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VICTORIE SPECTACULOASĂ A FOTBALIȘTILOR „TRICOLORI"!
la Larissa, România — Grecia 3-1 (2-1)Ieri,

telefon), 
la Istan- 
cu 3—1 

(2—1) în meciul cu Grecia pe 
terenul acesteia ; victorie fără 
drept de apel, fără dubii, ab
solut meritată. Echipa noastră 
— revenită la formula de la 
Florența, avîndu-i acum 
rindurile ei și pe cei cinci 
ternaționali craiovenl — 
dovedit a fi, în ansamblu, 
superioară la toate capitolele : 
fizic — tehnic — tactic. „Tri
colorii" s-au apărat calm, au

LARISSA, 2 (prin 
După 1—1 cu Turcia, 
bul, iată, victorie

vorabile. Ceea ce ni s-a pă
rut, insă, evident ia 
meci — susținut In fața 
adversar mult mai 
decit cel de sîmbătă.

acest 
unui 

puternic 
care eta

la 
in
s-a 
net

B0L0N1

Stadnon Alkazar ; teren 
•xcelent ; spectatori — c _____
Șuturi : 8—12 (pe poartă i 4-5). Cor
ner* ■. 4-4. Au marcat : BULON 
(min. 10), KUSULAKIȘ (min. 1«). CA- 
MATARU (min. 24 jl 46).

GRECIA : Sarganls — Gunaris. Ka- 
rulias, Mihos, Galitzios - KUSULA- 
KIS, Ard i rog Iu (min. 58 MALUMIDiS}. 
Mitropoulos — Anastopoolos, Kuis 
(min. 66 Sorafakos), Dimopoutos 
(min. 58 Paparoanou).

ROMANIA : Lung (min. 44 MO
RARII) - Rodnic. ȘTEFANESCU (mm 
77 Andono), IORGULESCU, Unguroo- 
nu - Batrnt (min. 66 August»), 
BULON!. XLE.N, BĂLĂCI - Gobor 
(mm. 57 P. lordoche), CAMATARU 
(min. 83 Cora5).

i bor. ; timp 
circa 20 000

CAM AT ARD

Ieșit bine din defensivă, au ș- 
tacat rapid, cu aplomb, au 
reușit să inscrie trei goluri 
deosebit de spectaculoase, dar 
au și ratat din alte situații fa-

lează un fotbal in mare viteză 
— a fost faptul că echipa 
noastră și-a impus „legea", 
mărind sau micșorînd tempo-ul 
de joc atunci cind a vrut, do
vadă elocventă că s-a dovedit 
permanent stăpînă pe situație. 
Ea, repetăm, a realizat un joc 
superior celui de la Istanbul 
și, cu atit mai mult demn de 
subliniat, cu cit se află la în
ceputul sezonului competițip- 
nal. Și că echipa noastră a 
început să-și cunoască bine 
posibilitățile, valoarea, capaci
tatea, o demonstrează și ma
niera de abordare a meciului 
de aid, de la Larissa.

colorii’ s-au lansat... 
din start, spre poarta 
ganis. incercînd chiar

furioși. 
lui Sar- 
din min.

Stefian TRANDAFIRESCU

(Continuare In pag 2-3)
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OLGA NEMES-CEA MAI TlNĂRĂ
PARTICIPANTĂ ÎN 99 EUROPA TOP 12

LA TENIS
în organizarea 

engleze de tenis de 
tre 4 și 6 februarie, 
fășura prima mare 
de tenis de masă a ___
„EUROPA TOP 12". La Thor- 
naby Pavilion din orașul en
glez Cleveland se vor întîlni 
cele mai bune 12 jucătoare (șl 
cei mai buni 12 jucători) de pe 
continent, atrase nu numai de 
valoarea acestei competiții, cl 
și de dorința de a-și verifica 
forțele înaintea campionatelor 
mondiale din Japonia, 
acesta, Olga Nemeș, 
pe locul 11 în lista valorică 
europeană, și-a cîștigat drep
tul de participare. La 14 ani 
și jumătate (va împlini 15 
ani la 9 iunie), Olga Nemeș 
preia ștafeta din mîinile maes
tre! emerite a sportului Maria 
Alexandru, fruntașă a acestui 
sport în lume și pe continen
tul nostru timp de 20 de ani. 
în „EUROPA TOP 12“ Maria

federatiei 
masă, In

se va des- 
competiție 

anului:

Anul 
plasată

PATINATORUL TIBOR KOPACZ 
A ÎNTRECUT AȘTEPTĂRILE

Dotat cu deose
bite calități, pati
natorul nostru Ti
bor Kopacz a fă
cut - 
sezon 
celerați pe

\ mul 
arena 
nală, 
dintr-un 
anonim, 
gător apreciat 
la un concurs

în actualul 
- pași ac- 

dru-
afirmării în 

internațio- 
devenlnd, 

vitezist 
un alec- 

de 
_ U 

altul. Evoluind pe 
pista artificială 
din Berlin la În
ceputul lunii 
cembrie. in 
oania unor 
roși patinatori din 
U.R.S.S., ------
Olanda, 
Finlanda, 
Germană, 
Germania, 
slovacia, 
și alte țări 
cunoscută 
in acest sport, el 
a ciștigat, spre 
surprinderea generală, proba 
de 5 000 m din cadrul „Cupei 
Dynamo".

Toată lumea a crezut atunci 
că a fost vorba doar de o 
„zi bună" a tinărului nostru 
campion absolut, iar antreno
rii, mal sceptici, nu-i lntre- 
vedeau un progres de natură 
să-l propulseze printre favo- 
riții marilor competiții. A ur- 

,Turneul celor 3 
prestigioasă 

reunește an de an patina- 
de elită din întreaga lu- 
unde elevul antrenorului 

Lăzărescu a răsturnat

de- 
com- 
valo-

S.U.A., 
Norvegia, 

R, D. 
R. F.
Ceho- 

Polonla 
cu re- 
tradiție

mat insă
piste", competiție 
care 
tori 
me. 
Dan

-

/

BH
„calculele hirtiei 

pe cea mal înaltă treap- 
podiumului în prob* de 
m (Inzell și Innsbruck) 

cursa de 3 000 m

H T SMi
ww

toate 
cind 
tă a 
1500 
și apoi in
(Madonna di Campiglio), eml- 
țlnd pretenții justificate la 
o „carte de vizită" in arena 
internațională.

La recentele C.E. de la Ha
ga, el a confirmat aprecierile 
lnacriindu-șț In palmare* cea 
mai bună performanță obțlnur

Trolan IOANIȚESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

de atac - „In formă “la antrenamente... • ...dar ce facem cu Ineficacitatea la meciuri?

DE MASA
Alexandru a avut o prezență 
remarcabilă încă de la prima 
ediție, in 1971, ocupind — pînă

în 1979, la ultima sa partici
pare, — de trei ori locul 2 și 
4, o dată clasîndu-se pe pozi-

Mircea COSTEA

(Continuare tn pag. a 4-a)

Lotul reprezentativ de hochei, in timpul unui antrenament pe 
patinoarul „23 August* din Capitală.

Foto : Dragoș NEAGU
La patinoarul „23 

frumos ‘ 
tri din 
te pe 
Eduard 
său Ion 
tori încep 
matinală 
Mai intii. 
vechiului 
profesor de 
antrenor principal al 
Eduard Pană : 
internațional din ultima parte 
a anului trecut, ne-am reîn
ceput pregătirile și pînă acum 
am efectuat 120 
trenament, cu o 
a cinci ore pe 
tare, timp de 12 
Brașov și apoi

August", 
echipați, hocheiștii noș- 
Iot, avindu-i 

antrenorul 
Pană și pe 
Bașa. Cei 22 

obișnuita 
de antrenament.
să-i dăm cuvîntul 

internațional, azi 
educație fizică și 

lotului, 
„După sezonul

în frun- 
princioal 
secundul 
de jucă- 

ședință

zică și Iucrindu-se pentru 
creșterea eapaeitătii de efort. 
Am obținut, cred eu, rezulta-

te bune. Azi începem munca 
pentru finisarea omogenității 
echipei, structurarea liniilor da 
atac șl a perechilor de fun
dași. In curtnd Încep șl me
ciurile, așa că nutrese spe
ranța să putem aborda cn 
fruntea sus marile Întreceri 
care ne așteaptă".

în scurtul răgaz cit antreno
rul a stat de vorbă cu noi, 
echipa a Început lucrul pe 
gheață. Apreciem conștiinciozi
tatea cu care Ișj execută pro
gramul „noul val“ (Pogăcea- 
nu, L Antal, Berdilă, Gcreb, 
Jumătate, Cs. Bartha), dar șl 
faptul că cei mai vîrstnici, ho
cheiștii căliți in multe șl foar-

Câlin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

de ore de an- 
medie în jurul 
zi. S-a lucrat 
zile, Ia Poiana 
la București, 

desăvtrșindu-se pregătirea fi-

Intr-o etapă superioară a dezbaterilor din mișcarea sportivă

CLUBURILE SI JUDEȚELE LA ORA 
FAPTELOR Și A AUTODEPĂȘIRII!
La orizont -Los Anfidcs! Nu mai este vreme pentru
multe vorDc, angajamente $1 „planuri... de perspeetivd'-

Pentru sporirea potențialului sportiv al liecârui Județ

VILCEMI PRIVESC SPRE OLIMPIADA CD... „OCHII VIITORULUI“
• Boxul cucerește poziții • Atletismul In grea suferință • Caiacul șl canoea. Io prim-plan
• Cluburile sportive școlare, încă departe de cerințe • Multe și mari datorii care trebuie onorate

„Indicatorul de bază al ac
tivității sportive de perfor
manță — contribuția județului 
Vîlcea Ia alcătuirea Ioturilor 
pentru Olimpiada 1984 — este 
nerealizat. Nu sintem mulțu
miți de secțiile de nivel olim
pic și international, a căror 
contribuție se află mai mult 
pe hîrite decit în realitate" — 
afirma Aurel Vlădoiu, pre
ședintele C.J.E.F.S., trăgînd li
nie la analiza privind poten
țialul olimpic al sportivilor 
vîlceni.

