
Forumul tineretului universitar

AFIRMĂRI PLENARE

ÎN AMFITEATRELE ȘTIINȚEI
SI ÎN ARENELE SPORTULUI

NtOLETAM QIN TOATE ȚAAlLt, UNIȚI » I

portul
încep, în Capitală, lu- 
Forumului tineretului 

Conferința 
Uniunii Asociațiilor

Astăzi 
crările 
nostru universitar 
a Xlll-a a
Studenților Comuniști din Româ
nia.

...Sînt minunați acești tineri 
- din marea familie, entuziastă

cind acești adolescenți vor păși 
pe porțile larg deschise ale de-, 
plinei afirmări, devenind specia
liști de inaltă calificare, ingi
neri, medici sau profesori, con
structori de nădejde ai socia
lismului și comunismului pe pă- 
mintul României.

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT
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Sportul românesc, onorat în lume
și puternică, educată și crescu
tă de partid. O generație a 
prezentului, o generație pentru 
viitor, înconjurată, permanent 
cu grijă părintească, de secre
tarul general al partidului nos
tru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Sint tineri care învață și 
muncesc/ cu dăruire, abnega
ție și romantism revoluționar în 
necontenita strădanie de a-și 
însuși cele mai noi cuceriri ale 
științei, tehnicii și culturii. Sint 
tineri care caută să-și îndepli
nească exemplar înaltele res
ponsabilități încredințate de 
partid — in societate, în viața 
politică, economică, socială și 
culturală a țării. Ei trăiesc as
tăzi cu bucuria marilor împli
niri ale anilor de studenție. Și 
gîndurile le zboară spre alte 
minunate împliniri de mîine,

Răspunzînd minunatelor con
diții de viață create de partid, 
tineretul studențesc își afirmă 
tot mai mult forța creatoare, 
puterea de muncă, vigoarea fi
zică și morală. Studenții țârii 
se afirmă in amfiteatrele ști
inței, dar — o știm prea bine 
- și in arenele sportului, în în
trecerile din cadrul marii com
petiții naționale „Daciada*, ca 
și la cele mai importante in- 
tilniri sportive internaționale — 
Jocuri Olimpice, campionate 
mondiale și europene, „Uni
versiade”.

Scriind aceste rinduri, nu pu
tem să nu ne reamintim de 
mari ș: străluciți campioni ro
mâni : Nadia Comânea, Ivan 
Patzaichin, Vali lonescu, San
da Toma, Vasile Stingă, Ion 
Draica...

Ne mindrim cu studenții țării!

MARII NOASTRE GIMNASTE NADIA COMANECI

De azi, la patinoarul „23

I S-A ACORDAT, IERI, LA ROMA,
PREMIUL „TRINACRIA D’ORO“

ROMA. — Joi a avut loc 
la Roma ceremonia înmînării 
prestigiosului premiu „Trina- 
cria d’oro", acordat celor mal 
bune gimnaste europene pe anii 
1979—1981, trofeu decernat de 
un juriu format din cei mai 
cunoscuți tehnicieni italieni, 
precum și din alți reputați 
specialiști din diverse țări ale 
lumii.

Premiul pe anul 1979, atribuit 
Nadiei Comăneci. a fost inml- 
nat renumitei gimnaste român
ce. multiplă campioană olimpi
ci mondială și europeană, de 
către președintele Comitetului 
Olimpic Național Italian, Fran
ca Carrara.

In cadrul festivității de pre
miere a luat cuvîntul Nadia 
Comăneci, care, după ce a mul
țumit pentru onoarea ce i s-a

făcut acordîndu-i-se premiul 
„Trinacria d’oro", a spus : „Cu 
acest prilej, ca și în numeroase 
alte ocazii cind m-am intilnit in 
concursuri cu tineri din toată 
lumea, mi-am intărit convinge
rea că sportul contribuie la 
prietenia intre popoare, la mai 
buna lor cunoaștere. Sînt gin- 
duri care vin de la o reprezen
tantă a tineretului României, o 
țară care acționează pentru în
țelegerea intre popoare. pen
tru o lume mai bună și mai 
dreaptă pentru dezarmare șî 
pace".

La manifestare au fost pre- 
zenți membri ai conducerii Co
mitetului Olimpic Național Ita
lian, ziariști de la marile coti
diene italiene, de la Radiotele- 
viziune, reprezentanți ai cercu
rilor sportive, un numeros 
public.

A XXV-A EDIȚIE A „CUPEI FEDERAȚIEI1“ LA HOCHEI
— La start, alături de două selecționate ale țarii noastre 
și de Torpedo Usti Kamenogorsk, echipa de tineret a Cehoslovaciei
începînd de azi și pină du

minică, patinoarul „23 Au
gust" din Capitală va găzdui 
o interesantă competiție de 
hochei, devenită tradițională 
nu numai pentru hocheiul 
nostru fin calendarul oficial 
al federației internaționale 
este printre cele mai vechi). 
Este vorba de „Cupa Federa
ției", aflată acum la cea de a 
25-a ediție, cifră care vorbește 
de la sine despre popu
laritatea și tradiția unei com
petiții care a contribuit me
reu la creșterea popularității 
hocheiului în rindurile amato
rilor de sport din Capitală, 
precum și la ridicarea nivelu
lui general al hocheiului nos
tru.

