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A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, joi dimineața, o vi
zită de lucru în județul Pra
hova. Secretarul general al 
partidului a fost oaspetele co
lectivelor de muncă ale între
prinderii de mecanică fină din 
Sinaia și Fabricii de elemente de 
precizie Breaza, două unități 
industriale de primă mărime 
ale județului, care realizează, 
pe plan național, întreaga pro
ducție de aparatură de injecție 
pentru toată gama de motoare 
Diesel ce se 
noastră.

împreună cu 
Ceaușescu, la 
parte tovarășii 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
și Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova 
al P.C.R.

Prezența secretarului general 
ai partidului in mijlocul oa
menilor muncii prahoveni la 
acest început de an, dialogul 
purtat cu acest prilej a avut 
drept obiectiv examinarea mo
dului în care se acționează in 
uncie din ramurile industriale 
de virf ale economiei noastre 
naționale in vederea înfăptuirii 
importantelor sarcini revenite 
din planul național unic de 
dezvoltare economico-socială pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
sporirii contribuției acestora la 
promovarea progresului tehnic 
în unele sectoare de bază 
industriei constructoare de ma
șini. In această ordine de idei, 
au fost indicate măsuri 
sporire a producției și produc
tivității muncii pe baza creș
terii dotărilor tehnice, a îmbu
nătățirii proceselor tehnologice, 
a organizării și perfecționării 
muncii, asimilării in fabricație a 
unei game diverse de aparatură 
de injecție, capabilă să echi
peze motoarele Diesel cu des
tinații din cele mai diverse și 
care să fie în același timp o- 
ferită la export partenerilor co
merciali al unității.

Reintilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oamenii 

9 mudeii din județul Prahova — 
1 zonă cu vechi și puternice tra

diții în mișcarea muncitorească

produc în țara

tovarășul Nicolae 
vizită au luat 
Ghcorghe Oprea,

ale

de

— a prilejuit manifestarea sen
timentelor de caldă și sinceră 
prețuire pa care toți cei ca 
muncese șl trăiesc pe aceste 
meleaguri le nutresc fată de 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, față da omul care 
și-a închinat Întreaga viață 
progresului șl prosperității pa
triei, fericirii șl bunăstării În
tregului 
zenți la 
Nicolae 
adincul
Iul general al partidului, eu 
prilejul Împlinirii a 58 de ani 
de activitate revoluționară șl 
aniversării zilei sale de naștere, 
ani mulți șl fericiți, multă Bu
nătate și putere de muncă in 
fruntea partidului și statului. 
Pretutindeni, pe traseul străbă
tut in Sinaia și Breaza, in uni
tățile vizitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu a fost intimpinat cu 
ovații șj urale însuflețite.

Noua vizită de lucru efec
tuată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu in județul Prahova a 
scos in evidență preocuparea 
statornică a conducătorului par
tidului și statului nostru de a 
imprima un ritm susținut de 
dezvoltare tuturor ramurilor e- 
conomiei noastre naționale. și in 
primul rind sectoarelor de virf. 
Dialogul secretarului general a! 
partidului en făuritorii de bu
nuri materiale a cuprins, de a- 
ceastă dată, ramura mecanicii 
fine — una din purtătoarele 
progresului tehnic —, indicațiile 
date cu acest prilej urmind să 
asigure avintul ei continuu, 
pe măsura posibilităților și ne
cesităților economiei naționale, 
a cerințelor de reducere a im
porturilor Pe seama creativității 
proprii, a marelui 
nico-științifie de 
tara noastră.

Manifestindu-și 
se reintilni 
Nicolae Ceaușescu, 
muncii prahoveni și-au expri
mat totodată hotărirea fermă de 
a acționa, strîns uniți in jurul 
partidului, al secretarului său 
general, pentru transpunerea e- 
xempiară In viață a sarcinilor 
istorico reieșite din documen
tele Congresului al XII-lea și 
ale Conferinței Naționale ale 
partidului, da * asigura ridica
rea necontenită a patriei noas
tre socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație.

nostru popor. Cel pre- 
intilnlrea en tovarășul 

Ceaușescu au urat, din 
inimilor lor, lecretaxu-

polențial teh- 
care dispune

bucuria de a 
cu tovarășul 

oamenii
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POLOISTII DE EA
Am subliniat în 

noua orientare a ____ ,__ __
specialitate privind creșterea vi
itorilor tricolori, a celor care in 
anii următori vor participa la 
marile competlțU internaționale. 
Organizarea unor loturi de tineri 
poloiști pe diverse grupe de 
vîrstă șl asigurarea unei pregă
tiri metodice a tinerelor speranțe 
— iată una din preocupările ma
jore ale tehnicienilor care iubeso 
acest sport și sînt 
devotați frumoasei 
nlclrl.

Actuala echipă a 
care aseară, în__ ___ __ _____
rundă a turului HI din campio
natul național, ce se desfășoară 
în bazinul Floreasca, a obținut 
primă sa victorie în actuala edi
ție,- este expresia cea mal eloc
ventă a ideii de care aminteam, 
în locul unor jucători plafonați, 

. ce cu greu mal puteau evita ul
timul loc in clasament, antreno
rul Gh. Zamfirescu a ales pe 
cel mal talentați juniori (15—18 
ani) din lotul pe care-1 pregă-

ctteva rin duri 
federației de

cu adevărat 
lor îndelet-

C.N. A.S.E. 
cea de a 3-a

SPORI z

Vineri 4 februarie 1983 I

Dupâ meciul de fotbal cu reprezentativa Greciei

APLAUZE PENTRU „TRICOLORI" LA LARISSA
Aseară, echipa reprezentati

vă de fotbal a României s-a 
Întors acasă după meciul a- 
rnical susținut cu formația si
milară a Grecie) (excelent 
condu» de arbitrul grec Evan- 
geloa Glannacoudakis). S-a 
înapoiat cu aplauzele bineme
ritate pe care le-a primit la 
Larissa, pe stadionul Alkaznr, 
acolo unde peste 20 COO de 
spectatori au creat o ambian
ță sud-americană in jurul a- 
cestei partide. Cum am spus 
in relatarea de la fața locului, 
băieții noștri au obținut o vic
torie pe deplin meritată, vic
torie care n-a stat in cumpă
nă nici un moment, 
gazdele noastre ai 
enorm după un rezultat favo
rabil în fata acelora care, la 
Florența, au realizat un scor

Si gur, 
tinjlt

rezul 
elora

SPORTIVI ROMANI
LA TURNEUL DE JUDO

DE LA TBILISI
Incepînd de azi și pini du

minică, la Tbilisi se va des
fășura un mare turneu inter
național de judo, la care și-au 
anunțat participarea sportiv; 
fruntași din 23 de țâri europe
ne, precum și alte 5 din Ame
rica și Asia. Cu acest prilej iși 
va face debutul in noul sn 
competițional internațional și 
un lot de sportivi români: 
Gbeorghe Dani (cat superu- 
șoară). Constantin Nieulae (se- 
mlușoară). Petre Moțiu (ușoară), 
Mihalacha Tema ' (mijlocie). 
Constantin Getei și 
Nâftleă (semigrea), 
noștri, Însoțiți de 
Ddrin Gavra, au plecat 
dimineață spre Tbilisi.

Coste!
Sportivi 

antrenorul 
ieri

C.N. ASE EA PRIMA LOR VICTORIE
tește șl l-a aruncat 
cui luptei sportive.

dlrect In 
Geantă,

campioanei 
mărturie fiind cele 

in ziua meciului în 
Iho“, „To Fos“ șl 
„Elefteria* din La- 

ultimul se scria: 
să ciștigăm, să ne

alb in compania 
mondiale, 
publicate 
„Athliliki 
cotidianul 
rissa. In 
„Trebuia . _
reabilităm, pentru că în ulti
mii 48 de ani (n.n.: de fapt 53 
de ani)..
U i-am învins pe 
Pe de altă parte, 
Hristos Arhondidis 
de presă pentru 
slabe obținute cu echipa 
care o pregătește 
jucătorilor săi o 
maximă, le cerea să uite 
duminică vor juca la echipele 
lor de club, iar publicului 1 
se făcea invitația de a fi ală
turi de ..alb-albaștri*. de a-1 
încuraja In momentele grele.

numal o singură da- 
români". 

antrenorul
— șicanat 
rezultatele

pe
— solicita 
mobilizare

că

El bine, orice i s-ar fi ce
rut reprezentativei elene, ori- 
cîte apeluri ar fi făcut antre
norul ei, nimie nu ar fi putut 
schimba rezultatul de pe te
ren I SI asta pentru că echipa 
României, In formulă comple
tă (cu excepția lui Țicleanu), 
a știut să conducă inteligent 
jocul, ea fiind net superioară 
pe plan fizic (ceea ce i-a per
mis să imprime partidei un 
tempo destul de ridicat), teh
nic (au excelat Ștefânescu, 
Bălăci, despre care crainicul 

■ radiodifuziunii elene spunea că 
„face cît o națională", Boloni. 
Cămătaru, realizatorul a două

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag 2-3)

Simtătă șl dufflinicâ, la București, campionatele de sală ale atlețilGr

ÎN PRIMUL RÎND
VALI ȘI ANIȘOARA, 

DAR NU NUMAI ELE
de-a- 

> ștachetă 
la doi 
treizeci 

de cenți- 
mult

fo- 
__ ______  ________ ______. To
fan, Fruth, Grancearof, Zulum, 
Volcan, tineri Încă firavi, dar 
care știu să Înoate șl sA mlnu- 
lască balonul, joacă pencru prima 
oară Intr-o competiție de seniori. 
Șl aseară el l-au întrecut pe 
muCt mal experimentațil poloiști 
al Voinței Cluj-Napoca cu 15—11! 
După oe au foot conduși cu 3—1. 
5—2, 7—4, »—« șl U—S in mln. 
24... ..mtojll- de la C.N. A .SE. nu 
s-au temut nici un moment, au 
atacat dezinvolt, obținind un 
succes aplaudat la scenă deschi
să. iar clujenii nu pot avea de- 
clt scuza absenței lui Scurei. por
tarul lor titular...

Șl In partida următoare. Pro
gresul — Viitorul am fost la un 
pas de a Înregistra un rezultat 
care să confirme Ideea de mai 
sus. Juniorii (17—18 ani) pe care 
P. Nlculescu h pregătește pentru 
campionatul european din acest 
an, au fost la un pas de a ..re
miza- (șl chiar căști ga) In fața 
Progresului. La scorul de 9—9,

minut. Bogdan
Viitorului (după

Insă. în ultimul 
Rujan, portarul 
0—J a oondus cu 6—4 și 7—5). a 
greșM eiecaentar... oferind pe tavă 
Progresului o victorie la limit* 
(10—0-

Dinamo fi-a Înscris la activ a 
15-a victorie — 16—11 cu Crișul 
— la capătul unui med pe care 
l-a dominat autoritar. Bucurește- 
nil au avut in Ardeleana, Harln. 
Mol ceaun șl Ș. Popescu cei mai 
buni jucători.