Sporturi de nivel olimpic — 1 (coiac-canoe) ; internațional — 4 
(lupte, tenis de masă, handbal, box) ; național — 22

Sporturi prioritare — 6 (handbal, volei, caiac-conoe, box, atle
tism, fotbal).

Număr antrenori -58; Instructori — 125.
Sportivi legitimați — 9 774 ; In loturile olimpice - 3 ; In lotu

rile naționale - 22 ; de nivel republican - 910.

O concluzie amară, dar jus
tă, ilustrată, dealtfel, și de ta
bloul alăturat, din care reiese 
că 5 sporturi, care figurează 
pe lista disciplinelor „olimpi
ce" și „internaționale" In ju
deț. furnizează doar 3 sportivi

loturilor de perspectivă pentru 
Jocurile Olimpice — Marius 
Firfirică (caiac-canoe), Ma-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

începută cu adunările orga
nizate la nivelul asociațiilor 
sportive, al consiliilor orășe
nești $1 municipale pentru e- 
ducație fizică și sport, ampla 
acțiune de analiză a activității 
sportive de masă și de perfor
mantă desfășurată in perioada 
anului recent Încheiat, conti
nuă, de cîteva zile, cu dezba
terile organizate la nivelul 
cluburilor și Consiliilor jude
țene.

în pregătirea acestei acțiuni 
au fost luate măsurile nece
sare pentru ca plenarele să 
prilejuiască, în toate județele, 
in toate cluburile, o TEMEI
NICĂ ANALIZĂ, CRITICĂ 
ȘI AUTOCRITICĂ, a modulul 
in care organele sportive, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, acționează pentru tra
ducerea în viață a prețioase
lor indicații șl orientări cuprin
se In Mesajul adresat de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului 
nostru, Conferinței pe țară a 
mișcării sportive din 5—8 mar
tie 1932, precum și pentru în

deplinirea prevederilor Pro
gramului de dezvoltare a acti
vității de educație fizică Și 
sport pe perioada pînă în 1985.

Este de așteptat ca aceste a- 
devărate forumuri ale mișcării 
sportive din cluburi șl județe 
să se ridice — prin CALITA
TEA si CONȚINUTUL mate
rialelor prezentate, prin IDE
ILE, CRITICILE șl SUGES
TIILE cuprinse în luările de 
cuvînt — la nivelul exigențe
lor actuale, al răspunderilor 
deosebite care revin în acest 
an mișcării noastre sportive. 
Să fie, intr-adevăr, pe toate 
planurile, o contribuție însem
nată la realizarea integrală a 
obeictivelor și indicatorilor 
care stau în fata tuturor or
ganelor sportive, a tuturor 
factorilor cu atribuții in acest 
domeniu!

Prin aceste dezbateri, prin 
măsurile si hotărjrile adopta
te, va trebui să se asigure îm
bunătățirea substanțială a pro
cesului de selecție la toate ni-

(Continuare In pag. 2-3)



HOCHEIȘTILOR
(Urmare din pag. I)

■»

DAR VOI MUNCI PE RUPTE!”

Marius POPESCU

PE CÎND UN CLUB DE SCHI

URECHII?LA POIANA

cva-

pro-

p

entuziasmul 
substanțială

pe
alți

cuprind, 
eforturi 

totul

spre 
Va-

citeva cuvinte și 
lotului, dr. 
ne spune că

a condus cu 
și

și 10—9, iar cu

ei datorită talentului, 
’or.

C. Io- 
sin-

cu cele

PENTRU 0 CREȘTERE SUBSTANȚIALA A POTENȚIALULUI SAU
„ȘTIȚI, EU NU MA PRICEP LA VORBE,

unii
„se

LA POLO, RAPID CÎST

3—1,
8—7, Voința cu- - - 15

PREGĂTIRILE

TELEGRAFA

• SINGURA IN CAPITALA I

DOI BASCIiETDALIȘTISE STINGE
o frumoasa tradiție ? DE LA FARUL...

S)e Za o săntămîriă
la alta

nouă Mariana Suman, 
prin școlile din Ro- 
chlar din comunele

confecții 
Sibiu) a 
in apă ; 
ca două

gimnastică 
Întreprinsă 

la Școala

Rubrică realizată de 
Ion GAVRILESCU

• DIN PATRU SURORI, 
TREI PERFORMERE

cu ani In ur- 
Aurel Drăgan, 

Aflăm acum, 
echipei femi- 

șl-a irosit șan- 
' „A".• O NOUA DESCOPERIRE

Inima lui Olimpiu Constantl- 
nescu-Nehol continuă să pul
seze pentru atletism ! Repu
tatul tehnician, acum pensio
nar, caută zi de zi noi ta-

al lotului reprezentativ care se pregătește 
pentru „Universiada* de iarnă.
• TENISMANn noștri ocupă următoarele 

poziții In oel mal recent clasament Întoc
mit de A.T.P. : Florin Segărceanu 109. Iile 
Năstase 116. In clasamentul W.C.T., Virgi
nia Ruzici ocupă poziția 11.
• FRUMOASE calități de comentator in

tr-o disciplină a zăpezii, schiul fond. a 
demonstrat, la stația de amplificare de pe 
Valea Azugii, inginerul Alexandru Debretl, 
de la Întreprinderea locală de sticlă, cu o- 
oazla concursului internațional dotat cu 
„Cupa Carpiați*.

Mai tntîl a fost Daniela 
(de care nu s-a legat spor
tul), apoi, după numai un an 
(In 1964) a venit Manuela, 
Iar după alți trei ani au 
urmat gemenele Camelia și 
Simona Renclu. Manuela

• IN CADRUL asociației sportive Loco
motiva București a luat ființâ o secție de 
box. Ea este patronată de M.T.Tc. șl u 
are ca președinte pe cunoscutul arbitru de 
box Ion Ărgăseală, antrenor fiind fostul 
boxer dtaamovlst Costel Stănescu.

• ÎNTRUCÎT secția de blatlon a clubu
lui Dtnamo Brașov nu a avut nevoie timp 
de mai muit de un an, pe fostul vlcecam- 
pion . mondial Gheorghe Glrniță, In calitate 
de antrenor, cel mal bun biiatlonlst român

din toate timpurile a fost numit antrenor

de 
roșie* din 

săriturile 
șl Simona, 

care se respectă, au 
sala de 
selecție 

Sibiu

Ciiih fanion, cu o importanta contribuție la afirmarea sportului românesc In lume
f 

STEAUA Sl-A ADUNAT, DIN NOU, FORȚELE' 7 7 7

Intr-una din ultimele dimi
neți ale lui ianuarie, am in- 
tîlnit în sala de festivități a 
Casei Centrale a Armatei atî- 
tia campioni și recordmani ai 
României, ai Europei și ai lu
mii cit numai în ...vis poți ve
dea. pentru că o arenă nu-i 
poate cuprinde pe toți laolal
tă. Nu se reuniseră să-și săr
bătorească succesele din 1932 
(prin care Steaua se înălțase 
pe cel mai înalt loc în ierar
hia mișcării sportive), ci ca 
să-și unească iscusința minții, 
forța brațelor și 
pentru o și mai 
contribuție, în 1983. la gloria 
sportivă a patriei, la creșterea 
prestigiului sportiv internațio
nal al României socialiste în 
lume.

Le-a fost pusă mai intîi în 
fată oglinda 
fructuos anul 
165 de titluri 
ale României, 
campionatele 
„europene" și 
cucerite de

faptelor. A fost 
trecut, 

naționale, 7 cups 
87 de medalii ia 
balcanice. 11 la. 
10 la „mondiale" 

roș-albaștri. dar 
s-a socotit că „există încă mari 
posibilități, rezerve însemnate 
nevalorificate". Si pentru a nu 
se crede că ar fi vorbe de cir
cumstanță, s-a motivat: „sînt 
antrenori cu o slabă pregătire 
teoretică și metodică", 
sportivi lucrează puțin", 
mai încalcă ordinea si discipli
na Ia antrenamente", „fotba
lul, gimnastica, înotul, rugbyul 
și voleiul nu și-au îndeplinit 
obiectivele", „rezultatele reali
zate Ia campionatele euronene 
și mondiale sînt sub posibilită
țile sportivilor și antrenorilor", 
analizîndu-se apoi în profun
zime cauzele acestor neîmpli- 
nirl. efectele lor și posibilită
țile de a fi eradicate cu forțe 
proprii.

Chiar dacă n-am introduce în 
calcul eforturile materiale și 
morale consumate și nu în to
talitate onorate, ar trebui să 
știm că la școala comuniștilor 
din armată exigența sporită a 
devenit premisă a progresului, 
punct de plecare spre realizări 
care să depășească așteptări’e. 
în timpul lucrărilor plenarei s-a 
subliniat că progresul așteptat, 
pentru care s-au creat toate 
condițiile, porte fi obtinut 
prin muncă si disciplină, prin 
abnegație si dăruire, prin pa
triotism !

Eroii stadioanelor nu ne-au 
privit de Ia înălțimea piedes
talului pe care se află des+ui 
dintre 
muncii și performantelor 
Ei s-au privit cu atenție în o- 
glinda care le-a reliefat fru
musețea realizărilor, dar care 
nu le-a ascuns nici insatisfac
ția nereușitelor. aducînd o 
contribuție valoroasă la stabi
lirea direcțiilor de străbătut 
în 1983, pentru ca la Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles 
drapelul României să se înalțe 
de cît mai multe ori pe catar
gul învingătorilor. Campionul 
țintașilor Corneliu Ion a vor-

Cu citva timp in urmă, in 
■ala „23 August* din București 
s-a desfășurat etapa de zonă 
a campionatelor republicane 
pe teren acoperit ale atleților 
■enlorl șl juniori. Ne-am fl 
așteptat, fiind vorba de pri
mul ooncurs al anului, la o 
participare numeroasă a atle
ților bucur estenl. N-a fost, 
din păcate, așa. concursul 
fiind, in privința participării, 
«ărao. O situație de-a dreptul 
supărătoare s-a Înregistrat in 
proba de săritură in lungime 
a senioarelor, unde n-a fost 
Înscrisă deeit o singură con
curentă, Gina Ghloroale. E 
drept, Vall Ionescu șl Anl- 
șoara Cușmlr, cele mal bune 
săritoare ale lumii, erau ple
cate la un stagiu de pregătire 
in străinătate, dar chiar nu 
mal există nici o altă sări
toare de lungime In Capi
tală ? Ce părere aveți, tova
răși antrenori ?

