- 
Și

I cam- 
fot- 
din- 
con- 
stie.I

I
I trei

I ca-
dar

I
I
I
I
I
I

PETRXCI, 1 (prin telefon). Ce 
vreme I Duminică, aici, la Pe- 
trici, era primăvară. Luni ce
rul s-a închis și a plouat. Marți, 
dimineață, cind ne-am sculat, 
terenul de fotbal de la Cen
trul national de 
sportivilor bulgari 
găzduiti fotbaliștii 
acoperit de mantia 
prînz a apărut însă soarele.

Aici, unde se pregătesc 
cum aruncătorii de disc 
greutate din Bulgaria, celebrii 
halterofili și luptători, 
pioni mondiali si olimpici, 
baliștii noștri au condiții 
tre cele mal bune să-si 
tinue pregătirile. Cum se 
lotul nostru olimpic la parte 
la turneul Belașița '83. Pină a- 
cum a susținut două jocuri, 
ambele terminate le egalitate : 
1—1 cu Akademic Sofia și 2—2 
cu Belașița Strumita (Iugosla
via). Lotul nostru olimpic are. 
deci, în actuala formulă 
jocuri (primul a fost cel cu 
Petrolul Ploiești) lucru de 
re trebuie să ținem seama, 
timpul- trece si fiecare partidă 
are importanta ei. Primul joc 
oficial cu Iugoslavia, la 30 mar
tie. nu este prea departe. în 
cele două partide de aici s-a 
văzut că omogenizarea suferă, 
că randamentul unor jucători 
este în scădere (poate a Inter
venit starea de oboseală după 
perioada de pregătire de la 
munte), dar lipsa jocurilor se 
vede (cum este cazul Iul Ca
zan, Stredie, Iovan, Or*c, M. 
Mihai). Dar dacă faza de a- 
părare e rezolvată mai bine 
(cu excepția erorilor de plasa-

I Cărpucl, on exemplu de fidelitate: de două decenii sub culorile aceluiași club

„MAREA MEA DORINȚA ECHIPA BACAUANA
SA JOACE DIN NOU INTRO CUPĂ EUROPEANĂ"
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Jucătorul băcăuan Cărpuci a 
I lipsit în ultima parte a sezo

nului de toamnă din echipa 
sa de club din cauza unei ne
fericite accidentări (entorsă la 
genunchi) suferite în etapa a 

I 9-a a turului. L-am reîntîlnit 
recent la Șlănic-Moldova, unde 

I se pregătea cu deosebită rîv- 
I nă, alături de coechipierii lui, 

pentru noul sezon. Prilej potri- 
I vit, deci, de a-1 aborda 

tru un scurt dialog.
„Mi-a fost foarte greu 

| stau atîta vreme in afara 
nului, ne-a răspuns el la pri
ma noastră Întrebare. Dar pro- 

• gramul riguros de refacere pe 
• care l-am urmat și-a făcut e-

pen-

să 
tere-

niță (CSM Buzău), 52 kg. B. 
Uveges (ASA Oradea), 57 kg. M. ------ - - —
kg. 
kg.
74
Mureș), 82 kg. D.
(Nicolina Iași), 90 kg. C. Bo- 
drogi (Dinamo Brașov), 100 kg. 
Al. Balay (Mureșul Tg. Mu
reș), +100 kg. I. Manea (Viito
rul Vaslui). (C. GRUIA, coresp.)

Galitza (Metalul Lugoj), 62 
M. Popa (CS Onești), 63 
A. Cîndea (CSS Petroșan ), 

kg. E. Kiss (Mureșul Tg.
Cozariuc

POSIBILITĂȚI SPORITE 
DE MARI SATISFACȚII I

Fiecare variantă ju
cată - o fan să in 
plus de a obține:

AUTOTURISME, MARI 
SUME DE BANI, 
EXCURSII PESTE HO
TARE.

Se participă pe va
riante simple, varian
te combinate țl com
binații „cap de pod“, 
achitate 100% sau In 
cotă de 25%. Varian
tele de 25 lei au 
drept de clștigurl’ LA 
TOATE EXTRAGERILE.

Consultați prospectul 
acestei trageri deose
bit de avantajoase și 
procurați din timp bi
lete cu numerele pre
ferate I 

cum 
trei 

bine

Petcu, 
au 
cu 
cu 
pe

care doar 
porții.
date ver- 
care ar fi

ment, de marcaj si dublaj, 
s-a observat In primele 
jocuri), faza de atac, mai 
zis finalizarea, suferă crunt. In 
primul meci, cu Akademic. s-a 
șutat la poartă de 18 ori (pro
cent bun), însă doar de 6 ori 
pe spațiul porții. Iar
Soiman, Majaru si Radu II 
ratat ocazii mari. în meciul 
Belașița Strumita, echipă 
jucători masivi, puternici, 
alocuri chiar duri, fotbaliștii 
noștri au dominat 70 de minu
te. dar au șutat la poartă nu
mai de 10 ori. din 
de 5 ori pe spațiul

Sigur, nu pot fi 
diete, lotul olimpic, 
trebuit să fie alcătuit mai de 
mult, are nevoie de jocuri, cu 
parteneri de valoare. în care 
să-și testeze adevăratul Iui po
tential.