Turul m, etapa a 3-a- Rezul
tate tehnice : RAPID BUCU
REȘTI — RAPID ARAD 12—7 
(4—1, 1—1, 3—4. 2—2). Arbitri : 
V. Golan — Gh. Nlstor. 
marcat : Gaiță 3, Nițâ 2, 
lie 2, Tschiltsche, Anene, 
Munteano, Tufan (R.B.) și 
Brinzel 3, Cioară, A co ni.
(R.A) ; VOINȚA CLUJ-NAPO
CA — C.N. ASE 11—12 (3—2,

Au 
Gh. 1- 

OLac, 
Marc. 
Onea

Adrian VASILIU

(Continuare in pag a l-a)

AVEM ACUM 45 DE JUCĂTORI ÎNALȚI DE PESTE 2 METRI!
(c scuze vor mai găsi antrenorii pentru slăbiciunile baschetului rostra?
Campionatele naționale de 

baschet prilejuiesc unele cons
tatări îmbucurătoare privind 
perspectivele de creștere va
lorică a acestui joc sportiv, 
precum șl interesul stirnit de 
lupta pentru locurile fruntașe. 
La băieți, prin victoria obținu
tă (la sfirșitul săptămînii tre
cute) de dinamoviști asupra 
steliștilor, disputa pentru titlu 
a fost relansată, iar pentru a 
treia treaptă a podiumului Ra
pid, Farul și I.C.E.D. susțin o 
întrecere aprigă. La fete, Uni
versitatea Cluj-Napoca s-a de
tașat în fruntea clasamentului, 
dar următoarele clasate — Vo
ința București, Olimpia Bucu-

reștl, Sportul studențesc șl 
(dar numai uneori) Universi
tatea Timișoara 
că se pot lupta 
campioana țării.
matla Olimpia a și repurtat 
o victorie asupra clujencelor, 
la capătul unui meci de toa
tă frumusețea.

Tot la capitolul elementelor 
pozitive putem aminti prezen
ta în divizionarele „A“ a 45 
de jucători de peste 2 metri 
(printre aceștia, veritabilii gi- 
ganți Roman Opșitaru, Alexan
dru Vinereanu și Ion Ionescu, 
fiecare măsurînd 2,10 m) și a 
tot atîtor jucătoare de 1,80 m, 
ceea ce nu s-a petrecut nici-

— au arătat 
de la egal cu 
Dealtfel, for-

odată în istoria baschetului din 
țara noastră (și probabil că 
nici nu s-ar fi petrecut dacă 
nu s-ar fl introdus in regula
mentul competiției obligația ca 
fiecare echipă să aibă cel pu
țin trei jucători de 2 m, '-cs- 
pectiv 3 jucătoare de 1,80 m).

Și, totuși, mai sînt multe de 
făcut pentru ca baschetul din 
tara noastră (ne referim la e- 
chipele reprezentative și la 
cluburile fruntașe) să ss ridice 
la un nivel competitiv pe plan

Dumitru STANCULESCU
>

(Continuare în pag. 2-3)

Privită 
proape, o 
înălțată 
metri și 
și șase ( 
metri pare 
mai înaltă decit o 
vedem din tribu
nă, sau de cum 
te-ar lăsa 

mea simpla 
re a cifrei, 
senzația că 
ceva nu se 
sări, că un simplu 
muritor, oricît • de 
talentat șl de pre
gătit ar fl, nu 
poate trece deavj- 
pra ștachetei prin 
forță sau detentă 
proprie, fără aju
tor exterior, 
un punct de 
jin_

De fapt, 
sem. împreună cu 
colegul fotorepor
ter, ca ștacheta să 
fie ridicată doar 
la 2,30 m, înălțime 
care reprezintă în
că visul 
săritor 
chiar dacă Adrian 
Proteasa și Sorin 
Matei 
cindva _
proape, la un cen
timetru _ ___
tru reportajul despre pregăti
rile atletilor pentru camDio- 
natele naționale de sîmbătă și 
duminică, o fotografie in fața 
unei ștachete ridicate la 2,30 m 
cu Constantin Militaru șl Eu
gen Popescu, cei mai în formă 
săritori ai momentului. Antre- 
norul lor, Ioan Soter a ridi
cat bara „din ochi", fixind-o 
— dinadins? fără să știe? — 
la 2,36 m, exact cifra recordu
lui mondial în aer liber, și cu 
un centimetru peste recordul 
indoor. E, desigur, prea în
drăzneț gindul de a lega nu
mele lui Militaru (2,26 m săp- 
tămîna trecută, neînvins în- 
tr-un concurg intern de la 31 
iulie 1982) sau Popescu (2,20 
m, cu un „loc liber" de 10 -m 
între corp șl ștachetă, după 
cum se vede la „video"), ale 
lui Daniel Albu. Sorin Matei 
sau Adrian Proteasa — spe- 
rînd că ultimilor doi nu li s-a 
„tocit" nici talentul si 
ambiția — 
cu recordul 
putem să nu 
cincî săritori 
(3 peste 2,25

sâ-ți 
lnălți- 
rosti- 

Ai
»5» 

poate

fără 
spri-

ceru-

oricărui 
român.

au fost 
foarte a-

sau doi. Am

Constantin Militaru și Eugen Popescu, 
osistafi de loan Soter și Daniel Albu, mă
soară cei 236 de centimetri la care este 
înălțată ștacheta Foto: Dragoș NEAGU

vrut, pen-

nicl 
de înălțimi vecine 

mondial. Dar nu 
sperăm că, avînd 
de peste 2,20 m 
m), ziua în care

recordul românesc va trece de 
2,30 m poate fi foarte aproa
pe. Poate chiar în acest an, 
poate chiar acum, la campio
natul de sală.

Lingă ștachetă, Niculina Va- 
sile. S-a accidentat la primul 
concurs de sală, cînd promise
se 1,92 m, 
cord. Nu va 
le" pentru a nu periclita 
zonul în aer 
ajunge — o 
convingerea -

adică un nou re- 
; sări la „naționa

le- 
liber, în care va 
spune cu toată 

______ a____ - la doi metri. 
Soțul ei, Tudorel, ne spune că 
Nina s-a schimbat, că vrea să 
facă „mare performanță", 
înainte de accident, la antre
namente, sărise de mai multe 
ori 1,90 m. S-o așteptăm, deci, 
la vară, în preajma lui Si- 
meoni și Meyfarth.

Dar Tudorel? „S-a schimbat 
și el", ne spune Nicolae Păcu- 
raru, antrenorul care l-a lan
sat în sport și care l-a preluat 
din nou, în toamnă, pe fiul 
rătăcitor. „A scăpat de greșea
la de la bătaie care l-a minai

Vladimir MORARU

(Continuare In pag. 2-3)



SELECȚIONATA DIVIZIONARA DE HOCHEI>
Dc azi, in Capitala Trialul boxerilor juniori

INTIINEȘTE PE TORPEDO OȘTI KAMENOGORSK
S tipia mi IK1 viitoare, zilnic jocuri Ia patinoarul „23 August"

„CUPA C.S.Ș. NR. 2"

Ona primelor locuiri Internatio
nale de hochei din acest sezon 
se apropie, ceea ce — sîntem si
guri — bucură pe numeroșii iu
bitori ai acestui sport din Ca
pitală. De pildă, mîine sosește 
tn Capitală echipa sovietică de 
hochei Torpedo Usti Kameno
gorsk, care va lua parte, la sfâr
șitul săptămânii viitoare, la ..Cupa 
Federației". Sosind însâ mai de
vreme, jucătorii sovietici vor 
susține o serie de partide ami
cale, atît cu prima noastră se
lecționată divizionară, dt și cu 
formația de tineret, care se pre
gătește pentru apropiata ediție a 
grupei „C“ a campionatului 
mondial, care se va desfășura la 
București între 3 șl 9 martie.

Primul meci al hocheistilor de 
la Torpedo Usti Kamenogorsk va 
avea loc duminică, de la ora 17, 
cînd oaspeții vor juca cu selec
ționata noastră divizionară, care 
evoluează astfel prima oară 
acest sezon pe teren propriu. Re
vanșa acestui joc va avea 
luni, la aceeași oră, după 
Torpedo Usti Kamenogorsk 
tntîlni de două ori lotul de ti
neret. Este foarte probabil să ur

In

loc 
eare 

va

mărim și evoluția echipei care 
va lua parte la Universiada de 
iarnă, de la Sofia, tot într-una 
din zilele premergătoare „Cupei 
Federației*. Să precizăm că Tor
pedo Usti Kamenogorsk evoluea
ză in prima ligă a campiona
tului sovietic, unde ocupă locul 
7 din 18 echipe. In componența 
sa Intră doi dintre cel mai buni 
jucători ai acestei Întreceri : I. 
Kuznețov si B. Aleksandrov, cla
sați ta această ordine pe pri
mele două locuri in clasamentul 
golgeterilor campionatului eu 
respectiv

LA HANDBAL JUNIOARE
MULTI CHEMAȚI, PUȚINI ALEȘI!

• Combativitatea, singura armă ? A Penurie de pugiliști cu caii-

lăți adecvate * La 4 antrenori bucureșteni - un singur candidat I

36,
31 de goluri.

★
la Gheorghecri 

jocurile turului secund
auRecent, 

avut loc .
(prima grupă valorică) al cam
pionatului de juniori n (16 ani). 
Competiția a fost dominată de 
C.S.Ș. Gheorghenl, care a cîști- 
gat toate meciurile. conducted 
în clasament cu 18 p, urmată de 
C.S.Ș. Liceu! Miercurea Cioc CK 
p), C.S.Ș. Triumf București CI 
p). Steaua București (S p). C^Ș. 
nr. 2 Galați (S p) si C.S.Ș Sf. 
Gheorghe (0 p). (8. MALNAȘI 
— coresp.).

Tradiționalul turneu internațio
nal de handbal feminin dotat cu 
„Cupa Clubului sportiv școlar 
nr. 2“ din București va avea loc, 
In acest an, In zilele de 4. I șl 
( februarie, tn primele două zile 
(începind de la ora 3) competi
ția va fi găzduită de sălile Flo- 
reasca și Rapid, urmlnd ea du
minică (de la ora 7,45) meciurile 
să aibă loc in sala Progresul.

La această a Vl-a ediție a tur
neului și-au confirmat participa
rea formațiile E.B.T. șl T.S.c. 
Berlin, A.S.Z. Wroclaw (Polonia) 
șl Star Trnovo (Bulgaria).

Vor fi prezente, de asemenea, 
11 dintre cele mal bune echipe 
de junioare din țara noastră.

ȘTIINȚA BUĂE - TEXTILA
ni ni Șl 24-10

h DIVIZIA

In pragul încheierii campionatului feminin de rolei Dt HANDBAL hmaln
telefon). In

DOAR 3 ECHIPE VALOROASE DIN 12!
Două elemente spectaculoase au 

fost relevanta in actuala ediție 
a campionatului feminin al pri
mei divizii de volei: unul defi
nitoriu, și anume gruparea a a- 
proape tuturor echipelor la un 
nivel valoric vecin cu retrogra
darea, și altul particular, de con
junctură — cu două etape îna
inte de final, șase echipe suit... 
cu un picioi în „B“, iar una 
(Rapid) a și făcut pasul. Jude
cind 
demn 
rată 7 
vinsă 
ce se 
toarele 5 partide (cele două eta
pe rămase și cele 3 meciuri ale 
turneului final) obținînd astfel 

s?1 9-lea titlu consecutiv, și' cu
Îngăduință C.S M. Libertatea Si
biu, Farul și Chimpex din Con
stanța și Flacăra-roșie București. 
Acestea, după părerea noastră, ar 
putea să-și găsească locul tn- 
tr-un eșalon prim pe care nici 
nu-1 raportăm la cele mal ridi
cate exigențe. Chiar șl din cele 
5 — două ar putea fi cotate prin
tre cele slabe. Prin urmare, pen
tru ediția viitoare ar rămtne Di
namo și alte două echipe' din 
cele citate. Și de aici concluzia: 
doar trei echipe valoroase din 
douăsprezece !