...A vorbit puțin in plenară. Dar puținul vorbelor sale avea 
mai mult miez decit frazele lungi ale altor vorbitori.

A vorbit parcă timid, dar rn spatele. timidității sale am 
simțit mai multă hotărîre decit are nu de puține ori curajul 
declarativ de circumstanță.

A vorbit poate chiar stîngaci, dar a spus exact ce trebuia, 
iar fiecare cuvînt al său avea totală acoperire : „știți, eu 
nu mă pricep la «orbe, dar voi munci pe rupte 1*

A vorbit așa cum știe, dar toți cei care l-au ascultat l-au 
înțeles bine și l-au crezut pe Toma Simionov, pentru că acest 
om și sportiv minunat asta a făcut și pînă acum : a muncit pe 
rupte.

Așa a ajuns — muncind pe rupte — campion olimpic și 
vicecampion olimpic la Moscova, in 1980.

Așa a aj’uns campion mondial la Nottingham. în 1981.
Așa a aj’uns campion mondial la Belgrad, în 1982.
Acestea sînt faptele (doar o parte din ele) - absolut re

marcabile - chezașe ale vorbelor stîngace de luni.
Ca și marele său prieten, faimosul Ivan Patzaichin - co

legul său de barcă, de trudă și de succese —, și el un mare 
timid la „festivități și discursuri”, Toma Simionov, „copil 
vestit al Delteii', vorbește mai mult prin fapte.

Dar cine poate, oare, spune că zimbetul lor, obosit dar 
strălucitor, pe care li-l citești pe chipuri cînd ei se află pe 
treapta cea mai inaltă a marilor competiții internaționale, 
iar steagul României se înalță, mîndru, pe cel mai înalt 
catarg, cine poate, oare, spune că acest zîmbet nu face 
infinit mai mult decit sute și mii de vorbe ?

Zimbetul lor obosit, dar strălucitor...

te grele „bătălii" competițio- 
nale. ca Gh. Iluțan, Justinian, 
Elod Antal, Hălăucă, Nistor, 
Pisăru nu se lasă mai prejos 
și își Înzecesc eforturile pen
tru a nu fi depășiți de „mînji". 
Un caz special îl constituie ve
teranul echipei. Ion Ioniță. 
Sufernid de o iritantă boală a 
pielii, el nu a renunțat și lup
tă cu admirabilă voință împo
triva suferinței Alături de el, 
Traian Cazacu face eforturi și 
manifestă o surprinzătoare re
venire in formă, dovedindu-se 
același atacant percutant, vi
jelios.

Schimbăm 
cu medicul 
nescu, care 
gurul „caz". în afară de cel 
al lui Ioniță, care merge 
vindecare, este Cel al lui 

centrul primei li- 
stelistul fiind de 
o lună ieșit din 
pregătire datorită

sile Huțanu, 
nii de atac, 
mai bine de 
circuitul de . 
unei puternice crize de lombo- 
sciatică. în locul lui este acum 
Hălăucă și prima linie de atac 
acționează în vervă ne gheață, 
avînd ca aripi pe Nistor și 
Cazacu. Foarte tehnică și omo
genă ni se nare si linia a 
doua : Pisăru — Solyom — 
Elod Antal. Puternică, prefe
rind jocul în forță, rapid, se 
prezintă linia Chiriță — Gereb 
— Gherghișan.

Dar, așa-j la antrenament : 
lucrurile ies foarte bine. Cum 
o să fie Insă la meciuri ? în 
ultimele partide internaționale, 
principala carență a echipei a 
fost' ineficacitatea. Așa că ata- 
canții au mari... restanțe. Să 
sperăm că și le vor achita cit 
mai curind...

în bazinul acoperit Floreasca 
din Capitală, singurul care 
mai poate găzdui in acest se
zon jocuri oficiale a început 
Ieri „maratonul polo-ului" din 
luna februarie ; mai precis, 
întîlnirile celor trei tururi 
consecutive (3, 4 și 5) ale ac
tualului campionat național.

Reuniunea inaugurală, 
fășurată în 
a pus fată în 
valori diferite, 
care a animat 
prezenți fiind

Voința (10—10).
București, actualul 

Crișul Oradea și-au 
bateriile" pentru u.r- 

Campionii

des- 
cursul dimineții, 
față formații de 
singura partidă 
interesul celor 
cea dintre Pro-

Cele 
șl cur 
ința, i 
ale m
s-au d 
a împi 
campio 
minusu 
echipa 
nevoit
celerat 
(6-1), 
torie

în u 
Rapid 
tă pe
meci c 
a sco 
greșeli 
elimin
cîștigat 
sigură 
portar 
bună.

greșul și
Dinamo 

lider, și 
„încărcat 
mătorul lor derby, 
au început cu un presing strins 
în fața viitorilor component 
ai selecționatei de juniori (e- 
chipa Liceului 37) și au con
traatacat permanent, realizînd 
un scor-fluviu (21—6). 
nii, la 
dăugat 
nali — 
Gordan 
juniori 
feroviarilor 
mație incompletă) un duș mai 
rece decit îl așteptau : 16—3. 
Revelația etanei inaugurale a 
fost tinăra echipă a C.N.A.S.E., 
care reunește actualmente ju
niori de 15—16 ani. Foarte re
ceptivi la sfaturile antrenoru
lui Gh. Zamfirescu ei au iz
butit — înotînd mult și jucind 
fără complexe — să țină 
piept (6—9) unei alte compe- 

< titoare la titlu, Rapid Bucu
rești. In fine, în ultimul joc. 
Progresul 
5—2, 6—3 
7—6. 9—8
secunde înainte de fluierul fi
nal, bucureșteanul Emil Tătaru 
a restabilit egalitatea (10—10).

Orăde- 
rîndul lor, au mai a- 
careului de internatio- 
Fejer — Costrâș — 

— Garofeanu — cîtiva 
talentați, administrînd 

arădani (cu for-

TUR 
etapa I 
VIITO 
REȘTI
Arbitri 
Au ma 
Ciobăn 
ca nu 2 
D. Po 
Ghiță 
ORAD 
(5-1. 
A. Cz 
scris : 
rofean 
Ursuți 
Osca

bit despre „responsabilitatea 
performerului în atingerea for
mei sportive la ceasul marelui 
examen", truditorul lotcii de 
aur Toma Simionov a subli
niat eficiența „educației prin 
muncă", părtașul performanțe
lor Iolandei, antrenorul Ion 
Soter, a evocat „necesitatea 
aprofundării pregătirii atletu
lui pe fiecare treaptă a deve
nirii Iui", vedeta schifului 
mondial Sanda Toma s-a con
fesat emoționant, promițîn- 
du-ne că va face totul pentru 
ca „la Los Angeles, ca și la 
Moscova, să ajung prima la 
împărțirea premiilor", vedeta 
de ieri a arenei, antrenorul de 
astăzi Radu Voina ne-a spus 
că „handbaliștii au datoria să 
se ridice prin muncă și dăru
ire Ia înălțimea mitului 
care ei înșiși l-au făurit", 
și alți sportivi și tehnicieni au 
forat adine în conștiința lor 
pentru a găsi toate posibili
tățile de sporire a contribuției 
individuale la succesul colec
tiv.

Sfatul așilor arenei și al 
sfetnicilor lor a găsit, firesc, 
drumul spre țintă. El se nu 
mește „sporirea volumului de 
muncă și creșterea nivelului 
calitativ în procesul de instru
ire", „întărirea ordinii și dis
ciplinei", „dezvoltarea răspun
derii pentru calitatea procesu
lui de pregătire și valoarea

performanțelor obținute", totul 
cu sprijinul efortului general 
al membrilor clubului, In fie
care domeniu care ține de in
struire și educație. Țința fi
nală este Olimpiada de la Los 
Angeles (în cadrul căreia Stea
ua își propune să îndeplineas
că o treime din angajamentele 
de vîrf ale mișcării sportive), 
iar cea intermediară — anul 
1983, menit să asigure baza 
realizărilor din ’84 („medaliile 
la „mondiale" și, in unele ca
zuri, la „europene" reprezintă 
temelii pentru Olimpiadă") cu 
11 medalii la campionatele lu
mii și 10 la cele ale continen
tului, desigur in sporturile și 
în probele prevăzute în pro
gramul marii întreceri 
drienale.

Participînd la această 
iectare a viitorului, ne-am în
tărit părerea că performerul nu 
mai este demult, cam de cînd 
școala sportului României so 
cialiste și-a pus temeliile, nu
mai un „produs" al tehnicieni
lor. Realizările sale 
în bună măsură, și 
ale inteligenței proprii, 
augmentîndu-se cu ajutorul te- 
nacei autoeducărj a voinței de 
a învinge. Cind li vom apla
uda pe „tricolori", pe sportivii 
de la Steaua și, desigur, de la 
alte cluburi este bine să nu 
uităm aceasta.

Hristache NAUM

„Dacicda* e In actualitate. 
Prilej să solicităm tovarășului 
vicepreședinte al Consiliului, 
popular orășenesc Azuga, 
prof. Valerlu Sandu, cinci mi
nute pentru un dialog despre 
„Daclada albă" aici, sub 
munte.

— La Azuga toate povlrni- 
șurile ce coboară spre oraș 
stat sau pot să fie pîrtii de 
schi. Este explicabil, așadar, 
că tineretul de aici șl nu
meroșii noștri vizitatori iau 
cu asalt cărările albe. Trebuie 
să vă spun, însă, că pentru 
ca aceste cărări să fie fără 
obstacole, am inițiat ample ac
țiuni de amenajare, prin mun
că patriotică, cu iubitorii de 
sport, încă din toamnă. Intîm- 
plnarea „Daciadei* a ocupat 
un loc aparte ta preocupările 
edililor.

— Amenajări speciale ?...
— Da ! Din păcate, una ne- 

finlsată încă. Este vorba de o 
Instalație de baby-schl la Po
iana Urechii, pentru care am 
realizat pîrtla, calea de ur
care, instalația de tracțiune, 
dar avem tacă probleme cu 
linia de întoarcere. Sperăm 
însă că vom fi înțeleși si a- 
Jutați de factorii cu atribuții, 
pentru că vrem să realizăm

la Azuga un punct de mare 
atracție pentru iubitorii spor
turilor albe.