Miercuri, de la ora 14.30. lo
tul olimpic va susține ultimul 
meci din turneul de aici, cind 
va întîlni pe Belașița din lo
calitate (locul 6 în prima di
vizie bulgară), echipă care a 
obținut victoria cu același scor, 
2—0. cu Akademic Sofia si Be- 
lașita Strumita. în sezonul de 
toamnă ea a cîștigat toate me
ciurile de acasă, mai puțin jo
cul cu T-S.K.A. Sofia, cu care 
a terminat la egalitate (0—0). 
Marți, jucătorii noștri și-au 
continuat pregătirile cu un an
trenament complex, pe o du
rată de 90 de minute, la care 
au participat toti componentii 
lotului olimpic.

Constantin ALEXE

acum mă simt 
depline puteri

foarte 
pentru
S“

Citi 
fotba-

ci nd

fectul și 
bine, in 
a-mi relua locul în echipă".

— Am aflat că în februarie 
vei împlini 28 de ani. 
dintre ei i-ai dăruit și 
lului?

— Aveam doar 8 ani 
am venit să joc fotbal Ia clu
bul băcăuan și de atunci am 
rămas fidel culorilor acestuia. 
Primul antrenor a fost regre
tatul Ghica Cristea. Ca junior, 
de pregătirea mea s-a ocupat 
Nicolae Radu, iar în echipa de 
tineret l-am avut antrenor pe 
Mircea Nedelcu. Lor îndeosebi, 
ca și celor sub îndrumarea că
rora m-am pregătit după pro
movarea in echipa mare a clu
bului, Nicușor, Constantin, 
Traian Ionescu, Angelo Nicu- 

1® 
am reali-

Chiri tă.
ce

lescu, Vătafu și 
datorez tot ceea 
zat în fotbal.

— Care a_ fost, ca 
clubul băcăuan, cea 
moașă satisfacție 
acum?

— Revenirea echipei noastre 
în Divizia „A", în anul 1975.

— Probabil că ai avut și in
satisfacții—

• — Un regret foarte mare, de 
ortfin personal, ar fi acela că 
nu am reușit să devin efectiv 
jucător international. Am fost 
chemat în cîtcva rinduri la 
loturile de tineret, de 21 si de 
23 de ani. dar (o dată și din 
cauza unei nedorite acciden
tări) nu am ajuns să fiu in-

jucător la 
mai tru
de pină

LA LARISSA, GRECIA ROMANIA
(Urmare din pag 1)

tistică, vom vedea că diferența 
de valoare și-a spus pină acum 
cuvintul. palmaresul fiind net 
favorabil tricolorilor, care au 
cîștigat 11 întîlniri, au termi
nat 5 la egalitate si au pierdut 
o singură dată, avînd un gol
averaj de 49—19! Să mai notăm 
că din echipa care a cîștigat 
meciul amical cu Grecia dis
putat la București în 1979 
(3—0), la Larissa sint prezențt 
doar Bălăci și... fostul jucător 
M. Lucescu. din pasele căruia 
Bălăci și D. Georgescu au mar
cat două din golurile întilnirii.

Pregătirile divizionarelor „A“

DULCELE TIRG Al IESI10R"
W VA MAI fl GAZDA PREA OSPITALIERA

n

0 • • •

Politehnicaaceastă iarnă,
nu s-a depărtat prea mult

în 
Iași 
de casă, alegînd pentru impor
tantele acumulări fizice loca
litatea Tg. Neamț. Opțiunea s-a 
dovedit inspirată, de vreme ce 
aici, timp de două săptămini, 
studenții ieșeni au găsit un 
cadru ’ propice pentru a pune 
în practică primul capitol al 
planului lor de bătaie privind 
sezonul de primăvară. Au pus 
„stăpinire totală" pe motelul 
„Casa Arcașului", situat într-o 
zonă cu un pitoresc aparte, la 
poalele Cetății lui Stefan cel 
Mare, iar în împrejurimi flan
cat 
i-a 
să . _
lui de cursă lungă. Norma zil
nică a fost făcută pe un tra
seu devenit alit de cunoscut, 
incit cei 8 000 de metri ar pu
tea fi parcurși acum și 
ochii închiși. Pentru 
tele circuite de forță, 
lat la o sală a unei 
apropiere. Deschizind 
gul",

de pante. Singurătatea nu 
deranjat. Treptat, ea avea 

devină aceea a alergătoru-

cu 
obsedan- 
s-a ape- 
școli din 
„catalo- 

antrenorul principal Ion 
Marica ne-a prezentat situația 
la zi: note maxime la „pur
tare", 
rigorile programului, 
tive bune și foarte bune 
materiile de bază, 
și „forță", toate 
spre o medie ridicată a între
gului colectiv, ceea ce pune in 
evidentă spiritul de echipă. Ce 
spune buletinul medical? în

deci adeziune totală la 
amului. califica

ta 
„rezistentă 
conducînd

*

clus
Nu
acest motiv, ci m-am străduit 
să rămin cit mai util 
pei mele de club.