Cineva ar putea trage Insă o 
altă concluzie: există o criză 
mare de jucătoare. Șl, totuși, nu 
este adevărat. Plutonul masiv de 
echipe cu valoare de „B“ are 
alte determinări, dintre care 
două nd se par concludente: 
munca sub cerințele calității șl 
selecția deficitară ta rindul echi
pelor de junioare posesoare de 
elemente talentate. Se lucrează 
Îngrijorător de puțin. Iar aoeas- 
tă realitate se reflectă dar ta 
calitatea tehnică șl chiar fizică 
a prestațiilor, in spectacolele me
diocre ce se oferă unul public 
Încă generos, care a așteptat eta
pă de etapă ameliorarea situa
ției. Cit privește preocuparea 
pentru o selecție riguroasă și 
continuă, pentru promovări de 
talente autentice, slnt echipe eare 
n-au mal consacrat de etțlva ani 
deeft dtte o jucătoare cu calități 
(Rapid, Știința Bacău, Maraitex 
Bala Mare, C.S.U. Oțelul Galați) 
ș! plătesc acum un greu tribut. 
Stat altele eare a<u fost nevoite 
să mizeze pe . tineret, fie pen-

cinstit, ce-ar mai rămîne 
de o divizie „A" adevă- 
Desigu»*, DINAMO, neîn- 
și campioană indiferent de 
va mai întîmpla în urmă-

tru că veneau din (Calcula
torul București șl „U* Cluj-Na
poca), im de există restricții de 
vlrstă, fie că n-au făcut prime
nirea din mers (Penicilina Iași). 
Și unele, șl altele au dovedit că 
lucrează sub cota exigențelor.

Toate cele amintite mai sus se 
află acum tn pragul penultimei 
etape, cu dte 28 p (Știința, Ma- 
ratex. Penicilina, Calculatorul și 
C.S.U. Oțelul) sau 27 p (,,9* 
Cluj-Napoca) șl cu ..sabia lui 
Damocles* deasupra capului (Ra
pidul a șl simțit-o). Care va fi 
a doua retrogradată vot stabili 
ultimele două etape. Care ar me
rita, totuși, să se salveze nu poa
te fi ușor de spus. Poate una 
singură — Calculatorul, privită 
prin prisma perspectivelor sale 
de echipă tlnără șl cu elemente 
talentate, care au șanse de afir
mare prin îmbogățirea experien
ței și bagajului tChnloo-tactic. 
Ceea ce. Crește, nu se poate rea
liza decît prin muncă mai mul
tă șl mal de calitate. Observație 
valabilă și pentru cele ce vor 
respira ușurate după finalul cam
pionatului.-

Aurelian BREBEANU

BACAU, 3 (prin
Sala sporturilor din localitate 
s-a disputat — în prezența a 
peste 2 000 de spectatori, din
tre care 500 veniți de la Bu- 
huși — partida restantă din 
prima etapă a Diviziei femi
nine „A“ de handbal dintre 
Știința Bacău și Textila Bu- 
huși. Meciul s-a Încheiat ea 
victoria băcăuancelor eu re
zultatul de 24—19 (12—9). A- 
vind același număr de puncte 
— 23, și același număr de vic
torii — 
Brașov, 
fruntea 
laveraj 
plăcut prin 
prin modul cum ambele 
mâții și-au apărat șansele, u- 
zînd numai de „argumente" 
regulamentare. Știința s-a ins
talat la conducere din min. 9, 
cSștigind fără dificultate. Au 
înscris: Voi nea 5, El. Leonte S, 
Hriscu 4, Daniloff 3, Lunca 3, 
Mozsi 2, Găitan 1, S osana 1, 
respectiv G. Leonte 5, Ciubo- 
taru 4, Haidău 3, Racllș 3, Po- 
povici 2, Varga 1, Cueu L (L. 
MANDIER-coresp.)

Rulmentul 
tn 

go-

7 ca fi 
Știința a trecut 
clasamentului cu 
superior. Partida 

dinamismul
for-

E32

AII. DOUĂ INTERESANTE
PARTIDE RESTANTE

• Astizl stat programate două 
restanțe In Divizia ^L* de voiel. 
restanțe ta eare stat angrenate 
echipe (fin plutonul fruntaș. La 
gtaaleu-Sllvaniel, echipa masciUl- 
aâ locală, .Silvania, taffinește pe 
Dtaamo, tatr-un joo Important 
pentru gazde, care urmăresc ca
lificarea din nou ta turneul fi
sei pentru tocurile 1—4. La Con
stanța, ta campionatul feminin, 
de asemenea, o partidă de ma- 
re Interes: Farul — C.S.M. Liber
tatea Sibiu, echipe care au toa
te șansele să ee relntîlnească si 
ta turneul final pentru locurile 
3-4.
• Formația Silvania Șlmleu-

Bttvaniei, Clasată pe locul 3 ta 
ediția trecută ■ oamplonatului
măscuita, a ajuns ta finala „Cu
pei balcanice* prin descalifica
rea reprezentantei Turciei, eare 
su »-a prezentat la data stabili
te la 
cfilpa 
nenli 
grad, 
mînd_ ___ ________ _____________
februarie, la Zalău.
• Meciul CJ.U. Oradea — U- 

niversltatea Craiova (etapa ■ 17-a 
■ campionatului masculin) a fost 
amtnat din I februarie 
data de 13 februarie.
• Faza Interjudețeană 

dadei* (performanța) se 
răsura astfel: eenlori, 25 
rle — 1 martie; eenioare, 36—22 
martie; Juniori șt Junioare, 3—6 
martie.

medul in deplasare cu e- 
noastră. In finală, sflvă- 

vor tnitlnl pe Partizan Bel- 
prlmul med (turul) ur
să se dispute duminică B

pentru

• ,rDa- 
▼a des- 
februa-

Timp de patru zile, sala Glu- 
leștl (de sub tribunele cunoscu
tului stadion bucureștean de la 
podul Grant) a fost gazda celor 
mal buni boxeri juniori din ța
ră, prezențl aid pentru un trial 
Inițiat de federația de speciali
tate ta vederea alcătuirii lotu
lui național pentru importantele 
confruntări internaționale ale a- 
mtiul : Turneul Prietenia* șl 
Balcaniada.

După cum se știe, „Turneul 
Prietenia* se va desfășura, la 
Galați sau Brăila, la sfârșitul lu
nii august. Această competiție 
poate fi comparată eu un „ml- 
al-camplona< mondial* de juni
ori, avlnd ta vedere faptul că 
vor fi prezențl cel mal buni ti
neri sportivi din Cuba, Uniunea 
Sovietică, Bulgaria, Cehoslovacia, 
K.P.D. Coreeană, B.D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, Bo- 
mănl* ș^. Doar enumerarea a- 
cestor reprezentative este sufi
cientă pentru a ne da seama de 
importanța Întrecerii.

O comisie de selecție, alcătuită 
<£r. specialiști al federației șl 
antrenori, a urmărit la lucru pe 
od aproape ISC de boxeri tu
mori fnăscuti ta 1SS5—SQ. Ga
lele. desfășurate non-atcg>, au a- 
rătat că mulțl dintre boxerii 
prezențl Ia selecție nu tndepll- 
nesr, tacă condițiile minime ea
rs să garanteze saltul spre Per
formanță. Majoritatea tinerilor 
boxeri nu dispun de calități fi
zice și tehnice absolut necesare 
pentru un pugilist de viitor. 
Mui-ți dintre cel testați au pus 
accentul doar pe combativitate ' 
(desigur, bună șl ea), neglljind 
aproape tn totalitate elementele 
de apărare, de tehnică proprîu- 
xisă. Sigur, ta cadrul fiecărei 
eateeoril vor fi opriți la lot dte 
»—3 sportivi care, urmlnd un 
program adecvat de pregătire.

v<xr putea reuși progresul indis
pensabil obținerii unor rezultate 
remarcabile. Pentru aceasta se 
cere însă muncă asiduă, fără 
compromisuri, la care colectivul 
de antrenori alcătuit din Eugen 
Fiirăsz, Ion Vasilov și Iosif Mi- 
halik a subscris încă din mo
mentul dnd a fost investit cu 
pregătirea tinerilor boxeri.

Iată câteva nume de pugiliști 
care au lăsat totuși o bună im
presie selecționerilor: Nicu Ma- 
nolache (Tul cea), Adrian Kere- 
keș (CluJ-Napoca), Gheorghe 
Geană și' Valeriu Bărbuț (Slati
na), Ion Dumitru (Tîrgoviște), 
Dorin Decan (Oradea), Călin 
Gheorghiță și Acuarelo Roman 
(Timișoara), Dănuț Nicolae (Hu
nedoara), Arpad Fatalii (Satu 
Mare), Viorel Enescu (Plopeni). 
în rândurile de față nu putem 
trece cu vederea pasiunea și 
competența unor antrenori care 
au prezentat la acest trial ele
mente dotate, bine pregătite: Au
rel Anton (Medgidia), Gheorghe 
Pîrlici (Tulcea), Ion Raț £Satu 
Mare), Alexandru Peseanu (Hu
nedoara), Ion Marconi (Timișoa
ra), Constantin Drăghici (Drobe- 
ta Tr. Severin), Alexandru Tal- 
pal (Oradea). Și, fiindcă a ve
nit vorba de antrenori, nu ne 
putem ascunde mirarea privind 
raportul dintre numărul de spor
tivi prezentați de specialiștii din 
Capitală (11 boxeri înscriși) și 
cel din provincie, care este net 
favorabil acestora din urmă. Dar, 
după cum am aflat de la secre
tarul federației de specialitate, 
Mihai Tran că, în curând va fi 
analizat^ munca celor 44 de an
trenori angajați al secțiilor de 
box din București, dintre care 
34 se ocupă exclusiv de Juniori. 
Iată un prim semnal de alarmă !

Paul IOVAN

ACTUALITĂȚI/
• S APT AMIN A VIITOARE, de 

luni ptr.ă duminică, va avea loc In 
Capitală tradiționala oompetițle de 
tente dotată cu „Cupa 16 Februa
rie”. Băieții (program non-stop) 
vor evolua in sala dubulul Steaua 
(suprafață de zgură), printre 
concurențl fiind Cristinel Ștefă- 
nescu, Llviu Mancaș, Rizvan 
Constantin esen, Bogdan Toma 
ș-a. întrecerea feminină va fi 
găzduită de sala August*
Suprafață sintetică), printre ta- 
verite afiîndu-se Alice D&nllă,

DIN TENIS
Marii en a Totoran, Ileana Tro- 
can, Rodica Covalesico. Meciu
rile vor începe in fiecare zl la—----------------- DE

găz- 
din

ast- 
Să-

In preajma sezonului* competițional de popice
Pauza eompetițională, la popice, 

se apropie de aflrșit, echipele 
divizionare pregătindu-se pentru 
reluarea activității (returul Di
viziei ,,A* începe la 26 februa
rie), iar cel mal tineri jucători, 
juniorii — pentru participarea 
la ediția inaugurală a campio
natelor mondiale *dn luna mai, 
tn Iugoslavia). Iată Insă progra
mul popicarilor fruntași ta aceas
tă perioadă:
• Mîine, lnceptad de la era 

S, la arena Voința din Capitală 
se vor tntUnl la un „examen” 
tehnic șl fizic, vreo 40 de jucă
tori șl jucătoare dlntr-o serie 
de echipe divizionare, rămași în 
toamnă restanți erl la normele de 
control (tehnice șl fizice).