— Se profilează, deci, un 
centru de schi ?

— Un frumos centru — spe
răm noi. Deocamdată, doar o 
Inimoasă antrenoare de schi 
de la C.S.Ș. Sinaia, Elena 
Tom, vine să instruiască pe e- 
levii Școlii generale și să cau
te talente. Noi am dori, însă, 
un club de schi aici. Poiana 
Urechii este luată cu asalt, 
dar insuficient de organizat...

— înțelegem că sînteți ma
re iubitor al sportului. Numai 
al schiului ?

— Nici vorbă ! Avem în 
preocupare multe probleme 
soci-ale, iar printre acestea o 
soeotim și ne aceea a educa
ției fizice șl sportului. „Dacia- 
da“ de iarnă înseamnă la noi 
atractive întreceri de masă la 
schi, dar șl la șah, tenis de 
masă, popice, și chiar fotbal. 
Cerem profesorilor de educa
ție fizică specialiștilor în 
sport să-i scoată pe copil, pe 
tineri, pe oamenii muncii la 
mișcare în aer liber, pe ză
padă dătătoare de sănătate și 
voie bună.

Viorel TONCEANU
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DE
simbă 
romă 
(str. 
va de

lente, o 
umblind 
man șl 
județului Neamț. Șl cind dra
gostea pentru ,.sportul spor
turilor* continuă să râmtaă 
un adevărat toc nestins, nu 
se poate să nu găsești ceea 
ce cauți I Acum Constantl- 
nescu-Nehol o pregătește 
pentru marea performanță pe 
junioara Luminița Romaniuc, 
alergătoare pe 400 m, 16 ani 
nelmpllnlțl, 55,54 sec, un re
zultat promițător. „Sîrguința 
acestei fetițe, dar In primul 
rtnd rezultatele el bune din 
1982 — ne spunea antrenorul 
federal Constantin Nourescu 
— ne-au convins să o inclu
dem în lotul oare se pregă
tește pentru C.E. de juniori 
din acest an de la Viena*. At
letismul românesc are nevoie 
de asemenea elemente !

(muncitoare la secția 216 a 
întreprinderii 
“„Steaua 
îndrăgit 
Camelia
gemene 
pășit ta 
după o 
de C.S.Ș. 
generală 21.

Cele trei surori nu s-au 
mulțumit să practice spor
turile iubite la un nivel me
diu. Perseverente, beneficiind 
de întreaga atenție a cadre
lor tehnice sibiene (Andrei 
Găvozdea la sărituri, Ana 
Crihan și Adrian Goreac la 
gimnastică), cele trei surori 
au urcat treptele performan
ței. obținînd satisfacția mult 
visată de fiecare ttaăr spor
tiv : selecționarea ta loturile 
naționale. (Ilie IONESCU- — 
coresp.).

Voleiul piuiejfean — cel al clu
bului Rapid, adică — altădată de 
notorietate națională (11 titluri de . 
campioni naționali — băieții, 7 
titluri — fetele), și chiar interna
țională, echipa masculină fiind 
de trei ori câștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni", a rămas 
acum o palidă umbră. Intîi a re
trogradat din prima divizie for
mația băieților, făctndu-l să ro
șească pe celebrii, 
mă, Jean Ponova, 
Davila Plocon etc 
urmărind evoluția 
nine, că și aceasta , 
sele de a rămine in Divizia 
Mare păcat I Cind gloria se cu
cerește cu atita trudă, cu attțla 
ani de muncă migăloasă, este du
reros si constațl că nu se mal 
face nimic pentru ca prestigiul să 
fie menținut...

...Vasile Pnșco și Mihai 
ric nu vor mai fi văzuți în 
pectivo echipă divizionară 
Primul a fost scos din lotul 
stânțenilor pentru abateri 
tete de Io disciplină, celuilalt 
(junior I) i s-a aplicat o suspen
dare pe o perioadă de doi ani. 
In primul rînd pentru absențe 
îndelungate de o antrenamente
le formației sa'e de bază, C.S.Ș. 
1 Constanța (la Farul a jucat cu 
dublă legitimare).

Salutăm aceste măsuri și spe
răm ca ele să contribuie Io in
stalarea unui climat de discipli
nă de care, trebuie spus, echipa 
Farul ducea lipsă I

grame 
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CU CRISUL (8-6)1
I(4—0, 0—1, 2—2, 3—3). Arbitri :

șt. Karacsony — C. Frățilă. Rea
lizatori : Olac 3, Arsene 2, Gaiță 
2, E. ----------- . ....... —
Geantă 2, Șerban, 
bașu,
BUCUREȘTI
NAPOCA 10—10 (4—2,
2—3). Arbitri : D. “
— R. ----

serii, 
lup- 

un

1 de 
!). A 
mai 

i un 
>rmă

Ice — 
fri — 
pcu- 
6-1). 
ioian. 
an 4, 
Rădu- 
panu, 
kn 3, 
|IȘUL

Ionescu, Niță (Hap.) și 
i, Fruth, Geam-

Voican ; PROGRESUL 
---- VOINfA CLUJ- 

• 2, 2-2, 2-3, 
Paraschivescu 

Silha. Au marcat : Tătaru 
3, Ivănescu 2, Florincescu 2, Mă- 
descu, Mușat. AI. Munteanu (Pr.) 
șl Ilea 3, Colcerlu 2, Pop 2, Tri- 
teanu 2, Sebok (Voința) ; VIITO
RUL — C.N A.S.E. 13—7 (3—3,
1—1, 5—0, 4—3). Arbitri : A. Cxe- 
geny — Mihai Ștefan. Au înscris: 
Oprișan 4, Ragea 3, Ghlță 3, Za- 
haria 2, Cr. Ian (Vilt.) și Zulum 
2, Fl. Niță 2, Șerban, Fruth 
(A.S.E.). PROGRESUL — RAPID 
ARAD 11—8 (3—2, 3—1, 3—4, 2—1). 
Arbitri : C. Frățilă — R. Timoc. 
Realizatori : Florincescu 4, Dingu
2, Mădescu 2, Tătaru, Ion Gheor- 
ghe, Ivănescu (Pr.) și Aconi 3, 
Szabo 2, Marc 2, Brînzei (Rap.); 
DINAMO — VOINȚA 16—9 (3—3, 
4—3, 3—2, 6—1). Arbitri : V. Bur- 
dea — St. Karacsony. Au marcat: 
Hagiu 5, Ardeleanu 3, Moiceanu
3, S. Popescu 2, Ungureanu, Ră- 
ducanu. Rus (Din.) șl Sebok 6, 
Pop, Colceriu, Kovacs (Voi.) ; 
RAPID BUCUREȘTI — CRIȘUL 
8—6 (1—2, 2—1, 3—3, 2—0). Arbi
tri : R. Silha și R. Nichita. Au 
marcat : Munteanu 2, Gh. Iile 
2, Arsene, Olac, (Zaiță, Tschiltsche 
(Rap.) și Costrăș 3. Racz, Kiss, 
Garofeanu (Cr.l.

Astăzi, de la ora 17 sînt pro
gramate meciurile : Rapid Buc. 
— Rapid Arad, Voința — C.N. 
A.S.E., Viitorul — Progresul șl 
Crișul- — Dinamo.

Adrian VASILIU
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Lotul olimpic a încheiat turneul din Bulgaria
cu un al treilea rezultat de egalitate

1-1 (0-0) CU BELASITA PETRICI

EȚELE LA ORA FAPTELOR 1
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necesar să asigure succerzul 
deplin al marii competiții na
ționale „r 
3-a ediții 
pe țară, 
masă cit 
manță.

Așadar, 
ce mai aproape, Jocurile Olim
pice! Nu mai este timp de 
multe vorbe, de „planuri... in 
perspectivă". TOATE județele, 
TOATE cluburile sînt acum la 
ORA FAPTELOR, a autodepă- 
șirii, a realizării — și confir
mării — marilor performante. 
Aceasta va fi ADEVĂRATA 
contribuție la creșterea pres
tigiului sportului românesc în 
lume !

.Daciada", al acestei a 
cu numeroase finale 
atît la sportul de 
și la cel de perfar-
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PETRICI, 2 (prin telefon). 
Lotul olimpic al României a 
susținut al treilea meci în ca
drul turneului de la Petriei, 
întîlnind divizionara A din a- 
cest oraș. Belașita. Scor 1—1 
(0—0), după o partidă bună, 
cea mai reușită din acest 
turneu, în care jucătorii noștri 
au avut o prestație peste ni
velul 
chipa 
să cîștige lntîlnirea, dar 
trei ori 
iar în 
tii portarul Karadancev a avut 
pur și simplu șanse ieșite in 
comun. Chiar în min. 1. Băr- 
bulescu a șutat în Karadancev 
de la citiva pași. Apoi o exce
lentă cursă a lui Soiman. în
cheiată cu centrare, l-a pus pe 
Radu II in situație favorabilă 
dar mingea reluată cu capul 
a trecut pe lingă poartă. In 
min. 19 fundașul N. Stanoev 
îl accidentează grav pe Șo man 
(l-a lovit pe la spate, fără 
balon, și î-a provocat o entor
să de gradul II). Prima re
priză s-a încheiat în superio
ritatea fotbaliștilor români, ra
portul șuturilor fiind de 6—1. 
iar al ocaziilor clare 
în favoarea echipei 
Pentru că in min. 
și Nemțeanu a ratat 
celente situații...

După pauză fotbaliștii noștri 
lși reiau seria ocaziilor de a 
marca. Ratează Majaru chiar 
in min. 46. Si cînd ratezi în
scriu adversarii: KABRANOV 
a șutat, balonul s-a lovit de 
piciorul lui M. Mihai, a întfl 
nit bara din stingă porții lui 
Cavai și a ricoșat ta plasă- 
După numai trei minute s-a 
produs egalarea: șutul-centra- 
re al lui Bărbulescu a făcut ca 
balonul să întîlnească „trans
versala". mingea a revenit in 
teren, MAJARU a plonjat și 
a Înscris spectaculos cu capul. 
Din acest moment echipa gaz
dă a fost groggy. I-a poarta 
lui Karadancev era asediu, se 
creau ocazii peste ocazii. Pet
cu (min. 60) a șutat ta „trans
versală", Majaru (min. 84) •
expediat o „bombă" care a ta- 
tilnit bara, pentru ca în min 
38 Petcu să șutaze de la nu-

celor precedente. E- 
noastră ar fi meritat 

de 
s-au opus barele, 
alte multe situa-

de 4—1 
noastre.