— în
sportiv,
mult?

— In

între cei „unsprezece", 
am demobilizat insă din

continuare, pe 
ce-ti dorești cel

echi-

plan 
mai

primul rînd, să pot 
sluji mai departe cu aceeași 
credință culorile clubului meu. 
Apoi, o mare aspirație ar fi 
aceea ca și actuala generație 
de jucători băcăuani, urmînd 
exemplul fostei generații, să-și 
cîștige dreptul de participare 
Ia una din cupele europene. 
Personal, îndrăznesc să cred 
că această reușită ar fi posi
bilă chiar la finele actualului 
campionat.

— Care sint, în această pri
vință, atuurile echipei?

— Atmosfera și condițiile de 
lucru sint foarte bune, iar e- 
chipa, așa cum a dovedit-o și 
în toamnă, joacă destul de bi
ne. Ea nu se impune prin va
lori individuale, ci printr-un 
autentic joc colectiv. Băieții 
dispun de o mare capac’tate 
de efort și știu să se mobili
zeze la meciurile grele. Dacă 
in retur aportul portarilor va 
deveni ■ mai consistent și efici
ent, iar înaintașii se vor con
centra mai mult in fazele de 
finalizare, obiectivul la care 
m-am referit va putea fi rea
lizat.

Constantin FIRĂNESCU

Citeva informații despre 
gazdele noastre, aflate chiar de 
la noul antrenor al reprezen
tativei elene, Hristos Arhondi- 
dis (succesorul lui Panagulia, 
în prezent antrenorul repre
zentativei de fotbal a S.U.A.). 
echipa Greciei fiind cazată la 
același hotel, „Divany Palace", 
cu echipa noastră. Arhondidis 
a convocat pentru acest meci 
17 jucători, printre ei figurînd 
jucători de la A.E.K. (locul 1 
în campionat), Olympiakos (lo
cul 2), Aris Salonic (locul 3) 
și, firește, de la Larissa lo
cul 5).

•Iată formația pe care ne-a 
comunicat-o antrenorul repre-

M.

fiecare dimineață, doctorul Dan 
Cobzcanu și masorul Mihai 
Tărîță treceau în dreptul tu
turor jucătorilor următorul 
diagnostic: „apt pentru efort". 
Antrenorul secund Mihai Ro- 
milă are totuși un of: „A fost 
cea mai grea iarnă pentru mi
ne. Cind eram doar jucător, 
îmj mai permiteam cile o 
„fereastră". Acum nici vorbă 
de vreun rabat. Am sirîns din 
dinți și am tras tare. Țot tim
pul am simtit la colegii mei 
dorința unei permanente auto- 
depășiri". Să citim și catalo
gul: Bucu, Citnpeanu și Do- 
hot — portari: Munteanu. Ur- 
su, Anton, Ciocirlan, Gheor
ghiu (plecat citeva yile la lo
tul de tineret). Agaehi și O- 
prea (s-a refăcut după opera
ția de menise) — fundași; Ro- 
milă, Simionaș (revenit după 
satisfacerea stagiului militar), 
Florean, Pavcliuc, Cănănău, C. 
Ionescu, Burdujan, Tănase si 
Dima (ultimii doi de la echi
pa de speranțe) — mijlocași; 
Sigmirean, Cioacă, Nemțeanu 
(in aceste zile se află cu lo
tul olimpic in Bulgaria).
Radu și N. Soare (de la Glo
ria Buzău) — înaintași (Ke- 
ressi își satisface stagiul mili
tar, iar B. Grigore nu mai fa
ce parte din Iot). Iată și două 
intervenții d:ntr-un seminar 
ad-hoc. Bucu: „In retur, dul
cele tirg al Ieșilor, o gazdă 
ospitalieră, nu va mai servi— 
puncte" (deci aviz amatorilor); 
Cioacă: „1—11, un scor care 
nu-mi dă pace. Eu am înscris 
doar un singur gol, iar priete
nul meu Nemțeanu 11. Voi 
schimba mult mai des tabela 
în primăvară" (din acest duel, 
învingător sigur va fi— Poli
tehnica).