• In ziua de 11 februarie va 
avea loc prima oompetițle oficia
lă a noului sezon, etapa inaugu
rală a „Cupei Federației române, 
de papice**, ediția a T-a. La a- 
oest Important concurs individual 
rezervat sportivilor * ‘
oompanențli loturilor 
de seniori șl senioare, șl celor 
cu perspectivă de selecționare, 
participă 16 fete și tot atîția bă
ieți. Reamintim câștigătorii ediției 
precedente a „Cupei FJI.P.* — 
Silvia Berinde (Voința Oradea) 
șl Iuliu Bice (Electromureș 
Mureș). Cu o săptămînă 
târziu vor lua startul tn ace
eași competiție („Cupa TJU.*) 
șl Juniorii (tineri ptaă la 23 de 
ani, limita de virată la junlo-

fruntașl, 
naționale

rat ta spartul poploelar). Prima 
etapă se va constitui șl ta crite
riu de selecție pentru alcătuirea 
loturilor naționale ta vederea 
C.M. de juniori.
• Prima manifestare interna

țională a anului va ti, ca de obi
cei, competiția scandinavă „Cu
pa polară*, programată ta zilele 
de 1»—20 februarie la Finnspang 
(Suedia). Vot participa dta fie
care țară trei sportivi, o fată 
șl doi băieți. Pentru a S-a edi
ție a „Cupei polare*, echipa 
noastră de trei va fi selecționa
tă din lotul: Elena Pană, Maria 
Todea, Marin Grlgore, Alexandru 
Tudor șl Vasla Donos.
• Echipele reprezentative 

Juniori, care vor fl alcătuite 
ni la sfirșltul acestei luni, au 
bogat program internațional

ară 13. a ÎN CONCURSUL 
Selecție rezervat fetelor, 
duit de sala „23 August" 
Capitală, situația se prezintă 
fel. La senioare : Luminița __ 
lăjan a jucat 13 partide obținînd 
11 victorii, Georgeta Onei 12—8, 
Marii en a Totoran 10—6, Sanda
Proca 14—4, Cos mina Popescu
5— 3, La junioare : Monica Radu
12— 9, Dalana Samungi 13—9, Au
relia Gheorghe 12—7, OtUia Pop
13— 7, Ileana Trocan 6—6, Vasl-
11- ca Ivan 13—4, Florentina Cocan
12— 2, Corina Taloș 13—2, Aurora 
Nicolae 13—0. Cîteva rezultate : 
Gabriela Medveș — Dalana Sa
mungi 6—3, 6—0 (rezultat-surpri
ză, orădeanca Medveș dovedind 
talent), Vasiiica Ivan — Corina 
Taloș 6—7, 6—4, 6—3, Ivan — 
OtUia Pop 2—6, 6—2, 6—2. Marl- 
lena Totoran — Aurora Nicolae
6— 2, 6—0, Totoran — Monica
Radu 6—7, 6—3, 6—4, Luminița 
Sălăjan — Sanda Proca 6—4, 6—2, 
Gabriela Medveș — Vasillca Ivan 
6—4, 2—6, 6—3, Cosmina Popes
cu — Georgeta Onel 6—2, 6—2, 
Sanda Proca — Vosilica Twan 
>—6, 6—4, 7—6, Sanda Proca — 
Aurora Niconae 6—4, 6—3. Ooc- 
evrsu’l de selecție continuă. (S. 
IONESCU — coresp.).

de

SLĂBICIUNILE BASCHETULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

international, mai slnt încă de
ficiente eare frinează progre
sul baschetului. Ne referim, 
de pildă, la volumul șt Inten
sitatea antrenamentelor (va
loarea mediocră și chiar nesa- 
tlsfăcătoare a multor partide 
lovedește că antrenamentele 
nu au Întotdeauna conținutul 
corespunzător), la faptul că 
antrenorii unor echipe găsesc 
subterfugii pentru a aplica for
mal regula folosirii a trei ju
cători de l m (lntroducindu-1 
în teren pe durata unui sin
gur minut) sau la unele acte 
de indisciplină (manifestate 
în special prin proteste ireve
rențioase la adresa arbitrilor, 
este drept în măsură mai 
că decît în campionatul 
cut).

In aceste condiții șl tn do
rința de determina îmbunătă
țirea calitativă a jocului de 
baschet din tara noastră, fede
rația de specialitate a hotărît 
noi măsuri, aplicabile Imediat 
și în campionatul viitor. Așa, 
de pildă, s-a stabilit ca toți 
component!! selecționatelor ță
rii (seniori, senioare, juniori șl 
junioare) să efectueze de două 
ori pe săptămînă antrenamen
te în cadrul Ioturilor, cu pro
grame cuprinzând circuite me
nite să îmbunătățească pregă
tirea tehnico-tactlcă individu
ală. condiția fizică și precizia

mi- 
tre-

aruncărilor Ia coș. Foarte inte
resantă și, după opinia noastră, 
de mare utilitate, este și mă
sura care cere jucătoarelor și 
jucătorilor din loturi, partici
pant! la turneele pe grupe va
lorice (unde meciurile se dis
pută doar în cursul după a- 
miezii), să efectueze in fiecare 
dimineață antrenamente comu
ne. De fapt, realizarea aces
tor antrenamente profilează 
programul obișnuit al repre
zentativelor naționale care, în 
cursul unei competiții oficiale, 
susțin in aceeași zi meduri șl 
efectuează antrenamente. Ideea 
a „prins" și la formațiile de 
club care, auzind de această 
măsură, au șl solicitat să li 
se rezerve cite o oră pentru 
antrenamente. In sfîrșit, să 
mai precizăm că din sezonul 
competițional 1983—1984 divi
zionarele „A" vor fi obligate 
ca în prima repriză a fiecărui 
meci să mențină tn teren cel 
puțin doi din cei trei jucători 
de 2 m (respectiv jucătoare de 
1,80 m), în felul acesta evi- 
tîndu-se utilizarea formală a 
baschetbaliștilor cu talie înaltă.

Iată cîteva măsuri pe care le 
apreciem, dar a căror eficien
ță depinde, totuși, in cea mai 
mare măsură, de antrenori, de 
capacitatea lor profesională, 
de conștiința și dorința lor de 
a-$i Îndruma elevii pe căile 
care duc mai direct spre înal
ta performantă.

_ . _ <te
verificare ptaă la data dispută
rii campionatelor mondiale: 21—28 
mai. Echipele noastre vot juca 
eu selecționatele similare ale 
Poloniei — 13—13 martie (acasă), 
TLD. Germane — 10—17 aprilie 
Cta deplasare), ungariei — 33—24 
aprilie (acasă) șl RJ. Germania 
30 aprilie—1 mal (ta deplasare). 
Pregătirea loturilor naționale a 
foot încredințată antrenorilor 
Tudor Buze* (fi șl Ion Pătru 
5b|, eare au experiență ta munca 
de formare a tinerilor performeri, 
devii lor cucerind la Ultima e- 
dtțle a campionatelor europenn, 
ta WftL, etad medalii (dtatre oa
ra două de aur).

Automobil Club Român 
anunță activul de oficiali 
— arbitri ai Comisiei de 
automobilism că luni 1 
februarie, ora 18, ane-loc 
la sediul filialei A.C.R. 
București, din șos. Co- 
lentina nr. 1, o impor
tantă ședință la cane 
sfnt invitați să participe. 
Vor fi luate măsuri că
ra privesc activitatea 
eompetițională pe anul 
tn curs. Prezența obliga
torie.

la 6 fcbraarî*

T
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AUTOTURISME, MARI 
SUME DE BANI. 
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TARE

Se participă pe ra- 
riantu simple, varian
te combinate șl com
binații „cap de pod*, 
achitate 100% sau te 
cotâ de 25%. Varian
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drept de clrfgori LA 
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Consultat! prospectul 
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procurați din timp bi
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Tandemul C. Cernăianu— Gh. Constantin:

REVENTIV
un număr de 23 figuri (din 
catalogul ARESTI) care să 
Însumeze în total 100 punc
te. Socotim necesară aceas
tă precizare avind în vede
re „experiența", proaspătă 
Încă, a campionatului» mon
dial, cînd cel puțin una
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hul
8 lun 
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dintre componentele echipei 
noastre feminine nu reușise 
cu două săptămint înaintea 
startului să-și definitiveze 
programul... Publicind în 
februarie condițiile stabilite 
de F.A.I., sperăm că măcar 
pină la 1 iulie va • reuși 
să-și alcătuiască un pro
gram „stabilizat". Ar fi un 
dștlg.

an, 
pn- 
A.,

Dinu COSTESCU

HiMCU, LOCUL 2
DE LA TBILISI

deU.RsS.S. (cu 150Ungaria și 
sportivi). O frumoasă compor
tare, într-o competiție de ase
menea dificultate, a avut tînă- 
rul nostru luptător Nicu Hîncu, 
situat, in final, pe locul 2 la 
categoria 48 kg.

ri la triplusalt fi in sală" susține 
iedros Bedrosian

SALĂ ALE ATLEȚILOR

re- 
nos- 
plu- 
dros 
ircă, 
vara 
itre- 
irice 
oto- 
său. 
dem

Săriturile fac, In primul 
rînd, farmecul atletismului de 
sală, așa cum semifondul atra
ge cel mai mult pe pista ma
re, ln aer liber. N-am scris 
nimic, ln aceste rinduri, des
pre Vali Ionescu și Anlșoara 
Cușmir. Duelul celor două 
mari vedete va fi, oricum, 
principala atracție a campio
natelor de sală. Chiar dacă 
atletismul nostru se vede ln 
lume mal ales prin Vali șl 
Anlșoara, ,am vrea să credem 
— șl să ne convingem, mîine 
șl poimîine — că el Înseamnă 
mal mult de-atît™

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
13S variante a 500 lei; cat. fci
730.50 variante a 100 ld. FAZA 
a m-a: Cat. N: 4 variante 100% 
a 47.902 lei sau, la alegere, o 
excursie de două locuri ta RJ». 
Bulgaria sau R.P. Ungară șl di
ferența ta numerar și 7 variante 
26% a 11.970 lei; cat. o: < va
riante 100% a 20.783 ld sau, la 
alegere, o excursie de un loc ta 
R.P. Bulgaria sau RJ. Ungară 
și diferența ln numerar și 20 va
riante 26% a 5.197 lei; eat. P: 
100 variante a 2.754 lei; cat. R:
192,50 variante a 1.491 lei; eat. S:

304.50 variante a 300 lei; eat. T:

j „ÎN CADRUL LOTULUI STELEI, 
I AM... RESELECȚIONAT ECHIPA"
i 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I

Pentru echipa de fotbal 
Steaua, perioada de pregătire 
din acest sezon a avut un ca
racter deosebit îndelungile 
căutări vizind lotul ajunseseră 
la scadență, fapt recunoscut 
de actualul tandem al condu
cerii tehnice. Constantin Cer
năianu — Gheorghe Constan
tin.