32 și 44 
două ex-

mai 6 m în portar și scorul 
a rămas 1—1. Un rezultat care 
nedreptățește echipa noastră 
olimpică, dovadă ți raportul 
șuturilor: 16—8 (pe poartă: 
13—3D. Astfel, Belașlța Petr'.ci 
a cîștigat turneul, totalizînd 5 
puncte, lotul olimpic al Româ
niei mulțumindu-se cu locul 2 
(3 puncte din tot atitea parti
de). In schimb, fotbaliștii noș
tri au primit cupa sportivității, 
oferită de organizatori celei 
mai disciplinate formații.

Arbitrul — 
(Sofia) a 
tor cu 
formații :

BELAȘIȚA PETRICI: Kara- 
dancev — Bakalov (min. 66 
A. Stanoev), E. Popov, N. Sta- 
noev. Krijanov — R. Popov, 
Mitrev. Bukov — Dedeskov, 
Karadaliev. Kabranov.

LOTUL OLIMPIC: Cavai — 
M. Mihai. Cazan. C. Solomon, 
Stredie — Majaru. Pană, Băr- 
bulescu (min. 69 Io van). Orac 
(min. 52 Petcu — 
(min. 21 Nemțeanu; 
Zare). Radu II.

în cursul zilei de joi lotul 
României se va afla 
urmind să susțină 
un nou meci de

Bogdan Kurciev 
condus slab, părtini- 
gazdele, următoarele

olimpic al 
în Grecia, 
la Salonic 
verificare.

Șoiman 
m n. 56

Constantin ALEXE

UN JUNIOR NUMIT... MATEIANU
Aproape în fiecare dintre 

acțiunile, reuniunile, inițiati
vele din ultima vreme ale 
fotbalului nostru este vorba 
despre copii șl juniori. Șl e 
foarte bine I Prea a fost ui
tată această bază a pirami
dei șl numai folositoare nu 
s-a arătat uitarea jucătorilor 
de mîine din preocupările 
celor direct responsabili.

Se știe că ultimele luni au 
adus pe agenda forului 
specialitate o suită 
de acțiuni pe care 
le enumerăm doar: 
o vastă și profun
dă inventariere a 
centrelor de copii 
și juniori, acțiune 
specială pentru „re
punerea In mers" 
bului „Luceafărul" 
se cam... stinsese), 
de perfecționare __ _
Brașov pentru antrenorii de 
la copil și speranțe. Și, nu In 
ultimul rînd, o generală o- 
perațiune de selecție reamin
tind, dacă mai era nevoie, 
că această trecere tn revistă 
a copiilor și juniorilor, tn 
fapt o neobosită cercetare a 
terenurilor (și na ar trebui 
uitate nici simplele terenuri 
de joacă, acolo nnde efe exis
tă), reprezintă MARELE SE
CRET al împrospătării cen
trelor cu tot ceea ce este 
mal talentat .Ja ora h".

Foarte mul ți socotesc că o 
selecție anuală l-a absolvit

a clu- 
(care 

cursul 
de la

de orice grijă șl răspundere. 
Eroare. Poți trece cu vede
rea astăzi peste un puști de 
mare talent care îți va răsări 
mîine în ochi. Evoluția mi
cilor și tinerilor fotbaliști 
prezintă, adesecrl, „sinuv„i- 
tăți" de dezvoltare care pro
duc erori grave de selecție 
atunci cînd ea nu este Insis
tentă, permanentă, competen
tă. Dacă vorbești cu „maeș
trii descoperirilor" timpurii, 

Gorgorin, Cos tea, 
lanovschi Pătrașcu 
sau Kluge — nu- 
mindu-i doar _>e 
cel mal renumlți — 
vei afla confirma
rea neostenelil lor 
de ani și și ani, 

neastâmpăr care 
mari șl frumoase sa-le-a dat 

tisfacțij.
„Socotesc — afirma Viorel 

Mateianu în cuvîntu] său la 
consfătuirea F.R.F. — că s-a 
procedat cum nu se poate 
mal bine prin declanșarea a- 
celei vaste operațiuni de se
lecție pe întreaga țară, anga- 
jînd tot ce avem mai bun, 
mai experimentat, mai auto
ritar în corpul nostru de teh
nicieni. Nu pot uita că și 
eu am fost descoperit din- 
tr-o asemenea minuțioasă ac
țiune efectuată în Prahova. 
Așa a început drumul meu 
ca Jucător de performanță.

Eftimie IONESCU

VILCENII PRIVESC SPRE OLIMPIADA CU
(Urmare din pag. 1)

Preda 
I de 

naționale 
abia în cele de juniori, 
ar fi cauzele acestei 

nesatisfăcătoare ? Se 
că pînă de ’ curînd —

rian Fănățan. Eugen 1 
(box) —, iar din cei 22 
sportivi în loturile 
17 sînt

Care 
situații 
invocă 
și influentele sale n-au putut 
fi încă șterse — o precară 
bază materială a dus la stag
narea sau chiar la dispariția 
din aria performantei a unor 
discipline cu priză. Se vi
zează acum o revenire, avind 
în vedere faptul că s-a dat în 
folosință 
ta de 
sportivă 
rînd. se

sala polivalentă, pis- 
atletism de la 
„1 Mai“, că, în 
va termina si 

multifuncțională din 
sălii mari.

baza 
cu- 

arena 
preajma 

Evident, în condi
țiile marilor cerințe ale spor
tului de performantă, baza 
materială adecvată constituie 
o condiție sine qua-non pen
tru realizarea obiectivelor 
propuse, b dar tot atît de adevă
rat este și faptul că FARA 
MUNCA ȘI PASIUNEA AN
TRENORILOR ȘI SPORTIVI
LOR nu se poate realiza mai 
nimic. Și în această direcție 
trebuie căutată — mai ales — 
cauza rămînerilor în urmă. Un 
exemplu îl constituie secția 
de atletism de la Chimia. 
„Aici lucrurile nu stau bine 
de Ia organizare și pînă la 
modul de concepere a pregă
tirii" 
văr.
Maria Tomoioagă sînt 
slabe, 
diții bune". Și atletismul 
un sport prioritar ! O 
disciplină cu „prioritate"

- ni se spune. Intr-ade- 
rezultatele antrenoarei 

foarte 
con- 
este 
altă 
■este

deși „di spune de

ICUL ECRAN
>ra 17 
te de 
irgare

(programul II), în cuprinsul emisiunii 
reporterul-operator Tiberiu Vâtâșescu 

intemaționa'ă de trap pe hipodromul

E. ora 
e fotbal

16 : Parteo a 7-a a retrospectivei 
Spania ’82 (comentator : Cris-

giE, în cuprinsul emisiunii „Telesport” din 
imotul meciului de polo Rapid - Dinamo 

meciurile celebre de box ale secolului 
iri) ; ora 19,15 (programul II) : „Telerama" 
inâsescu.

IERI, ROMANIA GRECIA 3-1 (2-1)
(Vrmare din pag 1)

1 — prin Boioni — vigilenta 
apărătorului buturilor națio
nalei elene. A fost apoi rindul 
iui Klein și Gabor să șrteze. 
dar fără sorți de izbindâ. Du
pă care, ta min. 10. a venit 
faza primului goL Klein a pă
truns in forță și. la 20 m late
ral. a fost oprit prin fault : 
Bălăci a executat lovitura li
beră. simnlind eă trage la 
poartă, dar pasiad tai BO- 
LONT. aflat Ia circa 30 m. Șu
tul formidabil al acestuia ■ 
catapultat balonul, pe diago
nala careului, ta coltul lung al 
porții lui Sarganis : 1—0. Gol

Un- 
sutat 
mai 

KU- 
pe

.OCHII VIITORULUI
voleiuL De când a plecat de 
aici, 
ani. 
s-au 
vel 
vilceană. Este drept, in lot se 
aEă Ioana Liteanu. băieții se 
luptă pentru supraviețuire în 
,Ă“. antrenorul fetelor. An
ton Săsăran. a fost Înlocuit cu 
Lucian Cristescu. dar nici aici, 
se poate spune, „lucrurile nu 
stau prea bine". La C.S.Ș. Rm. 
Vilcea cele 6 cadre de la gim
nastică nu au produs nimic si 
— după cum ni se spune — 
„ar fi bine să se orienteze ac
tivitatea spre alte discipline, 
pentru a se răspunde cerințe
lor prioritare*. Nici cei de la 
C.S.Ș. Drăgășani nu stau mai 
bine, dacă ne gindim la situa
ția precară in care se găsesc 
aici secțiile de box si handbal.

„Unde avem cadre pasiona
te, bine pregătite, avem și re
zultate" — ni s-a spus. Și 
vorbele sînt argumentate de 
activitatea antrenorilor loan și 
Ghizela Șipoș. care au promo
vat în lotul national de ju
niori 4 caiaciști (Marius Firfi
rică, loan Defta, Nicoleta Be- 
liciu. Victoria Gorgan) : de 
faptul că „în urmă cu doi ani 
nici nu se vorbea in Vîlcea 
de box", iar acum. datorită 
strădaniilor antrenorilor Eugen 
Petruș și Verone Bîrsan, ti
nerii Marian Fănătan și Eu
gen Preda au ajuns campioni 
balcanici în 1982, aflîndu-se și 
în lotul olimpic de perspec
tivă ; cu munca antrenorului 
de baschet Alexandru Moise, 
care are în lotul național de 
junioare ne Paula Măsăilă, 
Dorina Mătăsaru și Maria 
Cretulescu.