Acum, lotul ieșean a pășit 
în a doua etapă a perioadei 
precompetitionale, aceea a 
jocurilor de verificare, alit pe 
teren propriu, cit și în depla
sare (intre 4 și 15 februarie 
va face un turneu prin tară). 
„Va fi o etapă la fel de im
portantă, în care, pe lîngă re
alizarea mult așteptate.’ omo
genități, vom căuta să dăm la 
o parte, cu o zi mai devreme 
— cum se spune —, cite ceva 
din impuritățile exprimării 
noastre în cele două faze ale 
jocului. Obiectivul nostru? Cel 
al unui student silitor, care își 
dorește i 
Avem de 
cendentul 
minat in 
tă. Vrem_ .
deși ne așteaptă o primăvară 
extrem de grea", apreciază an
trenorul Ion Marica.

o vară fără griji, 
■ pariea noastră as- 

moral că am ter- 
forță toamna trecn- 
să pornim la fel.

Adrian VASILESCU

Astăzi, la Slațina

F. C. OLT - DINAMO
Odată cu începerea per oo- 

dei precompetitionale, divizio
narele „A" susțin tot mai mul
te meciuri cu caracter de ve
rificare și omogenizare. Un 
asemenea joc se dispută astăzi 
la Slatina între echipele F.C. 
OLT si DINAMO BUCUREȘTI.

Meciul va începe la ora 
15.30.

: Lung 
Lorgu- 
BaFnt, 
Gabor,

zentativei elene: Sarguniș — 
Gunasis, Galicios, Mihos, Ka- 
rulias — Semez’tidis, Kouis, 
Artizoglu, Papaioanou — Anas- 
topoulos, Mitropoulos. O 
pă „curățită" mult, ni se 
ne, de jucătorii cu aere 
vedete și indisciplinați.

Iată și echipa noastră:
— Rednic, Ștefăncscu, 
îescu, Ungureanu — I 
Boloni, Klein, Bălăci — < 
Cămătarii.

Meciul, programat pe 
nul Alkazar (capacitate 
de locuri; teren gazonat, dar 
tare), va începe la ora 15 și va 
fi transmis in întregime de 
posturile noastre de radio.

echi- 
spu- 

de

stadm-
15 000



FLORETISTE ROMÂNCE
LA CONCURSUL DE LA LEIPZIG

între 4 si 6 februarie, la 
Leipzig se va desfășura un 
concurs internațional feminin 
de floretă (cu probă indivi
duală si una pe echipe). Du
pă- prima verificare internațio
nală a anului, cea de la Buda- 
pasta (la „Cupa Caola", E. 
Guzganu s-a clasat pe locul 16. 
Cs. Ruparcsics — 24. G. Be- 
iuker — de asemenea intrată 
pe tabloul celor 32 scrimere

calificate în faza eliminărilor 
directe, M. Veber — eliminată 
în turul IV, O. Hochdorfer — 
eliminată în turul I), echipa 
.feminină de floretă a Româ
niei va avea următoarea com
ponență : Aurora Dan, Elisa- 
beta Guzganu, Csila Ruparcsics, 
Monica Veber, Rozalia Oros, 
Gabriela Betuker, antrenor fi
ind Ștefan Haukler.

BILANȚUL ATLETISMULUI NOSTRU IN 1982»
(Urmare din oag. 1)

o creștere mai netă a perfor
manțelor tuturor specialistelor 
acestei probe. în special ale 
Tatianei Mihalcea si Liviei Si- 
mion care, credem, au ceva 
mai mult de... spus 1

(RM.
ARUNCAREA DISCULUI

71,80 Maria Petkova 
Bulgaria 1980)

Florența
Mariana

Crăciunescu 
Ionescu-Len-

68,24
64.92 

gyel
57,26 

56.38 Elisabeta *Neamtu ; 
Daniela Costian ’65 
Brăila) ; 52,88 Tatiana Mihal
cea : 50,54 Maria Badea '60
(A.S.U. Pitești) t 49.92 Mihaela 
Samoilă : 4816 Livia Simon ; 
47.98 Silvia Comărniceanu.

Ca și în anul anterior. Flo
rența Crăciunescu (in 1982 a 
8-a performeră a lumii), apoi 
sora ei Mariana (a 19-a în bi
lanțul mondial), la o distantă 
totuși apreciabilă, după aceea 
un grup de aruncătoare tine
re. în progres e drept, dar încă 
nu atit cit se așteaptă. O re
marcă specială se cuvine ju
nioarei brăilence Daniela Cos
tian (182 cm si 91 kg), în pu
terea căreia stă să obțină in 
1983 un salt de calitate 
marcabil. competitiv...

Sipiona Săpunaru 62 ;
55.08 

(C.s.s.

re-

ARUNCAREA SULIȚEI

(R.M. 74,20 Sofia Sakorafa
Grecia 1982)

67,00 Corina Girbea 
(I.E.F.S.)