— Ce-ați moștenit cu ee-ați 
contribuit Ia această situație 
in care s-a aflat Steaua tn 
turul campionatului, nu locul 
în clasament determinind, mai 
ales, insatisfacția, ei exprima
rea modestă ea joc, fără coe
rența și eficacitatea care gi
rează fotbalul mult așteptat ia 
Ghencca?—

— Preluind echipa din mers, 
de la antrenorul Traian Iones
cu — ne răspunde C. Cernă
ianu — intram, practic, într-a 
treia încercare de reconstruc
ție a unei echipe, după cea 
ploieșteană (1964—65. în ediția 
’65— 66 ciștigînd cu Petrolul 
campionatul) și craloveană 
(1971—"72, cînd am înlocuit a- 
proape o echipă pentru a do 
bîndi la ediția următoare ti
tlul cu Universitatea). Acum, 
cu Steaua...

— ... repefîndu-se ciclul, ar 
însemna ca la proxima ediție 
a D’viziei »A“ campioana na
țională să se numească Steaua!

— N-ar fi exclus! Ceea ce 
pot afiama, insă, acum, Înain
tea returului actualei ediții, 
este că procesul de cristaliza
re a lotului s-a încheiat, ofe
rind premisele unei foarte bu
ne echipe pentru următorii 
5—6 ani, competitivă nu numai 
prin tinerețe sau nume.

— Pe ce vă bazați, concret, 
cînd faceți această afirmație, 
pentru că declarații de princi
piu se fac multe înainte de 

I campionat...
— fn primul rind, pe RE- 

I SELECȚIONAREA echipei. 
Cînd am preluat conducerea 
echipei, lotul Stelei număra 
doar doi înaintași, in schimb 

Iavea 9 mijlocași. Ce se putea 
face atunci decît improvizații 
sau tatonări (N.A. — Credem 

Ici se putea face, oricum, mai 
mult...) pentru a găsi o formu
lă viabilă de atac? Acum 

Iavem în lot 5 înaintași (Balint, 
A. Ionescu, Turcu, Barbu și 
Cîmpeanu II) și 5 mijlocași 
(Majaru, Mureșan, Stoica, St 

I Popa și Minea), adică o re

* DE LA COLEGIUL CENTRAL AL

iAnalizîn<d activitatea echipelor 
de Divizia ,.AU din perioada de 
la terminarea turului oampiona- 
tuJui șl pînâ la etapa p-recom-

I petlțională, Biroul Colegiului Cen
tral al antrenorilor a constatat :
1) Obiectivele, sarcinile, mijloa- 
cele și indicațiile metodice re-

I comandate au fost, în general, 
respectate de marea majoritate a 
antrenorilor ; 2) Acoperirea pe
rioadei mari de Întrerupere a

I campionatului, prin’ participarea 
majorității echipelor la jocurile 
„Cupei a 35-a aniversare a

I Republicii", a rezolvat bine a- 
biectLvele și sarcinile perioadei 
de tranziție privind reducerea 
treptată a efortului fizic si psl-

Ihic.
tn această perioadă s-au con

statat și unele abateri din partea 
antrenorilor și medicilor echi- 

Ipelor, cum ar fi :
a) întârzieri în trimiterea la 

termenele stabilite a planurfîcr 
și programelor de pregătire din

I partea echipelor Politehnica Ti
mișoara, C.S. Tîrgoviște, Poli
tehnica Iași, Jiul Petroșani și 
Universitatea Craiova. F.C. Bihor

Inai a înaintat documentele soli
citate nici pînă în prezent ! Față 
de această situație, Birord Co
legiului Central al antrenorftor a

I propus măsuri de sancționare, 
b). Medicii echipelor nu au înain
tat rezultatele controalelor me
dicale efectuate la tfirșitul cam-

Iptonatullui.
în ceea ce privește prima par

te a pregătirilor, Biroud Colegiu
lui Central a constatat că majo-

■ rttatea echipelor de Divizia „A* 
1 au respectat și aplicat indicațiile

1X99 variante a *M lei; eaS. Ut
3303,50 variante a 100 lei. dș- 
tigurlie ta valoare de 90.000 led 
de la cat. 1, obținute pe bilete 
jucate 25%, au revenit participau- 
țitar: FLUTUREL C. IONEL din 
Pitești, ARSENE TUDORACHE 
din Brăila, MIH FLORE ȘT. șl 
BRANIC IOAN-ADRIAN dta com. 
Sărăsău, județul Maramureș, și 
VERMAN GH. ION din* Blrlad.
• CIȘTIGURILE TRAGERH LO

TO DIN 23 IANUARIE. Cat. 1: 
♦ variante 25% — autoturisme 
Dacia 1300; eat. 1: 2 variante 
100% a 23.350 lei p M variante 

partiție judicioasă pe compar
timente. Iată, Balint, după o 
scurtă escală în compartimen
tul defensiv, a devenit un ata
cant percutant golgeterul e- 
chipei, cel care a înscris în 
toate meciurile în care a evo
luat ca atacant In schimb, Ma- 
jaru, dintr-o „aripă-fluturaș", 
fără eficientă, s-a remarcat ca 
un laborios mijlocaș. Cit des
pre Turcu, l-am transferat re
cent ca fiind o piesă necesa
ră in angrenajul echipei, virf 
de atac specializat alături de 
Adrian Jonescu, revenit în te
ren după o indisponibilitate 
de doi ani. dar anunțind o 
spectaculoasă candidatură. Și 
între ei. Cîmpeanu II... Lotul 
Stelei era c.ntărit în primăva
ră numai ca nume și perspec
tivă, nu insă și structurat pe- 
compartimente. De aici, discre
panța dintre lot și echipă, din
tre virtualitate și capacitate ln 
teren. Acum nu vom mai 
apela Ia improvizații, iar ta
lentul și tinerețea lotului se 
vor putea exprima competitiv.

— Echipa va avea o altă fa
tă — adaugă Gh. Constantin, 
va practica un fotbal mai con
sistent, pentru că ceea ce am 
precizat in primul rind ln a- 
ceastă perioadă de pregătire 
au fost sarcinile de joc prin 
joc. Poate doar un post din 11 
să mai fie cu semn de între
bare la această oră.

— Pe lingă noii veniți, Du- 
eadam și Turcu, mai apare tm 
candidat ser’os- la titularizare, 
din Iotul propriu, Belodediei— 

— La 19 ani el se anunță ca 
un real talent — precizează 
Gh. Constantin. Are calitățile 
specifice postului de fundaș 
central, este serios și dornic 
de afirmare. Dar la început 
toțî tinerii fotbaliști sint ani
mați de cele mai bune intenții. 
Să sperăm că el va înțelege 
marea responsabilitate care-I 
revine, fn timp. în cadrul e- 
chipei. a clubului nostru, cu 
tradiții în fotbalul românesc.

— Ce-ați spune de un ase
menea „11“ al Stelei tn prima 
etapă a returului: Ducadam — 
Eduard, Iovan, Belodediei, Fo- 
dor — Majaru, Mureșan, Cin- 
peanu II — Turcu, Ad. Iones
cu, Balint? ■>

— V-ați uitat cumva prin 
caietele mele? — a răspuns 
zîmbind. tot printr-o întrebare, 
C. Cernăianu.

Paul SLAVESCU

metodice, adăugind la acestea 
șl din experiența corespunzătoa
re a anilor trecut i, precum și 
din propria experiență.

Rapoartele de la cluburile 
controlate semnalează și unele 
deficiențe, cum ar fi i

1. La unde echipe nu s-a res
pectat în toate antrenamentele 
sarcina primordială a acestei pri
me etape (Politehnica Iași, S. C. 
Bacău).

X Individualizarea pe alocuri 
lasă de dorit, ca formă a oola- 
borării antren or-medlc, ca do
zare a efortului corelat cu sta
rea de sănătate a jucătorului.

3. Apariția prea timpurie a 
jocurilor cu public și cu adver
sari de aceeași categorie, ceea 
ce poate avea implicații asupra 
formei sportive necesare pentru 
toată durata returului.

C Lipsa medicului echipei de 
la pregătire în această etapă 
(F. C. Olt) sau prezența unui me
dic fără pregătire de specialita
te (Corvinul Hunedoara).

Pentru etapa precompetițtonală 
(Ir—22 februarie), respectînd ea e 
mal mare strictețe sarcinile sta
bilite, acumulările realizate în e- 
tapa precedentă pot fi mal bine 
valorificate pentru a se obține :

— îmbunătățirea și perfecțio
narea procedeelor tehnic o-tac- 
ttee ;

— organizarea jocului echipei, 
vizind realizarea trăsăturilor e- 
șențlale ale jocului modern cu 
epUcații la echipa proprie.

Probele de control trebuie să 
Ce considerate oa un mijloc o-

35% a 5.965 lei; cat. 3: a variante 
W0% a 4 073 lei șl 15 variante 
35% a L016 lei; cat. 4; SCțS va
riante a 2.079 lei; cat. 5: 19635 
variante a 633 lei; cat. 6: S7 va
riante a 274 lei; cat. X: 2.18135 
variante a 100 lei. Report le cat. 
It 5.543 lei. Autoturismeae „Da
cia 1300“ de la oat. L obținute 
pe bilele jucate 25%, au reve
nit participanților: BOGDAN SIL
VIA din Arad. DRĂGUȚ SERGTU 
din Pitești, STEL AUREL din 
Bala Mare șl VLASCEANU MA
RIN din București.
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO de astăzi, 4 februarie 1983, se 
televizează tn direct tncoptad de 
la ora 15,25.

După trei jocuri de verificare in Bulgaria

LOTUL OLIMPIC AȘTEAPTĂ DESEMNAREA 

UNUI ADVERSAR LA SALONIC
SALONIC, 3 (prin telefon).

După cum se știe, olimpicii noș
tri au susținut trei meciuri de 
verificare în Bulgaria. Au ju
cat la Marikostinova, cu Aka- 
demik Sofia și Belașița Stru- 
mița (Iugoslavia) și la Petrici, 
cu divizionara „A“ din locali
tate, care se numește tot Be
lașița. Miercuri, în ultimul 
meci susținut în Bulgaria, ju
cătorii noștri au întilnit cel 
mai valoros adversar, pe Be
lașița Petrici (locul 6 in cam
pionatul bulgar) și au realizat 
cea mai bună prestație. Nu 
faptul că au dominat a im
presionat cel mai mult, ci ca
litatea jocului practicat, ln 
ciuda terenului moale, un joc 
aplaudat la scenă deschisă de 
cei 8000 de... suporteri ai e- 
chipei din Petrici. A fost bună 
și frecvența șuturilor și, mai 
ales, precizia lor. A fost doar 
1—1 pentru că balonul a în- 
tilnit de trei ori barele porții 
adverse. In acest ultim joc o 
bună impresie au lăsat C. So
lomon, Bărbulescu, Majaru. 
Apoi, este demn de consemnat 
randamentul de după pauză 
al fundașilor laterali IL Mihai 
și Stredie. al lui Pană și re
venirea lui Radu II.

Cu meciul de miercuri, olim
picii și-au încheiat turneul 
din Bulgaria? iar joi dimineața 
au plecat cu autocarul «spre 
Salonic, călătorind patru ore 
(174 km.), mai mult de jumă
tate din drum printr-o zonă 
muntoasă unde ningea abun
dent. și ajungind la destinație 
în jurul orei 13. în Grecia ur
mează o a doua etapă de pre
gătire, începută chiar în a- 
ceastă după amiază cu un an
trenament de 90 de minute, e- 
fectuat pe terenul Zivatas. Cu 
excepția lui Șoiman, acciden
tat, au lucrat toți ceilalți ju
cători care au efectuat depla
sarea. adică: Speriatu, Cavai, 
M. Mihai, M. Zamfir, Cazan, 
C. Solomon, Zare, Iovan, Stre
die, Pană, Bărbulescu, Majaru, 
St. Petcu, Radu II, Nemțea- 
nu și Orac.