Deci, așa 
za cauzelor 
în ceea ce 
potențialului olimpic se află în 
munca și efortul sub cerințe 
ale tehnicienilor și sportivilor

in urmă cu multi, multi 
Laurentu Dumănoiu. nu 
mai ridicat valori de ni- 

intemational din grădina

cum spuneam, cau- 
rămînerii în urmă 
privește sporirea

de la Chimia. Metalul, Car- 
pati. C-S-Ș. Rm. Vilcea si 
C-S-Ș. Drăgășani. Exemplele 
pozitive infăpșate mai sus pun 
și mai mult in lumină- pe 
cele aflate Ia polul opus.

Există la Vilcea un interes 
major pentru sport, un sprijin 
deosebit din partea organelor 
de partid, din partea, am zice, 
fiecărui locuitor al județulni- 
Dar dorințele iubitorilor spor
tului vilcean nu sînt tacă sa
tisfăcute, 
de acest 
Gbeorghe 
CJ.E.F.S.

„Sintem eonștienți 
lucru — ne spunea 

tdrea, secretarul
— și de aceea, dacă 

»m pierdut trenul pentru ”84, 
ne-am îndreptat ochii spre ur
mătoarea ediție a Olimpiadei. 
Marea noastră ambiție este să 

Si 
va- 
vîl- 

eu tehnicieni crescuți ta 
i din 
ne-am 

ta
pe

de efect aplaudat de tribune, 
dar $i gol gindit și. mai mult 
ca sigur, „lucrat" la antrena
mente sub bagheta antrenorilor 
Mircea Lucescu și Mircea Ra
dulescu. în min. 16, Bălăci l-a 
pus în poziție ideală pe 
gureanu. dar acesta a 
peste poartă. Un minut 
tirziu a survenit egalarea. 
SULAKIS surprinzindu-l
Lung cu un șut de la aproxi
mativ 25 m ! La acest goL 
portarul nostru a ezitat intre 
a prinde balonul sau a-1 de
via ta corner, și. In continuare, 
a scurtă perioadă, gazdele au 
atacat pentru a prelua condu
cerea. A fost. însă, un simplu 
foc de paie, pentru că, in min. 
24, după o fază-șnur, Klein a 
centrat spre CĂMĂTARU și 
virful de atae al echipei noas
tre s-a... desprins de „jan
darmul" său Karulias și a re
luat puternic, cu eapul, în 
poartă: 2—L în min. 30. Bă
lăci l-a ..servit" din nou pe 
Bdloni. numai că, de data a- 
ceasta. șutul nu și-a mai a- 
tins tin ta. Anastopoulos (min. 
31). Mitropoulos (min. 40) și 
Ungureanu (min. 42) s-au a- 
Oat. la capătul unor atacuri 
rapide. în situații favorabile 
de finalizare, dar au ratat.

Imediat dună pauză. echipa 
noastră s-a desprins decisiv, 
marcând, din nou, in min. 47 :

Bălăci a executat ingenios 
lovitură 
intilnire, 
cesta a 
centrali 
scris, tot cu 
splendid, ridicînd 
3—L Și în min. 50 
chiar 4—1, dar Boloni — tot 
din pasa lui Bălăci — a șutat 
în „transversală". Au urmat 
minute de joc dezinvolt al 
„tricolorilor", după care în 
ambele echipe s-au produs mai 
multe înlocuiri și jocul a scă
zut din intensitate, pentru ca 
să crească din nou în final, 
atunci cînd fazele au alternat 
rapid la cele două porți și cînd 
Moraru s-a evidențiat 
cîteva Intervenții 
mai ales la ocaziile lui Malu- 
midis (min. 80) și 
(min. 83). Și scorul a 
pînă la urmă cel stabilit 
min. 47, un 
pentru echipa noastră, rezultat 
reușit de puține echipe pe 
terenul naționalei ~ 
Desigur, victoria este 
ea trebuie apreciată 
s« cuvine, dar jocul 
indiscutabil, și unele 
asupra cărora vom reveni pen
tru a fi Înlăturate pînă la ma
rile Încercări cu Italia. Suedia 
și Cehoslovacia din Campio
natul Europei.

o 
la 
a-

liberă, trimițind, 
lui CĂI ĂTARU. 

tișnit printre fundașii 
ai gazdelor și a 

capul, un 
scorul 

putea fi

în- 
gol 
la

prin 
oportune.
Sarafakis 

rămas 
în 

remarcabil 3—1

Greciei, 
victorie, 

așa cum 
a avut, 
scăderi.

ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI

descoperim, si promQvăre 
să pregătim sportivi de 
loare de pe meleagurile 
eene, 
Vilcea și nu si aducem 
altă parte. De aceea, 
propus o reconsiderare a 
tregii activități, orientați 
consolidarea valorici a loturi
lor 
lei. 
Pe 
un
(atletism, box. cai ac-canoe, vo
lei ș.a.). pe reorganizarea unor 
secții (atletism, lupte, gimnasti
că, handbal ș.a.) și testarea 
tuturor sportivilor din secțiile 
de performanță, eiiminînd ba
lastul, intensificînd acțiunile 
de selecție. Sînt doar cîteva 
direcții de acțiune prin care 
sperăm să contribuim cu ade
vărat la sporirea potențialului 
olimpic al țării".

Așadar, în județul Vîlcea se 
privește in viitor. Condițiile 
existente, sprijinul de care se 
bucură sportul in această zo
nă, constituie obligații morale, 
pe care sportivii șl antrenorii 
trebuie să le onoreze cu rezul
tate pe măsură. Deocamdată, 
ei sînt foarte datori !

echipelor divizionare (vo- 
handbal tenis de masă), 
continuarea pregătirii la 
nivel superior a juniorilor

• aflata In turneu 
R. D. Germană, echipa F. 
Argeș Pitești a susținut o par
tidă în compania cunoscutei for
mații Lokomotive Leipzig, 
dele au obținut ' 
(8—•). Punctul 
marca: Halea.
• MÎINE tși 

In tara noastră 
Videoton Szekesfehervâr, 
la sfirșitul turului campionatului 
pe locul 8, ca 13 p (la 9 p de 
prima clasată. Csepel Budapesta). 
Primul joc va fl susținut la A- 
rad. eu Strungul. In continuare : 
la ( februarie, la Oradea, eu 
F. C. Bihor ; la 8 februarie cu 
„(J* la CIuj-Napoea. Iar ultimul 
meci £ va susține la Petroșani, 
la 10 «ebruarie. cu Jiul, organi
zatoarea turneului.

• șonm i.p.a. sibiu — chi
mia OR. VICTORIA 5—0 (3—0). 
Golurile au fost realizate de

In 
C.

„ Gaz- 
victoria cu 3—1 
piteștenHor l-a 

%
ÎNCEPE turneul 
echipa maghiară 

clasată

Florescu, Beleaua (2), Nucă șl 
Mar cu. (I. ionescu, coresp.).
• AZL LA BRAȘOV, un inte

resant med amical : F.C.M. Bra
șov va întîlnl pe divizionara 
,.B- Gloria Buzău. Partida va 
începe la ora 15.
• F.C. OLT — DINAMO 2—0 

(0-0). Ieri s-a disputat la Sla
tina partida amicală dintre divi
zionarele „A" F.C. Olt și Dinamo. 
După o primă repriză echilibrată. 
In partea a doua a IntUnirii ju
cătorii de la F.C. Olt au reușit 
să-și materializeze superioritatea 
teritorială prin golurile marcate 
de Iamandi și Eftimie. Partida a 
fost destul de atractivă, ambele 
echipe vădind o bună pregătire 
generală pentru etapa actuală.
• MÎINE. la Slatina, start In 

„Cupa a X-a aniversare — F.C. 
Olt", cu participarea echipelor 
Chimia Rm. Vîlcea, Politehnica 
Iași, I.P. Aluminiu SI Mna și for
mația organizatoare, F.C. Olt.
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CIȘTIGATOR 1

la 
a-

cum s-a mai anunțat, 
acestei săptăminl va 
o tragere excepțională 
formulă tehnică nouă,
de avantajoasă Cele 

Însumează

în legătură cu aniversarea a 
clubul 
activat 
vechii 
clubul 
Uzării 
eveniment.

șase decenii de existență, 
Rapid face apel la sportivii, antrenorii și toți cel care au 
de-a lungul vremii sub culorile sale, precum și la 

suporteri și simpatizanți să ia de îndată legătura cu 
(de preferat să se prezinte personal) în vederea rea- 
unei documentări cit mai bogate privitoare la acest

După i 
sflrșltul 
vea loc 
Loto cu 
deosebit 
șapte extrageri, oare 
66 de numere, respectiv cu 24 die 
numere mal mult decît în for
mula anterioară, oferă partici- 
panților șanse considerabil spo
rite de a obține clștiguri In au
toturisme „Dacia 1300", mari 
sume de bani variabile sau fixe 
șl excursii peste hotare. Biletele 
de 25 lei varianta au drept de 
cîștiguri la toate extragerile. Se 
poate juca pe variante simple, 
variante combinate și combinații 
,cap de pod" achitate sută 
sută sau in cotă de 25

Consultați prospectul 
și procurați bilete cu

la 
la sută.

tragerii
nuimerela

preferate ! Simbătă 5 februarie 
1983 este ultima zi de partici
pare.

REȚINEȚI : numai astăzi se
mal pot procuTa bilete cu nu
merele alese de participant! pen
tru prima tragere obișnuită Loto 
din această lună, care va avea 
loc vineri 4 februarie 1903 la 
ora 15,25 șl va fi televizată in 
direct.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 FEBRUARIE 1983.

EXTRAGEREA
37 9.

EXTRAGEREA
33 11 39 17.

FOND TOTAL 
GURI: 1.408.675 
324.080 lei, report ia 
ria 1.

I: 13 1 34 43

a II-a: 38 15
DE CIȘTI- 

lei, din care 
catego-
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-Mp ■ ■ Ancheta internațională a ziarului „Sport” Bratislava

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE PATINAJ ARTISTIC

DIVERSE

în proba de dans din cadrul 
campionatelor europene de pa
tinaj artistic de la Dortmund, 
după programul impus condu
ce perechea sovietică Natalia 
Bestemaniova — Andrei Bu
kin, urmată de cuplurile Ka
ren Barber — Nicky _ Slaer 
(Marea Britanie) și 
Krimova — Serghei 
renko JJRSS).

In proba masculină, 
gramul scurt, pe 
locuri se află : 1. 
boveik (Cehoslovacia) 2,0 o. 
Norbert Schramm (R.F.G.) 2,8 
p, 3. Jean-Christophe Simond 
(Franța) 3.0 P.