61,52 Eva Zorgo-Raduly 
(„U“ Clui-Napoca)

59,70 Cristina Dobrinoiu 
(Muscelul C-lung) ; 59,38 
haela Stănescu '59 (Muscelul 
C-lung) ; 51.50 Mihaela Popescu 
’66 (C.S.S. Codlea) ; 51.40 Doi
na Jugănaru '61 (I.E.F.S.) ț
51,28 Gabriela Fazekas '64

•59

•54

*62 
Mi-

De la Amersfoort la Sinaia

CARMEN BUNACIU
ÎN CĂUTAREA TIMPULUI... IDEAL

(C.S.S. Oradea) ; 51.20 Adriana 
Chiriliuc ‘61 (I.E.F.S.) ; 48.96
Stela Sescu ’64 (C. A. Roman) ; 
47,66 Anica Cecănău ’63 (C.S.S. 
Călărași).

Dintre toate aruncătoarele 
noastre in sezonul trecut po
ziția cea mai bună. In bilan
țul mondial, a avut-o Corina 
Girbea. locul T, cu o perfor
mantă (record personal) care 
promitea mult (fusese realizată 
la jumătatea lunii iunie) pen
tru sezonul ..europenelor*. Un 
accident a retinut-o. Insă, din 
elanul său 1 Recordmana țării. 
Eva ZorgO-Raduly. n-a atins ni
velul de valoare pe care-1 a- 
rătase mal înainte de a fi— 
mamă. Poate anul acesta. Fru
mos saltul Mihaelei Stănescu. 
pe care. împreună cu colega ei 
Dobrinoiu, o așteptăm cu re
zultate peste 60 de metri.

La finele săptăminii trecute, 
o serie de înotători valoroși 
au urcat pe bloc-starturile 
bazinului de 50 de metri de la 
Amersfoort (Olanda). Intre a- 
ceștia s-a aflat și campioana 
noastră Carmen Bunaciu, care 
a urcat pe podium atit după 
proba de 100 m spate Cocul 2, 
cu timpul de 1:03,96), dt și 
după aceea de 200 m spate 
(locui 3, cu 2:17,65). Ce a în
semnat, dincolo de cifre, con
cursul din Olanda pentru pri
ma noastră medaliată la un 
campionat mondial de inot? 
Răspunde însăși Carmen, reve
nită acasă 
minii: ,.A 
binevenită.
znt cum— 
și, pentru 
«int mulțumită.*

Dacă Kathrin Ziqjmermann, 
din R-D.G„ a terminat prima

la începutul săptă- 
fost o foarte utilă, 
verificare. Am vă- 

stau la această oră 
actuala perioadă.

în ambele probe, duelul Buna- 
ciu — de Rover pare să fi fost 
interesant... „într-adevăr, ne 
spune zimbind Carmen, sîm- 
bătă, la 200 m, olandeza m-a 
bătut practic in al treilea ba
zin, eforturile mele de pe ul
tima porțiune neputind reface 
handicapul, Jolanda revanșin- 
du-se astfel după infrîngerea 
suferită in fața mea la mon
diale. Dar a doua zi, Ia 100 m, 
a fost rindul meu! Cit despre 
Zimmermann — drept să vă 
spun — nu mi-e teamă de ea... 
în definitiv, și sportiva din 
R.D.G. și olandeza se află in- 
tr-o fază mai avansată a pre
gătirilor, ele avind programate 
mai devreme decit mine cam
pionatele naționale*.

Antrenoarea campioanei,
Cristina Șopterian, se declară, 
la rindu-1. mulțumită de rezul
tatele de la Amersfoort. „Cum

să nu fie așa cînd Carmen nu 
a mai scos pînă acum aseme
nea timpi in bazin de 50 de 
metri, la un sfirșit de ianua
rie? Ea a fost urmărită, dealt
fel, cu mare atenție de toti 
specialiștii prezen(i, concursul 
dovedindu-se de bun augur 
din toate punctele de vedere, 
în fond, Carmen reușește să 
se mențină la o valoare ridi
cată — la o vîrstă (Jind altele 
dispar de pe firmament — cla- 
sindu-ne oriunde în primele 
locuri*.

Acurti, „steaua înotului" nos
tru se află la Sinaia, unde, 
înotînd în bazinul de la „Mon
tana", alergînd, făcind forță și 
ascensiuni pe munte, speră să 
adune puteri noi, cu gîndul la 
Universiadă, „europene" și — 
de ce nu? — mai departe.

Geo RAEȚCHI

HEPTARON

(R.M. 6 772 Ramona Neubert 
R. D. Germană 1962)

8130 Corin* Titre*
Roșu Brașov)

5 710 Coculeana Oltean 
(Știința C-ța)

5 661 Petra Mihalacbe 
(C.S.Ș.A. C-lung) ; 5 520
briela Cotet '64 (C.S.S.
șa ni) ; 5 465 Mariana Vlăaceanu 
’62 [C. S. Tîrgoviște); 5 378 Li
liana Alexandru ’62 (C.S.U. Ga
lați) ; 5 080 Katalin Kiss '64
(Metalul Tg. Secuiesc) ț 5 026 
Gabriela Podar ’65 (C.S.Ș.A. C- 
hing) ; 5 008 Maria Berbecaru 
’63 (I.E.F.S.) ! 4 998 Rodica Mu- 
reșan ’64 (C.S.Ș.A. Cluj-Na- 
poca).