Aici, în Grecia, campiona
tul e în plină desfășurare și 
găsirea unui partener de joc 
pentru sfîrșitul acestei săptă- 
mlni devine problematică. O- 
limpicii își continuă însă pro-

ANTRENORILOR
biectiv de testare a gradului de 
pregătire atins si, pe baza re
zultatelor obținute, pot fi stabi
lite noi sarcini pentru etapa ur
mătoare.

Biroul Colegiului Central re
comandă ca, ta etapa precom- 
petițională, să nu se renunțe Ia 
unele mijloace folosite ta etapa 
precedentă de pregătire pentru 
desăvîrșirea pregătirii fizice. An
trenamentele de forță trebuie să 
apară și in continuare ta ciclu
rile săptămînale. Se va respecta 
de către antrenori cu strictețe 
raportul optim între factorii an
trenamentului șl- se va acorda 
atenție individualizării, toate la 
un loc fiind factori determtaanțl 
ta declanșarea șl menținerea 
formei sportive pe toată durata 
returului.

Antrenorii trebuie să considere 
ca o datorie profesională șl mo
rală atenția mărită care trebuie 
acordată ln instruire deficiențe
lor tehnice (jocul cu capul, pasa 
lungă, deposedarea) ele Jucători
lor tineri și celor ce fac parte 
din diferite loturi reprezentative.

START ÎN „CUPA A X-a ANIVERSARE-F.C. OLT"
Astăzi ta cepe, pe stadionul <Mn 

Slatina, o atractivă competiție, 
„Cupa a X-a aniversare — FX. 
OU“, la care vor lua parte di
vizionarele ,,A- Politehnica Iași, 
Chimia Km. Vilcea șl FX. Olt, 
precum și divizionara „B* L P. 
Aluminiu Slatina. în cursul a- 
cestei dimineți va avea loc tra - 
gerea la sorti a meciurilor din 
prima zi, care se vor disputa tn 
cuplaj, incepind de la ora 13. 
Duminică, tot la Slatina, taee- 
ptad de la ora U, se vor des
fășura partidele finale.
• POLITEHNICA IAȘI — DU

NĂREA C.S.U. GALATI 2—1 
(3—0). Golurile au fost realizate 
de M. Radu (mim. 30), M. Ro- 
milă (mln. 40, din 11 m), Agachl 
(min. 55), respectiv Hanghiuc 
(mln. 75). (AL NOUR, caresp.),

• „CUPA SILVIU PLOIEȘ- 
TEANU". Miercuri au început 
Întrecerile ediției a Xl-a a „Cu
pei Silviu PLoleșteanu-, la care 
participă cele 11 divizionare
„B* șl „C* din județul Brașov. 
Competiția se va disputa ta 
două serii, rână la » februarie. 

gramul de antrenamente sta
bilit și, mai mult ca sigur, 
vor juca marți și miercuri cu 
două dintre divizionarele „A“ 
din localitate — Aris, PAOK, 
Heraklis sau Makedonikos. Ră- 
mîne de văzut cu care dintre 
ele, deși se mai vorbește și 
de Doxa și Panseraikos, for
mații din orașe apropiate Sa
lonicului.

Am sosit la Salonic a doua 
zi după ce echipa noastră na
țională a cîștigat cu 3—1 jocul 
cu Grecia și antrenorul Viorel 
Kraus ne spunea că aprecierile 
la adresa jucătorilor români 
sînt extrem de elogioase. De
altfel, la antrenamentul lotu
lui olimpic au fost prezențl 
numeroși ziariști și fotorepor
teri de la ziarele din Salonic 
interesați să prezinte pe larg 
lotul nostru. Cam atît pină 
la aflarea altor amănunte și, 
bineînțeles, a primului adver
sar. ,1

Constantin ALEXE

APLAUZE PENTRU „TRICOLORI'*
(Urmare din pag. I)

goluri extrem de spectaculoa^ ' 
se, cu nimic mai prejos decît 
marile goluri văzute la TV 
de-a lungul anilor). Ca să nu 
mai vorbim de superioritatea 
pe „plan tactic privind cons
trucția jocului, echipa noastră 
arătind și la Larissa că își 
controlează bine relațiile de 
joc bazate pe dublarea și re- 
dublarea paselor (care ii asi
gură inițiativa in joc), că po
sedă inteligență in declanșarea 
rapidă a acțiunilor ofensive 
(schimbarea direcțiilor de atac, 
învăluirile succesive, soldate 
cu angajarea virfurilor ..de 
meserie;' sau a jucătorilor 
veniți din liniile din’spate). Să 
notăm și spiritul dc echipă 
existent, semnificativ fiind și 
faptul că n-am auzit reproșuri 
în teren la acel gol primit atit 
de ușor de Lung.

Sigur că, pe parcursul parti
dei, au apărut șl unele mo
mente, hai să le numim de 
automulțumire (de ce oare nu 
exploatează echipa momentele 
favorabile, create după deschi
derea scorului?), de cedare a 
inițiativei, ceea ce a invitat 
adversarul la joc (mai ales in 
ultimele minute, cînd gazdele 
au devenit periculoase în atac 
și numai intervențiile de ultim 
moment ale lui Moraru au fă
cut ca tabela de marcaj să nu 
sufere modificări). Și la fina
lizare sînt unele lucruri de pus 
la punct. Construim multe ac
țiuni în Treimea adversă, dar 
ele nu sînt încheiate cu șuturi 
puternice, plasate, așa cum 
cere fotbalul modern. ’ Dar 
conducerea tehnică, jucătorii 
noștri sînt conștienți de ceea 
ce au de făcut împreună pen
tru a se prezenta cit mai bine 
la importanta întilnire din pri
măvară, de la București, cu 
Italia.

Desigur, meciurile susținute 
ln compania reprezentativelor 
Turciei și Greciei au constituit; 
un început, un început promfcS| 
tător pe calea care trebuie săj 
ne ducă la sfîrșitul anului f»ț 
cucerirea unuia dintre cele 
șapte locuri ale turneului final ! 
din 1984 al Campionatului Eu
ropei. , <

Iată rezultatele din prima etapă 1 
LCT.M. Brașov — Mobilă Mă
gura Codlea If—1 (0—1) — seria 
L Precizia Săceae — Textila 
Prejmer 6—0 (4—0), Tractorul
Brașov — Metrom Brașov 3—1 
(1—0), Utilajul Făgăraș — Chi
mia Oraș Victoria 3—0 (2—0) —> 
seria a n-a. (C. GRUIA, coresp.).

• C.SJH. SUCEAVA — S. C. 
BACĂU 1—2 (0—1).

• CHEVHA RAI. VÎLCEA — 
UNIREA ALEX. 2—0 (0—0).

• C.S. BOTOȘANI — DELTA 
TULCEA 2—0 (1—0).

• UNIREA DINAMO FOCȘANI 
— VIITORUL MECANICĂ VAS
LUI 1—1 (0—1).
• AVÎNTUL REGHIN — AR

MĂTURA ZALĂU 2—1 (0—0).
• LUNI 7 FEBRUARIE, la OT» 

13, ln sala LS.B. din sir. Ber
zei, va avea loo plenara antre
norilor de fotbal bucureștenl, la 
care vor participa șl reprezentan
ții echipelOT din toate eșaloane
le. Cu acest prilej vor fi dis
cutate diferite protdenas legata 
de reluarea actMUt* eompetț- 
ționale.



BAESS - THIERBACH, 
CAMPIONI EUROPENI

In' fața a 5090 de spectatori, la 
Dortmund. perechea Sabine 
Baess (154 cm -- 40 km) 
ssilo Thierbach (171 cm — 71 kg) 
din Karl Marx 
confirmat victoria 
cut și a cucert

2:01,83, 4. Zsolt Balâzs (Xomânia) 
2:02,38, 5. Mircț'.av Simer (Ceno- 
slovacia) 2:03,16. Au luat startul 
40 de schiori.

Ta-
C.M. DE SCHI JUNIORI

Stadt și-a 
de anul

_ ____ titlul de cam
pioană europear a la patinaj ar- .. .. — . jYjjnute cei doi
____ K_____  au făcut o 
splendidă demonstrație de teh
nică, indemînare. sincronizare șl 
impresie artistică. In mod nor
mal, peste o lună, la Helsinki, 
ei vor cîștiga probabil și t’îJul 
mondial.

Clasaanofttul final : 1. 
Baess — Tassilo 
(R.D.G.) 1.4 p, 2.

tistic. Timp de 4 
tineri patinatori

re- 
tre-

Sabine 
Thierbach 

(R.D.G.) 1.4 p, 2. Elena Valova— 
Oleg Vasiliev (U.R.S.S.) 3,G p, 3. 
Birgit Lorenz — Knut Schubert 
(R.D.G.) 3.8 p, 4. Veronika Per- 
sfna — Marat Akbarov (U.R.S.S.) 
5,2 p, 5. Marira Avstriskaia — 
luri Kvașnin (U.R.S.S.) 7.0 p, 6. 
Babette Preussler — Torsten 
Ohlov (R.D.G.) 9,2 p etc.

După desfășurarea programului 
•curt (7 elemente impuse), pe 
primul loc al clasamentului pro
bei feminine se află Katarina 
Witt (R.D. Germană) cu 1,6 P, 
urmată de Elena Vod orez ova 
(U.R.S.S.) 1.8 p și Manuela Ru
ben (R.F. Germania) 6,0 p.

ani) 
de 

des- 
Ses- 

______, _ ________ __ fost 
aronometrat in 1:24,24 și a fost ur
mat de austriecii Gilnther Schwa
ger 1:24,94 și Sigfried Stiirzen- 
bechel 1:25,16. Proba feminină de 
coborire a revenit sportivei vest- 
germane Marina Kiehl 1:32,49, ur
mată ' 
Gerg 
sohn

Francezul Luc Alphand (17 
este noul campion mondial 
juniori la coborire, în proba 
fășunată Ieri la Kandahar — 
trierea, în Piem-ont El a

de compatrioata sa Michaela 
1:32,66 și de Katrin Guten- 
(Austria) 1:32,87).