Slaer 
Marina 

Ponoma-

după pro- 
primele 

Jozef Sa
lt.

schi fond 
aminate 

la Oster-
• Campionatele de 

ale Suediei au fost 
citeva zile deoarece _ 
sund temperatura este de —24*!
• La cursa de schi mare 

fond (24 de ore) de la Cesko- 
moravska Vrchovina (Ceho
slovacia), învingătorii au par
curs 219,5 km la bărbați Și 
159,3 km la femei.
• în campionatul de hochei 

al U.R.S.S. : Aripile sovietelor 
Moscova — Traktor 
1—5. Torpedo Gorki — Salavat 
Ufa 4—3.
• La Semmering (Austria) 

a avut loc o cursă feminină de 
slalom special contind pentru

Cupa Europei" : 1. Karin Bu- 
der (Austria) 1:39,31, 2. Chris

înre- 
Poldi
1-1,

Celiabinsk

Brichetti (Italia) 1:40,17, 3. Eli 
Hardnes (Norvegia) 1:40,17.

• In ultima etapă a campio
natului de hochei pe gheață 
al Cehoslovaciei s-au 
glstrat rezultatele : 
Kladno — Dukla Jihlava 
Motor Ceske Budejovice
Gotwaldow 3—1. Spărta Praga 
— Tesla Pardubice 6—4, Slovan 
Bratislava — Zetor Brno 9—4. 
Lidera clasamentului este e- 
chipa campioană Dukla Jihla
va. cu 48 p, urmată de Vit- 
kovîce 43 p și Motor Ceske 
Budejovice 41 p

HEIKE DAUTE

Stop cadru

WALTER ROHRL A
In automobilism nu contează 

(cum o mai afirmă unii !) doar 
mașina, ci, cel puțin în egală 
măsură, si conducătorul ei, pilo
tul. In automobilismul zilelor 
noastre există mulți piloțl foar
te valoroși. Intre care șl vest- 
germ-anul Walter Rohrl, recen
tul clștlgător al celei de a 51-a 
ediții a raliului Monte Carlo, de 
tapt ampionu) mondial din 1980 
și 1982 la -aliurl.

Titlul de campion mondial la 
automobilism, spre deosebire de 
marea majori.te a celorlalte 
sporturi nu se acordă doar In 
urma evoluției la un concurs 
oarecare, ci are în vedere re
zultatele înregistrate la mai mul
te concursuri, în orașe șl țări 
diferite, programate de-a lungul 
unul an întreg. Anul acesta, ca 
șl în 1980, ca și anul trecut, 
Walter Rohrl și-a început sezo
nul cu o victorie prestigioasă în 
raliul Monte Carlo, unul 
„clasicile” genului. In 1982, 
pildă, la volanul unui „Opel 
cona 400“. automobilistul din 
gensburg (născut la 7 
19471 -
12 raliuri contînd pentru ___
pionatul lumii reușind următoa
rele rezultate : L deci, în rea- 
liul Monte Carlo, III în raliul 
Suediei. II în raliul Salary din 
Kenya, IV în turul Corsicel, H 
în raliul Acropole in Grecia, HI 
In raliul Noii Zeelande, n în ra
liul Braziliei. III in raliul San

din 
de 

As- 
Re- 

_ . martie
a luat parte la 9 din cele 

cam-

EUROPA TOP 12"
'Uimire lin dqq D

CU 
de

ția a V-a. In anul 1972, din 
România s-au aliniat două ju
cătoare, alături de Maria evo- 
luind Eleonora Mihalca, aflată 
și ea atunci printre primele 
12 valori europene.

Olga Nemeș va fi asistată la 
acest concurs de antrenoarea 
federală Ella Constantinescu, 
responsabilă — împreună 
Laurentiu Gheorghiu —
pregătirea lotului feminin, pe 
care am invitat-o să-și spună 
părerea despre șansele tinerei 
noastre sportive. „Olga Nemeș 
— ne-a spus antrenoarea fede
rală — este acum aptă de con
curs. Ea a avut un accident la 
brațul de joc, care a obligat-o 
la trei săptămini de imobili
zare, cu tratamentul 
Ea și-a reluat gradat pregăti
rea și, după ce a ajuns să lu
creze cu 70 la sută din capa
citate, a evoluat bine in „Cu
pa Mureșul", concursul celor 
mai buni 12 sportivi ai noștri, 
terminînd pe primul Ioc, fără 
înfrîngere. Recent, lucrul a 
continuat normal, intrucit 
sportiva nu mai acuză dureri. 
Are un moral bun, ca de obicei, 
vrea să se bată 
unde va intilni 
loroase, în fața 
dej. victorii in 
cedente: Hrachova, 
Szabo și Olah".

Iată și lista completă a par
ticipantelor: Bettine Vriese-

cuveni*.

la Cleveland, 
jucătoare va- 
unora avînd 
întreceri pre- 

Batinici,

VAEI IONESCU, A TREIA ATLETA
A LUMII IN 1982

Ziarul „Sport" din Bratislava 
organizează anual o anchetă, 
in rîndul specialiștilor, pentru 
desemnarea celor mai buni 
atleți și atlete ale sezonului 
precedent. Au fost consultați 
acum 355 de specialiști din 
33 de țări. Intr-o companie 
foarte valoroasă, campioana 
noastră Vali Ionescu, recordma-

anchetei :
Koch (R. D.
2. Ulrike 
Germania)

RECORD

MONDIAL DE SALA LA LUNGIME!
Așteptăm replica

In cadrul unui concurs de at
letism pe teren acoperit des
fășurat la Berlin, Heike Daute 
(R.D. Germană) a stabilit un 
nou record mondial de sală la 
săritura in lungime cu 6,88 m. 
Vechiul record era de 6,83 și 
aparținea, de anul trecut, sovie
ticei Svetlana Vaniușina-Zorf-

Ion eseu - Cușmir
na. Heike Daute este născută tn 
1964, iar cea mai bună perfor
mantă a ei in aer liber este de 
6,98 m.

Să așteptăm acum, sîmbătă 
după-amiază, tn cadrul cam
pionatelor naționale ale Româ
niei, replica sportivelor noastre 
Vali Ionescu șl Anișoara Cuș
mir !

In preliminariile C.M. de junioriRemo șl I în raliul Coastei de 
Fildeș. Cu cele 109 puncte acu
mulate înaintea ultimei probe, 
raliul Marii Britanii, R6hrl era, 
de acum, campion al lumii, așa 
că n-a mai avut nevoie să trea
că ..Mîneca”. Principalul său ad
versar anul trecut a fost, de fapt, 
o... adversară, Michele Mouton, 
din Franța, care a totalizat 97 p. 
Al treilea a fost finlandezul 
Han nu Mikkola (70 p), fost șl el 
campion mondial al acestei dis
cipline automobilistice.

Recent, la Monte Carlo, Rohrl, 
conducted o „Lancia Rally”, l-a 
depășit eu peste 6 minute pe ur
mătorul clasat (Markku Alen — 
Finlanda) șl cu aproape 15 mi
nute (!) pe Mikkola, clasat al 
4-lea. Debutul in noul campionat 
mondial a fost deci foarte favo- 
rabU pentru Walter Rohrl. (r. 

vil.).

LĂ TENIS DE MASA
koop (Olanda), Jill Hammers- 
ley-Parker (Anglia), Valentina 
Popova (U.R.S.S.), Marie Hra- 
chova (Cehoslovacia), Zsuzsa 
Olah (Ungaria), Gabriella Sza
bo (Ungaria), Fliura 
(U.R.S.S.), Branka 
(Iugoslavia), Marie 
(Suedia), Olga Nemeș 
NIA), Ann-Christin 
(Suedia), Inna 
(U.R.S.S.).

Bulatova 
Batinici 

Lindblad 
(ROMA- 
Hellman 

Kovalenko

rezultatele
Marita 
3427 p, 

(R. F.
Vali Ionescu (Româ-
p, 4. Sofia Sakorafa

5. Ramona

nă mondială Ia săritura în 
lungime, ocupă locul 3, o po
ziție onorantă.

Iată
femei : 1. 
Germană) 
Meyfarth 
2957 p. 3. 
nia) 2071 
(Grecia) 1623 p, 
Neubert (R.D. Germană) 1561 
p. 6. Marlies Gohr (R. D. Ger
mană) 1558 p, 7. Svetlana 
Ulmasova (U.R.S.S.) 1128 p, 8. 
Jarmila Kratochvilova (Ceho
slovacia) 924 p, 9. Ilona Slu- 
pianek (R. D. Germană) 766 
p, 10. Barbel Wockel (R. D. 
Germană) 585 p. La bărbați, 
pe primele locuri se află: Da
ley Thompson (M. Britanie) 
3304 p, Carl Lewis (S.U.A.) 
3035 p, David Moorcroft (M. 
Brit.) 1940 p, Harald Schmidt 
(R.F.G.) 1882 p etc.

Ziarul „Ceskoslovenski Sport" 
din Praga a făcut și el o an
chetă pentru desemnarea celor 
mai buni alergători europeni: 
Harald Schmidt (R.F.G.) și 
Marita Koch (R.D.G.)

In America de Sud au con
tinuat meciurile preliminarii 
ale C.M. de juniori. In grupa

De pretutindeni
• Rummenigge (Bayern 

Miinchen) care a primit ofer
te din partea Florentinei a 
anunțat că își va prelungi 
contractul la clubul vest-ger- 
man pînă în 1985 sau chiar 
pînă în 1987. • In „16“-imile 
Cupei Angliei (rejucare): Wat
ford — Fulham 2—1. învingă- 
toarea va intilni în „optimi" 
pe Aston Villa.