O probă nouă, cu foarte 
multe elemente tinere care ar 
putea realiza cifre si mal bune 
dacă... El bine, acest dacă este 
proba de aruncare a greutătiL 
în care fiecare dintre ele (In
clusiv recordmana națională 
Corina Tifrea) se afiă ia «u- 
ferintă I

CSt

■M

■85 
Ga- 

Foc-

pe prirr.H trei 1-, concurttil de biatlon de la
Ruhpcld.—(10 km) : Lirhus, Kvalfoss și UUrich

Telefoto : A.P.-AGERPRES

. EUROPENELE" 
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Vilnius, In 

semifinalele „Cupei U.R.S.S.*, A- 
leksandr Iakovlev a sărit 17,01 
m la triplusalt, cel mal bun re
zultat mondial al sezonului de 
sală. Probele de săritură In Înăl
țime au fost dștlgate de Larisa 
Kosițina — 1,92 m. respectiv Vla
dimir Granenkov — 2,23 m.

BOX • Rata el Orono (Vene
zuela), campion mondial profe
sionist la categoria supermuscă, 
și-a păstrat titlul, lnvingindu-1 
prin k.o. în repriza a 4-a pe 
Petro Romero (Panama) In gala 
deslășurată ia Caracas. • Domi
nicanul Elionelo Mercedes, cam
pion mondial la categoria muscă. 
Ișl va pune titlul în joc in fața 
englezului Charlie Magri. cam
pionul european al categoriei. 
Meciul, prevăzut pe distanța a 
12 rept^ze. va avea loc la 15 mar
tie la Londra.

CICLISM • Campionatul de d- 
clocros al Belgiei, desfășurat la 
Overijse. a fost ciștigat de Ro
land Liboton înregistrat pe dis
tanța de 21 km cu timpul de 
3.10:00. Pe locul doi. la 1:35. s-a 
clasat Bert Ver miere.

HANDBAL • tntr-un meci des
fășurat la Helsinki, echipa mas
culină a Islandel a Învins cu 
31—19 (14—10) reprezentativa Fin
landei.

șah • La 11 februarie Începe 
la Linares (Spania) unul din ce
le mal puternice turnee mascu
line ale anului, reunind 12 mari

fS.U.A.) 4—1. 1—4. 4—3. Didcaoe 
(S.U_A_) — McNamee (Azstca^a) 
7—6, 4—4, (—3. • In primi tur 
al turneului <--‘n de ■ 
Beach (Florida): Solomon fS_U_A.) 
— Luda Romanov 4—1. 4—• Aien 
(S.U.A.) — Mesker (Olanda) 7—«. 
7—5. Maleeva (Bulgaria) — Leo 
(Australia) 4—3. 4—4. Pheips
(S.U.A.) — Tanvler (Franța) 4—1. 
6—0. Jordan (S.UJL) — Vanîer 
(Franța) S—1. 4—3. • In primo! 
tur al turneului de la Caracas. 
BoCeau — Ele Sistase 6—L 1—6,
4- 2.

TENIS DE MASA • La Buda
pesta. la semifinalele „Cupei o- 
raselor tlrguri- (feminin). Spar- 
takus Budapesta a Întrecut cu
5— 2 pe Industrogradnia Zagreb, 
califidndu-se In finală.

După desfășurarea progra
mului scurt In proba de pe
rechi, la C-EL de la Dortmund, 
pe primul loc se află cuplul 
campion mondial Sabine Baess
— Tassilo 
Germană) 
Lor e ni — 
Germană)
— Matm

La feminin, dani 
impuse conduce Elena 
rexova (U.R5.S.) 0.6 p, armată 
de
P.
14

la 500 m — 42.44 și la 1500 m 
— 2:09,02. Pe locul următor la 
poliatlon s-a situat Svetlana 
Kaciuk cu 133,212 p.

ȘTIRI

Thierbach (R. D. 
urmat de Birgit 

Knut Schubert (R.D. 
și Veron-ea Persiaa 
Akbarev (U.ILSS).

figurile 
Vede-

Katarina Witt (R.D.G.) 1.2
Sandra Cariboni (Elveția)
s etc.