DIVERSE

Antreiramentul oficial In 
a 

__________ ,____ _ la 
Jahorlna (Sarajevo)," stabilit pen
tru miercuri, a fost anulat din 
en ii za vin tulul violent.

proba de ooborire feminină 
concursului preollmplc de

• A 4-a probă (din totalul de 
8) al „Cupei Mondiale- La schi 
artistic, desfășurată ki Livigno. 
în Italia, a fost ciștigată de vest- 
german ul Richard SchabI, care 
și conduce în clasamentul gene
ral cu 99 p.
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„EUROPĂ TOP 12" LA TENIS DE MASĂ'=
! m

In 1971, la Zadar, în Iugoslavia, se desfășura prima ediției*0 
a competiției „EUROPA TOP 12-, care in următorii ani avea1^ 
să devină una dintre cele mai prestigioase întreceri de teniSj 
de masă de pe continent. La debut au luat parte în disputa|nj 
feminină doar 6 jucătoare, numărul complet, de 12, fiind in </» 
cea masculină. Programată, de fiecare dată, la început de m 
sezon competițional internațional, ‘„Europa Top 12“ prefă-1 
țează marile intreceri ale anului: campionatele europene și’^ 
mondiale. Celelalte ediții au avut loc, în ordine, la Zagreb< 
(Iugoslavia), Bîiblingen (R.F.G.), Trollhătten (Suedia), Viena 3 
(Austria), Lubek (R.F.G.), Sarajevo (Iugoslavia), Praga (Ceho-j<Q 
slovacia), Kristianstad (Suedia), Munchen (R.F.G.), Miskolc g 
(Ungaria), Nantes (Franța), bucurîndu-se de participarea celor 
mai buni jucători ai Europei, aflați pe primul loc în clasa- 
mentul final al fiecărui an alcătuit de federația europeană 
(E.T.T.U.). 3

Dacă la băieți tenisul de masă românesc nu a avut repre-.<A 
zentanți, în schimb, in competiția feminină, Maria Alexandru ™ 
a luat parte la 7 ediții, numărlndu-se de fiecare dată printre I 
fruntașele întrecerii, fiind secondată de Eleonora Mihalca, cu%

l o singură participare. |
în acest an, la întrecerile care încep astăzi, la Cleveland = 3 

(Anglia), va lua parte și tînăra noastră jucătoare Olga Nemeș, 
care, după ce în iulie 1981 a fost inclusă în „top* (locul 30),‘5 
a făcut un frumos salt valoric docul 11 în ianuarie 1983), | 
căștigindu-și acum dreptul de a participa la această importantă ’• 
confruntare. Dealtfel, simpla prezență înseamnă un veritabili 
succes, mal ales că ea este cea mai tînără sportivă care al3 
luat parte vreodată la disputele din „Europa Top 12-, Olga 
Nemeș depășind abia In vara trecută virata cadetelor !

Iată câștigătorii celor 12 ediții:
1971: Beatrix Kishâzl și I. Jonyer (Ungaria);
1972: Beatrix Kishâzl. 2. Maria Alexandru (România), ...12. 

leonora Mihalca (România); A. Stipandcl (Iugoslavia);
1973: Beatrix Kishâzl, 5. Maria Alexandru; S. Bengtsson (Su- J 

edia); L
1974: Zoia Rudnova (U.R.Ș.S.), 2. Maria Alexandru; I. Jonyer;
1975: Ann Heimann (Suedia), 4. Marla Alexandru; KI Johans-lm 

son (Suedia);
1976: Ann Heimann, 4. Marla Alexandru; D. Surbek (Iugo- m 

slavia); |50
1977: Beatrix Kishăzi, 4. Maria Alexandru; M. Orlowski 9 

(Cehoslovacia);
1978: Jill Hammersley (Anglia); G. Gergely (Ungaria); 1^
1979: Gabrielle Szabo (Ungaria), 2. Marla Alexandru; D. Sur-'m 

bek; *

RECORDUL
HOCHEIULUI CEHOSLOVAC

Hocheiul pe gheață este unul 
dintre sporturile cele mai iubite 
de cehoslovaci, atît de marele 
•umăr al ceter ce-1 r^uectlcă, dt 
mal ales de și mai marele nu
măr al celor care-1 urmăresc, 
Cîteva luni pe an. Un bilanț al 
ediției actuale a campionatului 
național arată că partidele din 
cadrul celor 31 de etape, de 
pînă acum, au fost urmărite de 
1 139 150 de spectatori, ceea oe 
constituie un veritabil record 1

feminină de slalom 
cadrul „Cupei Euro- 
Semmering, a revenit 
Heidi Bowes 2:26,33, 

austriaca Melita Ma-

• Cursa 
uriaș, din 
pel”, de la 
americancei 
urmată de .. _
lerhofer 2:26,57 șl elvețlanca Co
rinne Engster 2:27,41. Lidera 
competiției este austriaca Vero
nika Walllnger cu 50 p.

COMPUTERELE DE $AH 
IN CONCURS I

ce 
UJ
to.

£
E-

SPARTACHIADA 
ARMATELOR PRIETENE

dinProba de slalom special 
I Cadrul Spartachiadei de iarnă a 
E Armatelor prietene, desfășurată 
Lto Bulgaria, la Boroveț, s-a fn- 
?<îheiat cu următoarele rezultate: 
gl. Aleksandr Jirov (U.R.S.S.) 
^1^6,96, 2. Maczey Czaptak-Ga-

(Polonia) ‘ 1:59,70, 3. Ml- 
Kolaxz (Cehoslovacia)

de 
de 

______ „ țara 
noastră,"la care sint prezente 12 
programe românești și 
Iată rezultatele primei 
„Chess Challenger 7“ 
64“ remiză; „Labirint 64 - 
Challenger Voice1 
— „S-aba* 1—0 ; 
ger 8“ — „Șah- 1—0; „ 
plomat- — „Vie Commodore- 0—1. 
Astăzi, de la ora ,16, se dispu
tă runda a doua.

La sediul Federației române 
șah » început primul turneu 
șah-computer organizat în

străine. 
runde: 
,,Astro 

,,Chess 
! 0—1; „Tandy- 
„Chess Challen- 

‘ „Boris Di-

•TELEX*

1980: JIU Hammersley; S. Bengtsson;
1981: JU1 Hammersley; T. Klampăr (Ungaria);
1982: Bettlne Vriesekoop (Olanda); M. Apellgren (Suedia).
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SE LIMPEZESC APELE
Rezultate din competițiile eu

ropene de baschet (meciuri des
fășurate miercuri): BARBAȚI :
Cupa campionilor (turneul final): 
Billy Milano — Ford Cantu 
71—66; Cupa cupelor: Grupa „A-: 
C.F. Barcelona — Scavolini Pe
saro 122—92, Hapoel Ramat Gan 
— Nashua Den Bosch 82—85 (ca
lificate pentru semifinale: Sca
volini și Nashua); Cupa Koraci, 
grupa „A-: Banco Roma — Li-

POLOIȘTII
DE LA C.N. ASE

-[ “
I

(Urmare din pag. 1)

4—X 2-4 2—3). Arbitri : S. BJL- 
jenaru — A. Soos. Au Înscria î 
Geantă 3, Șerb an 3, Tuf an 2, 
frruth 2, Grancearof (ASE) și 
Gyarfaa 3, Colceriu 3, K o vaci 
2, SebGk 2, Olpretean (VoL) ; 
PROGRESUL BUCUREȘTI — VI- 
rTORUIâ LIC. 37 BUCUREȘTI 
10—9 (3—1, 1—4, 2—2, 4—2). Arbi
tri : D. Paraschivescu — V.
Burdea. Realizatori : Dingu 3,
Florincescu 2, Tătaru 2, Gh. 
Ion 2, Mădescu (Pr.) și Chețan 
2. Vamoș 2, Zaharia 2, Ragea, 
Ghiță, Oprișan (Viit.) ; DINAMO 
— CRIȘUL 16—11 (6—2. 3—3, 4—3, 
3—3). Arbitri : R. Silha — R. 
Timoc. Au marcat : Ciobăniuc 3, 
D. Popescu, Hagiu 4, Rădticanu, 
Moiceanu 2, S. Popescu, Arde- 
leanu 4 (Din.) și Garofeanu 3, 
Gordan 2, Racz 2, Kiss, Costrăș 
1 (Ct\).

1 Azi, de la ora 9 și ora 17 sfaU 
programate etapele 4 șl 5.

I
l

I
g

I

SUPORTERII HULIGANI DE LA LEEDS
Leeds United șl Derby County, acum în liga a doua engleză, 

s-au întâlnit, recent, în campionat, la Derby. Mai puțin inte
resează rezultatul meciului — comentează agenția „France 
Presse* — cât cele lntîmplate în tribunele stadionului, unde su
porterii lui Leeds au avut o comportare huliganică, ieșită din 
comun. „Acte de adevărat vandalism, ale unor oameni irespon
sabili, au caracterizat «ambianța» din tribune* — subliniază 
comentatorii. Bilanțul este de-a dreptul incredibil: 500 de scau
ne rupte în tribune, 18 persoane Internate în spital, printre 
care 10 polițiști, 40 de spectatori arestați !• Și nu este pentru 
prima oară clnd „Iubitorii* lui Leeds se dedau la astfel de 
manifestări ieșite din comun. .^Asemenea acte de violență 
degradează specia umană*, a declarat președintele clubului 
Derby County, Mike Waterson. La rindul său, președintele Fe
derației engleze de fotbal, Bert Millechamp, spunea după a- 
ceastă „nouă flacără a violenței*: „Doresc să se facă per
cheziții corporale... Mi-ar place să se revină la pedepse 
aspre, pentru că aceste haimanale ar merita, pur și simplu, 
să fie biciuite. Cred că numai astfel... vom scăpa de el...*. 
Șl dnd te gindeștl că pe stadionul ,,Alland Road- din Leeds, 
In noiembrie trecut , la meciul cu Newcastle, s-a ajuns pînă 
acolo îneît un inconștient a rănit grav un jucător arundnd 
o... suliță din tribună (!), dar organele responsabile nu au luat 
nici o măsură.

Există, totuși, o soluție: oamenii de ordine să fie In mod 
serios ajutați de miile și miile de spectatori corecțl. Numai 
atunci renumitul „fair play* englezesc îșl va recăpăta de
plinele virtuți.

Ion OCHSENFEID

caleidoscop - CAMPIONI CARE... N-AU MAI FOST CAMPIONI!
• Sosirea în maratonul olimpic de Ia 

Londra, din 1908, a rămas peste ani una 
dintre ceile mal emoționante povești ale 
atletismului. Micuțul italian Dorando Pietri, 
care conducea cu autoritate, n-a mal avut 
resursele trebuincioase pentru a acoperi 
șl ultimii zeci de metri ai cursei. Abia ți- 
nlndu-se pe picioare, sufocat de căldură, 
intr-un cuvint epuizat, Pietri a căzui la 
câțiva pași de linia de sosire. oficialii 
care-1 înconjurau pe sărmanul atlet, fă- 
cîndu-ll-se, pur și simplu, milă de ei, 
au sărit să-l ajute să se ridice și să par
curgă acei ultimi metri de calvar. Doran- 
do Pietri a ciștigat cursa olimpică, dar 
datorită... „ajutorului străin* el a fost 
descalificat.
• Cu ocazia J.O. din 1912, la Stockholm 

a avut loc șl un concurs olimpic în do
meniul literaturii, muzicii, picturii, sculp
turii și arhitecturii, la propunerea lui 
Coubertin, care l-a denumit „Pentatlonul 
muzelor". Concursul de literatură a fost 
ciștigat de „Oda sportului", realizată de 
un francez Georges Hohrod și de un ger
man M. Eschbach, o lucrare în 9 părți, în 
flecare din ele fiind cintată cite o virtu/te 
a sportului: frumusețea, dreptatea, îndrăz
neala, onoarea, progresul... Autorii laureați 
nu s-au prezentat să-și primească premiul 
șl nimeni n-a știut nimic de el. După mai 
bine de 25 de ani s-a aflat că, de fapt, 
sub aeeste pseudonime se ascundea însuși 
Pierre de Coubertin care a ales un nume 
francez șl altul german pentru a simbo
liza că ideea olimpică poate apropia chiar 
șl două state aflate atita vreme pe poziții 
antagoniste.
• Atletul american Jim Thorpe, care a 

ciștigat titlurile olimpice la Jocurile din

W12, la pentatlon șl la decatlon, obținlnd 
victorii categorice, a fost ulterior descali
ficat pentru „profesionism* și obligat să 
restituie cele două medalii de aur, care 
au fost acordate învinșilor săi, norvegianul 
Bie Ferdinand, respectiv suedezul Hugo 
Wieslander. Acesta din urmă a refuzat, 
multă vreme, să primească aoest titlu, pe 
care nu-1 dștigase și deci nu i se cu
venea ! Abia anul trecut, după discuții 
de ani și ani, Comitetul Internațional Olim
pic a decis reabilitarea lui Thorpe. Din 
păcate, mult prea tîrziu, deoarece acesta 
murise în 1953, în urma unei crize cardiace. 
Pînă la ultima-i suflare el și-a plîns ma
rele of al vieții, și-a strigat nevinovăția și 
și-a reclamat medaliile de la Stockholm, 
singura comoară a vieții sale !...