• Ziarul „Excelsior" 
Ciudad de Mexico relevă 
tul că in conformitate cu 
pozițiile date de F.I.F.A., 
tru organizarea campionatului 
mondial din 1986, tara care va 
găzdui turneul final are ne
voie de cel puțin 12 stadioane 
cu o capacitate de peste 40 000 
de locuri. In prezent, scrie 
ziarul, Mexicul nu dispune de
cât de 4 asemenea stadioane; 
celelalte trebuie mărite șl re- 
amenajate, ceea ce necesită 
fonduri deloc neglijabile.

din

pen-

PATINATORUL TIBOR KOPACZ
(Urmare din pag. 1)

un patinator 
la 1 500 m cu 
la 5 000 m —
10 000 m —

,.A“: Brazilia — Chile 1—0, 
Uruguay — Ecuador 3—2. Bra
zilia șl Uruguay s-au calificat 
pentru faza următoare la care 
vor participa primele două cla
sate din grupa „B" (probabil 
Argentina și Bolivia). Apoi ce
le 4 formații vor susține un 
nou turneu, iar primele 3 cla
sate se vor califica la 
final din Mexic.

turneul

In grupa de la San 
(Costa Rica), în meci 
Australia a dispus cu 2—1 de 
Israel (în tur a cîștigat Israel 
cu 3—1). In prezent, după 3 
jocuri Israel și Australia se 
află la egalitate cu 4 p. Tn- 
vingătoarea. acestei grupe 
care joacă si Costa Rica) se 
va califica în turneul final.

Jose 
retur,

(In

ENIÎERSITATEA CRAIOYA 
ȘI A ÎNCHEIAT TlRNECL 

1N GRECIA
Universitatea Craiova și-a 

încheiat ieri turneul de patru 
meciuri întreprinse în Grecia, 
jucind în compania formației 
Apollon, din prima divizie. 
Gazdele au cîștigat cu 3—2, 
rezultat influențat de un ar
bitraj părtinitor. Golurile 
craiovenilor au fost marcate 
de Geolgău. La începutul re
prizei secunde. Crișan a 
eliminat din joc. Marți, 
versitatea a întîinit din 
echipa Halchida, in fata 
reia a cîștigat cu 6—0. 
golurile înscrise de Crișan (2), 
Dumitru (2). 
(împrumutat 
orezentativ).

fost 
Uni- 
nou 
că- 

prin
Geolgău și Nica 
de la lotul re-

AȚI AUZIT DE „FAULTURILE CINICE"?

tă vreodată de 
român : 
2:01,96 ; 
7:21,55 ; 
15:36,10. 
a 10-a la poliatlon cu un nou 
record republican — 173.363 p. 
(ttt. 175.532 p).

Deci Tibor Kopacz — acum 
un deceniu, cînd s-a aliniat 
pentru prima oară la con
cursurile rezervate copiilor 
(s-a născut la Miercurea Ciuc, 
la 17 aprilie 1962) era un băie
tei firav — a devenit astăzi al 
10-lea patinator din Europa. 
Are o conformație fizică de a- 
devărat atlet: 72 kg și ,1,78 m 
înălțime. Explicația /acestui 
spectaculos salt : munca per
severentă. conștiincioasă, fără 
menajamente.

înainte de a pleca la Haga,

locul 8
locul 5
11 la
clasîndu-se pe poziția

l-am întîinit la Miercurea 
Ciuc, unde vremea a fost atît 
de capricioasă în această iar
nă. • Iți este teamă de de
butul la C.E. 7 • „Nu. Cred
că voi face față. Tmj este însă 
teamă că se va topi gheața și 
voi fi nevoit să continui pre
gătirile pe... uscat".

...In cursul nopții, gerul s-a 
lăsat peste pista de beton și 
Tibor Kopacz a semnat primul 
(rețineți), la ora 5, condica de 
antrenament Pe 
gheață’ 
recunoscută, tînărul nostru 
campion a Întrecut toate aș
teptările. chiar și pe cele ale 
antrenorului său. Dan Eăză- 
rescu, care ne-a declarat îna
inte de „europene" că va fi 
mulțumit dacă elevul Iul se 
va clasa la întrecerea conti
nentală pe unul din locurile 
12—16 la poliatlon...

„inelul de 
de aici. Cu ambiția-i 

tînărul

TELEX e TELEX @ TELEX ® TELEX • TELEX® TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX
baschet • Rezultate din 

competițiile europene : bărbați : 
Cupa cupelor, grupa ,,B“ (sfer
turi de" finală, turul III) : VI- 
lleurbanne — Inter Bratislava 
HO—84. Olympia Ljubljana — 
M.A.F.C. Budapesta 106—88. în
vingătoarele s-au calificat pentru 
semifinale.

CICLISM • Renumitul fabri
cant de piese pentru bicicletele 
de curse italianul Tullio Cam- 
pagnolo a decedat marți, la Vi
cenza. tn vîrstă de 82 de ani.

TENIS • Campionatele Inter
naționale Indoor ale S.U.A., la 
Philadelphia : Bilhning — Curren
6— 4, 6—2. Scanlon — Arias 6—1,
7— 6. Teltseher — Fromm 6—2,

6—4. Walts — S. Mayer 6—4,
6—4, Fibak — Dickson 6—1, 
Wilander — Van’t Hol 6—3, 

Turneul_ feminin de la 
Evert- 

A.
7—5,
6—3, 
Ga-

Juan Antonio Samaranch a 
mai multe țări din zona Caraibelor. r 
vizitat Trinidad-Tobago, Antilele Olandeze,

efectuat o vizită de lucru prin 
Președintele C.I.O. a 

------------- ------------------ -------------- J, Barbados, Antigua, 
I-le Virgine. I-le Virgine britanice, î-le Caimans, Bahamas, 
Bermude etc., fiind oaspetele respectivelor comitete olimpice 
naționale.

6—2.
7—6
Palm Beach Gardens 
Lloyd — Horvath 6—2, 
White — Ruzlci 6—3* 
Rinaldi — Nelson 6—3, 
Turnbull — Herr 6—4, 
rrison — Maleeva 6—1, 
bank — W. White 
Leand — Antopolis 7—5, 
Casals — O’Neil 6—2, 7—5 
Pentru meciul Argentina 
S.U.A., 'din „Cupa Davis”, de la 
Buenos Aires (4—6 martie), fede
rația americană a stabilit urmă
torul lot John McEnroe, Gene

Peter 
este

6—3,

6—1,
7—5, Fair- 

6—1. 6—3,
6—2,

Mayer, Eliot Teltseher, 
Fleming. Căpitan nejucător 
Arthur Ashe.

Nu cu mult timp, in urmă, 
intr-un comunicat F.I.F.A., fe
derația engleză era avertizată 
să nu opereze modificări in 
modul de aplicare a regula
mentului și a dispozițiilor or
ganismelor Internaționale. Do
cumentul forului mondial nu 
spunea mai mult, dar, între 
timp, s-a aflat despre ce era 
vorba. Discutînd. în cadrul re
uniunilor anuale, 
acute ale arbitrajului, 
lerii 
decis 
chip 
(iile 
rie de acte de nesportivjtate. 
Unul dintre cei mai aprigi 
susținători ai schimbărilor este 
arbitrul internațional Clive 
Thomas și subiectul principal 
al reformei solicitate de el era 
pedepsirea cu cartonașul roșu 
a faulturilor denumite, dealt
fel, în circulara federației en
gleze către arbitrii ei. drept 
„cinice". „Cum putem admite, 
spunea citatul arbitru englez, 
să sancționăm doar cu un car
tonaș galben acele faulturi de
liberate, grave, ducind de cele 
mai multe ori la scoaterea din 
luptă a jucătorului faultat 7 
Sau. tot așa. arătind „carto
nașul galben* portarului care, 
tn disperare de cauză, se re
pede asupra adversarului, fără 
a-I mai interesa mingea. și 
faultindu-l In mod voit, ca o 
ultimă modalitate de a evita 
golul ? Iar, ca o culme a ipo
criziei In materie de arbitraj, 
fotbalistului care îl trage pe 
adversar de tricou, preferind 
această cale mult mai puțin 
periculoasă si mai sportivi. îi 
arătăm rapid cartonașul roșu!* 
Deci campionatul englez a vă
zut aplicată această corectare 
a modului de sancționare a 
faulturilor denumite „cinice* 
în îndrumarul federației de 
specialitate. Și. in adevăr, nu
mărul actelor grave de nespor- 
tivitate a scăzut. La început, 
în mod firesc, a apărut o 
creștere a eliminărilor. Dar. 
după citeva etape, cînd jucă
torii s-au convins că... nu-1 o

problemele 
„cava- 

fluierului" din Insulă au 
să reacționeze intr-un 
diferit față de dispozi- 
F.LF.A.-U.E.F.A. la o se

glumă, s-a Înregistrat o dimi
nuare cu mult sub cota obiș
nuită a celor trimiși la ves
tiar înainte de minutul 91.

A intervenit, apoi, amintita 
„aducere la ordine" a forului 
englez, care a ripostat că nu 
a modificat legile 
nici dispozițiile 
goare, ci doar 
potriva jocului 
a jocului care 
nă, uneori definitiv, pe fotba
liști numai și numai pentru a 
se evita, cu orice preț si ori
ce mijloace, marcarea unui 
gol. Dealtfel. chiar forurile 
mondial și european par să fie 
preocupate de o schimbare a 
modului de apreciere a unor 
asemenea grave acțiuni anti- 
fotbal prevăzute actualmente 
doar la „cartonașul galben". 
Campionatul mondial a reac
tualizat problema și chiar pre
ședintele U.E.F.A. observa re
cent că ....ar fi mult mai bine
să ne preocupăm de o și mal 
drastică sancționare a 
lui violent decit 
tăm despre pașii 
„Foarte bine — 
ședințele forului 
că U.E.F.A. a 
suri de extremă 
fată de atitudinea nesportivă 
a publicului, fată de dezordi
nile înregistrate pe unele te
renuri, mergînd pînă acolo in
cit a decis disputarea unor 
meciuri cu porțile închise", a- 
firma. recent, antrenorul lui 
Liverpool, Bob Paisley.

E de crezut că. față de nu
meroasele reacții la modul 
cum sancționează astăzi arbi
trul un fault voluntar și grav 
în comparație, de pildă/ cu o 
mult mai inofensivă tragere de 
tricou, intervențiile forurilor 
oficiale nu se vor lăsa aștep
tate. Ar fi numai în benefi
ciul fotbalului. (I. Eftimie).

jocului Si 
oficiale in vi- 

a acționat îm- 
dur, violent, 

scoate din are-

jocu- 
să tot discu- 
portarului...** 

spunea pre- 
european —, 
dictat mă- 

severitate