SUCCESUL 
NATALIE! PETRUSEVA

Campioana olimpică Natalia 
Petrușeva a ciștigat „poliatlo- 
nul* de viteză de la Moscova 
cu 182.514 p. dasindu-se prima

O NOUĂ CANDIDATĂ
PENTRU OLIMPIADA ALBĂ

Primăria orașului Lilleham
mer (200 km nord de Oslo) do
rește să prezinte candidatura 
pentru organizarea „Olimpia
dei albe* din 1992. Aceeași in
tenție o au (și au și făcut-o

publică) stațiunile 
Partenkirchen j 
Winkl din R. 
(Alpii Ba vâri ei). 
Suedia. Nisa si 
taise din Franța.

și 
F.

*92
Garmisch- 
Reit im 
Germania 

Falun din
Valea Taren-

• Lillehammer (Norvegia). 
Brit Pettersen (Norvegia) a 
ciștigat cursa de schi 5 km in 
15:49,7.

• Bakuriani (U.R.S.S.) Ti
tlul de campion unional la 30 
km a revenit fondistului Alek
sandr Zavianov in 1,24:13,7.
• Molina (Spania). A 5-a e- 

diție a „Cupei regelui Spaniei* 
la sărituri a fost dominată de 
norvegienii Person 250.2 p 
(75.5 m + 74,5 m) și Johansen 
239.9 p (74 m + 71,5 m).
• Ruhpolding (R.F. Germa

nia). Pe o plrtie serios „uda
tă* de o ploaie continuă a avut 
loc cursa de 10 km din cadrul 
concursului de biatlon conf nd 
pentru „Cupa Mondială*. Câș
tigătorul probei de 20 km, 
vest-germanul Peter Angerer. 
a avut serioase dificultăți la 
tir și, făcind 3 ture de pena
lizare, a terminat abia pe lo
cul 7. Ciștigătorul. norvegianul 
Eirik Kvalfoss a alergat to-ir- 
te bine și chiar cu un 
penalizare tot l-a învins 
reputatul Frank Ullrich. Clasa
mentul: L Kvalfoss (Norve
gia) 35:16,80(1). 2. Ullrich (RDG) 
35:56.00(0). 3. Odd Lirhus (Nor
vegia) 36:06.00(2). 4. Franz Pe
ter Rotsch (R.D.G.) 36:23,50(1)
etc.

tur 
pe

• Sarajevo (Iugoslavia).
pă desfășurarea probei de co- 
borîre de la Bjelasnica. clasa
mentul „Cupei Mondiale" la 
această probă se prezintă ast
fel: 1. Franz Klammer (Austria) 
86 p, 2.
(Elveția) 
(Elveția) 
(Elveția) 
(Canada)

Conrad.n Cathomen 
84 p, 3. 
72 p, 4.
71 p. 5.
62 p.

Urs Răber 
Peter Miller
Ken Read

DERBYUL HOCHEIULUI 
SOVIETIC

In partida Dinamo Moscova 
— Ț.S.K.A. Moscova, derby 
traditional al hocheiului sovie
tic, dinamoviștii au obținut vic
toria cu 3—1 (1—0. 1—1. 1—0). 
In alte partide: Himik Voskre- 
sensk — Sokol Kiev 1—5, Spar
tak Moscova — Aripile Sovie
telor Moscova 6—1, Traktor 
Celiabinsk — S.K.A. Lenin
grad 1—5, Ijstal Ijevsk — Tor
pedo Gorki 1—1. în clasament 
continuă să conducă însă 
T.S.K.A. cu 55 p, urmată de 
Dinamo Moscova 49 p și Spar
tak 45 p.

HOCHEIUL CANADIAN 
SE MODERNIZEAZĂ

MOSCOVA (Agerpres). — In
tr-un articol apărut în ziarul 
..Sovietski Sport“. pe marginea 
turneului Întreprins de selecționa 
nata de hochei pe gheață J 
U.R.S.S. în Canada, cunoscutul 
antrenor sovietic Viktor Tihonov 
a declarat că majoritatea clubu
rilor profesioniste practică un 
hochei mult mai modern decit în 
urmă cu 2—3 ani. La trăsăturile 
tradiționale ale hocheiului cana
dian — joc In forță luptă dîrză

■ . ' Șl
se adaugă acum jo

cul combinativ. Dacă înainte ho- 
cheiștil profesioniști priveau cu 
ironie modul in care jucătorii 
noștri pasau îndelung pucul în 
tona adversă. în loc să-l trimită 
direct spre poartă, acum ei și-au 
schimbat punctul de vedere. 
Astăzi în Campionatul Lîeii nord- 
americane evoluează multi jucă
tori din Euripa. contactele cu e- 
chipele U.R.S.S. și ale altor țări 
europene s-au înmulțit și aceas
ta și-a pus amprenta în jocul lor. 
fn ceea ce privește utilitatea în- 
tîlnirilor cu echipele profesionis
te de peste Ocean, reputatul teh
nician sovietic este de că
ele constituie un test util 
rificare a posibilităților 
lor jucători europeni.