• Alpinismul, disciplină olimpică î Oa
recum... In 193! a fost decernată medalia 
de aur fraților Franz șl Toni Schmidt pen
tru faptul că au escaladat In premieră. 
In 1931, Matterhomul (4505 m) din Alpi 1 
La premiere n-a fost prezent decît Franz, 
deoarece fratele său Toni Ișl găsise sfir- 
șltul In munți. Intr-un accident. A fost 
prima, dar șl utima ascensiune... olimpică !

I . .............. . . . -

• La Jocurile Olimpice din 1976, de la 
Montreal, după încheierea întrecerii ridi
cătorilor de haltere, pe podiumul arenei 
Șt. Michel au urcat, la fiecare categorie, 
oei mai buni 3 concurenți, în cadrul cere
monialului tradițional, prilej cu care le-au 
fost înmînate medaliile de aur, argint și 
bronz. Dar, la cîteva săptămîni după ter
minarea Jocurilcr, au fost făcute publice 

. rezultatele unui control antidoping com
plex in urma căruia s-a constatat că u-

ATLETISM • La Jablonect 
Hana Muzickova a stabilit un 
nou record al Cehoslovaciei la 
60 mg cu 8,40.

BOX • seiecțlonateile S.U.A. si 
U.R.S.S. vor susțin® trei întâl
niri amicale La Las Vegas (31 
februarie), Indianapolis (1 mar
tie) și Syracusa (8 martie).

HANDBAL ® Intr-un meci a- 
mical masculin disputat în loca
litatea norvegiană 
pa Islandei a învins cu 
de 22—17 ................
vegieL

LUPTE 
te libere 
Minsk a ____
pania reprezentativei U.R.S.S. 
Sportivii sovietici au eîștigat cu 
8—2.

TENIS • La Philadelphia au 
continuat campionatele interna
ționale de sală ale S.U.A. Deți
nătorul titlului, John McEnroa 
l-a învins cu 7—6, 4—6, 6—3 pa 
John Sadri, iar Ivan Lendl a 
dispus cu 6—4, 6—4 de Scott
Davis. Alte rezultate : McNa
mara (Australia) — Forget 
(Franța) 6—3, 6—3, Smid (Ceho- 
stovacla) — Tous (Spania) 6—K 
6—4, Leconte (Franța) — Carter 
(Australia^ 6—X 2—6, 6—1, Gott
fried (S.0».A.) — Boume (S.U^J 
6—4, 7—5. • In turneuH feminin 
de la Palm Beach (Florida) 1 
Yvonne Vermaak — Barbara 
Jordan 7—6, 6—1, Amy Holton — 
Leslie Allen 5—7, 6—8, 6—1, Betsy 
NageHsen
6— 3, 6—4.
Caracas :
7— 6, 3—6, 
nan 6—1,
Boileau 3—6, 6—1, 
Adams 6—4, 6—2. 
tte, intr-un meci 
Borg — Tanner 7—6, 
• Clasamentul WCT 
McEnroe 62,76 p, 2. 
p, 3. Connors 45.86 
36,88 p, 5. GeruiLaitis 
Clerc 26,23 p etc.

Sande, ectil~
„ - scorul

(10—6) formația Ncm>
: • Selecționata de luj>- 
; a S.U.A. a susținut la 

doua întilnlre in com- 
reprezentativei

— Rosemary Casals
• In turneul de la 

Stan Smith — Odizce 
7—6, Ramirez — Krish-

6—3, Simonsson —
6—3, Peccl — 
• La CharLo- 
demonstrativ t 

7—6, 6—3.
la zl : L 
Lendl 51.74

Vila® 
33,38 p, 6.

p. 4.

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET
moges 73—74, Ostrava — Steaua 
Roșie Belgrad 84—88 (calificată 
Limoges); grupa „B-; Zaragoza 
— Zadar 94—85 (calificată K.K. 
Zadar); grupa „C“: Dinamo Mos
cova — Partizan Belgrad 99—90, 
Monaco — Juventud Badalona 
97—96, după prelungiri (calificată 
Dinamo); grupa „D“: 
Sibenik — U.S.C.
105—100, Binova Rietl
84—96 (calificată Sibenka); 
MEI; Cupa campionilor:

Sibenka 
Bayreuth 
— Orthez 

FE- 
grupa

„A-: Monting Zagreb — Slavia 
Praga 82—83 (calificate pentru 
semifinale: Daugava Riga și 
Monting); Cupa Ronchetti: gru
pa „A“: Montferrand — B.S.E. 
Budapesta 71—82 (calificată B.S.K. 
Budapesta); grupa „B-: Tungsram 
Budapesta — Spartak Moscova 
66—72 (calificată Spartak); grupa 
„C*: Stade Franțais — Steaua 
~ “ ‘7 (calificată

Franțads); grupa „D*: 
Mtlnchen — Canon Roma 
(calificată Villeurbanne).

Roșie Belgrad 73—67
Stade
U.S.C.
91—90

F.G KAISERSLAUTERN JOACA 
DIN NOU ACASĂ

Sîmbătă, în campionatul vest- 
german, F.C. Kaiserslautern sus
ține din nou o partidă pe teren 
propriu, de data aceasta cu Ein
tracht Braunschweig, aflată în 
a doua jumătate a clasamentului. 
In tur, cele două echipe au 
terminat la egalitate : 1—1. Apro
po de Kaiserslautern, internațio
nalul Briegel a susținut în tur 15 
meciuri din 17, iar fundașul stin
gă Dusek și extrema stingă Tho
mas Allots figurează in „unspre- 
zecele* ideal al turului campio
natului vest-german, pe baza 
notelor acordate la meciurile de 
campionat.
PROGRAM BOGAT PENTRU 

ECHIPA ALGERIEI
Pregătiri du-se pentru „Cupa 

Africii- și preliminariile J.O., 
reprezentativa Algeriei șl-a ales 
ca parteneri de pregătire echipe

„O, Sport, tu ești Pacea I Tu stator
nicești legături fericite între popoare... 
Prin tine tineretul lumii invațâ să se res
pecte șl astfel felurimea insușirMcx na
ționale devine izvorul unei întreceri ge
neroase și pașnice*. •

Die „ODA SPORTULUI’ - lucrare 
distinsă k> J.O. de la Stockholm

nil sportivi, chiar și doi campioni olim
pici, s-au folosit de substanțe anaboli- 
zante, scoase In afara legii sportului. La 
recomandarea comisiei medicale a C.LO., 
forul olimpic internațional a decis desca
lificarea celor 5 sportivi, restituirea meda
liilor șl redistribuirea lor. în felul acesta, 
doi halterofili sovietici, Piotr Korol la cat. 
67,5 kg șl Iurl Zalțev la cat. 116 kg, au 
fost proclamați campioni, dar ei n-au mal 
urcat pe podiumul de premiere...
• Călăreții suedezi au executat cu mul

tă siguranță șl dezinvoltură progresia 
competiției de dresaj șl au ciștigat titlul 
olimpic pe echipe la Jocurile de la Londra, 
din 1348. După 5 ani, titlul le-a fost retras 
pentru simplul motiv că unul dintre el, 
Gehnall Persson, era doar... subofițer ! în 
perioada respectivă, regulamentul concursu
rilor de echitațle U considera... amatori 
doar pe ofițeri ! Subofițerii șl simpli sol
dați erau profesioniști (I?) In spiritul res
pectivului regulament. După numai dțlva 
ani, la Olimpiada de călărie de la Stock
holm, In 1956, s-a dat insă onorul sergen
tului suedez Petrus Kastenman, medaliat 
cu aur In proba completă...

Romeo VILARA

1

$

I
g

g
g

valoroase, printre care :
Carl Zeiss Jena la 22 februarie, 
cu Vojvodina Novi Sad 1a 24 fie» 
bruarie, cu Ungaria la 10 martie 
apoi 4 zile mai tîrziu cu Ceho
slovacia, în mal cu Brazilia, iar 
în iunie cu F.C. Liverpool și se
lecționata Angliei (ultimele trei 
jocuri nu au încă data fixată) l

F1NALIȘT1I EUROPENI, INTRE 
PARIS Șl MARSILIA

La Paria a fost comunicat pro
gramul turneului final al C.B. 
ce se va desfășura anul .viitor 
In șapte orașe franceze. Com
petiția va începe marți 12 luni«, 
la ora 19,30 G.M.T., pe stadionul 
Paro des Princes, cu un med 
din grupa 1, finala avînd loc pe 
același stadion, la aceeași oră in 
ziua de Z7 iunie. Partidele dta 
seriile preliminare sint progra
mate Intre 12 și 20 iunie. In zi
lele de 23 iunie, la Lyon și 24 iu
nie la Marsilia se vor disputa 
semifinalele, după sistemul învin- 
gătoarea seriei I — a doua dasatâ 
din seria a doua, respectiv clștl- 
gătoarea grupei a doua — a 
doua clasată In prima grupă, tn- 
tllnlrile vor fi găzduite de Pa
ria, Lens, Strasbourg, Saint-Eti
enne. Nantes, Lyon șl Marsilia. < 
In preliminarii, toate echipele vor 
efectua deplasări la fiecare 
med. Inclusiv capii de serie. Tra
gerea la sorți Șt -stabilirea calen
darului definitiv al partidelor 
vor avea loc in luna Ianuarie 
1984, la' Paris.

DE PRETUTINDENI
• Concedierea unor antrenori 

vest-german1 continuă... După ce 
Iul Senekowits (Frankfurt), Ber
ger (DUsseldorf) șl Held (Schal
ke)) 11 s-a reziliat contractul, 
acum Horst Franz (KarlsruheD 
este al 4-lea antrenor schimbat.
• în optimile de finală ale 

„Cupei Belgiei- (rejucare) : La 
Gantoise — Anvers 1—0 (în pri-, 
mul meci: 1—1). A fost prima 
victorie sub conducerea antreno
rului Van der Daele, care l-a 
înlocuit pe Robert Goethals.

• Alte rejucări în
„Cupei Angliei- : Norwich — 
ventry 2—1, Leeds — Arsenal 
(va fi programat pentru a 
oară !).
• Echipa Catanzaro are

..16“-imile
Co-
1—4
3-a

__________ ______ _____ un 
nou antrenor, pe Severio Leota. 
Fostul „principal-. Bruno Pace, 
a devenit „secund-.
• Beckenbauer (va împlini 38 

de ani în septembrie) din nou 
la „Cosmos- ? Președintele clu
bului american, Nesuhl Ertegun, 
duoe tratative cu 
german pentru a 
York, măcar în 
pentru 15 jocuri 
Antrenorul Julio 
prelungit contractul la „Cosmos 
cu un an.

- a

jucătorul vest- 
reveni la New 
acest sezon., 
de campionat.

Mazzei și-a
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