In con.clu21e. V. Tihonov 
că forurile diriguitoare ale 
cheiului canadian se străduiesc, 
cu bun? rezultate, să introducă 
la ei tot ceea ce este maî bun 
(n hocheiul european, dovenind 
âstfel că sînt Interesa*? în viito
rul sportului ’.or național.

pentru puc, șuturi puternice 
precise

de ve- 
tlneri-

amtă
> ho-

maeștri, tn frunte cu campionul 
mondial Anatoli Karpov. Ceilalți 
participant!: Mihail Tal, Boris 
Spasski, Artur Iusupov (U.R.S.S.), 
Jan Tlmman (Olanda). Liubo- 
mlr LJubojevici (Iugoslavia), Yas
ser Selrawan (S.U.A.). John Mi
les (Anglia), Ut Andersson (Sue
dia). Bent Larsen (Danemarca). 
Robert Htibner (R.F. Germania) 
șl Vlastimil Hort (Cehoslovacia).

TENIS • După primele două 
turnee ale anului. în clasamentul 
Marelui Premiu F.I.L.T. conduce 
argentinianul Jose Luis Clerc cu 
SS5 p. urmat de Mats Wilander 
(Suedia) 157 p. Bernard Boiieau 
ÎBelgla) și Tomas Schmid (Ceho- 
Movacia) cite 90 p etc. • La 
philadelphia au tnceout campio
natele Internationale ne teren a- 
coperit ale S.U.A. tn orima zi: 
Fromm (S.U.A.) — Tarrvd (Sue
dia) T—S. 7—«. Waits (S.U.A.) — 
Dent (Atistral'al 5—3. 5—7. B—t. 
Carter (Australia) — Glammalva

FINAL CU SUSPANS IN CAM
PIONATUL ARGENTINEI

Duminică s-a desfășurat ultima 
etapă a campionatului Argenti
nei. Fruntașa clasamentului. In- 
dependiente, a invtas echipa Tal- 
leres cu 3—1 și a acumulat 51 
de puncte. In timp oe Estu- 
diantes, Înaintea Jocului cu Velez 
Sarsfield. avea 50 p și îi tre
buia o victorie. Acest ultim meci 
a avut o pauză... dramatică. Sco
rul era 0—0. după 45 de minute. 
La intrarea In vestiarul echipei 
Velez Sarsfield au explodat două 
petarde, rănind doi Jucători: pe 
Norberto Alonso (care șl-a pier

dut temporar auzul) șl pe Ro- 
gelio Mastromura (rănit la ochi), 
tn aceste condiții, Velez a refu
zat să mai reia Jocul, federația 
de specialitate urmind să ho
tărască ce decizie va lua.

DE PRETUTINDENI

• Fruntașele campionatului 
portughez au terminat la ega
litate: Boa vista — Benfica 2—2 
șl Sporting — F.C. Porto 3—3. 
Situația în clasament a rămas 
neschimbată: Benfica 30 p. F.C. 
Porto M p. Sporting 23 p.
• Derby-ul campionatului bel

gian, dintre Standard șl Ander-

iecht, «-a încheiat nedecis: 1—1. 
tn frunte se află Anderlecht cu 
23 p, urmată de Standard 27 p. 
An veri șl F.C. Bruges cu cîte 
26 p.
• Nantes are un avans de 5 

puncte după victoria cu 2—0 tn 
fața Iul Paris St. Germain, prin 
goilurlle lui Poullaîn șl Toure. 
Două scoruri neobișnuite: Mul
house — Bordeaux l—4 șl Mo
naco (campioana de anul trecut) 
— Brest 5—0.
• Real Madrid a fost ținută In 

șah de Espanol Barcelona (2—2). 
prin golurile marcate de Juanito 
(2), respectiv Arabi șl Orejuela 
Cel mal bun de pe teren a fost 
camerunezul N’Kono portarul lut 
EspanoL
• Hamburger S.V. ia prima în- 

fringere ? Ea a fost Învinsă la 
Bremen de Werder, cu S—2, prin

golurile realizate de Zoeller, 
Neubarth șl Bohlmenn, respectiv 
Bastrup șl Jakobs, pentru lidera 
eampionatulu;.
• Meciul dur, cu nulte elimi

nări și cartonașe galbene din 
partida retur a .Supercupe! Eu
ropei", dintre Aston Villa — C.F. 
Barcelona (3—0), va fi analizat 
de U.E.F.A., care va lua măsu
rile corespunzătoare.
• în finala turneului de la San

Cristobal (Venezuela): Ujpesti
Dozsa — Tachira (vicecampioana 
Venezuelei) 3—2.

• Meciuri mai importante din 
HJtimlle de finală ale „Cupei 
Angliei" (la 19 februarie): Aston 
Villa — Watford sau Fulham, Li- 
rerpool — Brighton, Middles
brough — Arsenal sau Leeds, 
Derby — Manchester United.
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