Ca și trecutele ediții, actua
la întrecere se bucură de o 
valoroasă participare de peste 
hotare. Alături de formația 
de primă ligă a campionatu
lui sovietic (in U.R.S.S. a- 
ceastă întrecere este a doua în 
ierarhia națională, pe primul 
loc fiind liga de onoare), 
Torpedo Usti Kamenogorsk, în 
prezent o bună cunoștință a 
publicului bucureștean, de
oarece în această săptămînă a 
susținut patru jocuri in Capi
tală (două înfrîngeri, o victo
rie și un meci egal), la start 
se va alinia echipa de tineret 
(20 de ani) a Cehoslovaciei. 
Este vorba, de fapt, de se
lecționata acestei țări care, în 
ultimele zile ale lui ’82 și în 
primele zile ale lui ’83, a luat

parte la C.M. de juniori grupa 
A de la Leningrad, unde s-a 
clasat pe locul secund, după 
selecționata Uniunii Sovieti
ce (la care a pierdut după un 
joc de mare luptă cu 3—4) și 
înaintea fostei campioane a 
lumii. Canada (cu care a ter
minat la egalitate : 7—7).
Printre cei mai buni jucători

ai echipei sint atacantul- Ru- 
zicka (golgeterul acestui cam
pionat mondial, cu 20 de punc
te). portarul Hasek, precum si 
alti doi atacanți Hornak și 
Rosol, care împreună cu Ru-

Căiin ANTONESCU

(Continuare fa mo 2—3)

PROFILURI
VÎLCENE

„Poate că topul nostru, al 
vilcenilor, nu are nume sonore 
ca acela al Mehedinților. de 
pildă, cu toate că ar mai fi 
de discutat, dar avem și noi 
mindria noastră. Iată, Vinerea- 
nu, uriașul din Vaideeni, a 
bătut Steaua la baschet. înir-o 
vreme in care se părea că Di
namo nu va reuși acest lucru 
încă vreo cinci-șase ani, pe 
puțin. Și pentru că Vinereanu, 
unul dintre sportivii despre 
care se vorbește cel mai mult 
astăzi, a prins abia locul 10 in 
top, asta înseamnă că Vilcea 
nu-i de colo".

Aceste cuvinte, rostite de 
profesorul Petrică Darie in 
„deschiderea" sfatului nostru 
vîlcean, aveau să confirme că 
Vilcea chiar nu-i de colo. Dar 
să vedem topul...

1. DUMÂNOIU Laurentiu (ro
lei)

2. LIȚA Emilia (gimnastică)
3. CHERAN Florin (fotbal)
4. FRÎNTU Rodica (canotaj)
5. BĂBEANU Elisabeta (caiac)
6. MAROTINEANU-BIR A Mog- 

dalena (schi)
7. ALEXANDRESCU Ion (fot

bal)
8. ENESCU Viorica (atletism)
9. LITEANU Ioana (rolei)

10. VINEREANU Alexandru (bas
chet)

De acord, profesore Darie. 
Vinereanu conferă un frumos 
coeficient topului prin acest 
loc „doar zece" dar trebuie să

loan CHIRIlA

(Continuare In trag. 1-3}

Ciieva exerciții de gimnastică reconfortante, un element din 
programul zilei de muncă la I.E.A., indiferent de schimb.

Foto : Ion MIHAICĂ

La Calzii se ra reedita meciul „ușorilor" Mircea Fulger și 
Florin Stan L< '-.tma lor confruntare, cițtigător a fost Fulger. 

Foto : Dragoș NEAGU

De luni, la Brăila și Galați

„TLPXtlL PRIMĂVERII1 LA BOX
După o perioadă in care 

boxer i din întreaga țară au 
urmat o perioadă de acumu
lări. in cadrul secțiilor, iar 
membru lotului național au 
evoluat deja in fața publicu
lui, la Palatul sporturilor și 
culturii, iată un nou prilej de 
a trece in revistă tot ce are 
mai bun boxul românesc la 
această oră. De luni p.nă sim- 
bătă, pe ringurile instalate in

sălile de sport din Brăila și 
Galați se vor desfășura tradi
ționalele întreceri ale „Tur
neului Primăverii" (pe cate
gorii de greutate).

Comisiile de organizare din 
cele două orașe dunărene 
ne-au comunicat că listele de 
înscrieri sint complete, că la 
multe categorii ele au depășit 
numărul admis (maximum 32 
de pugiliști). astfel că orga
nizatorii au fost nevoi ți să

Gimnastica Id locul de munca „Ia ordinea zilei”

PE FILM, ÎN REALITATE 
SI ÎN PERSPECTIVĂ...

Un interesant schimb de ex
periență privind generalizarea 
gimnasticii la locul de mun
că in întreprinderi și instituții 
a avut loc zilele trecute la 
întreprinderea de elemente 
pentru automatizări. Organi
zatori. Consiliul sindicatelor 
din Sectorul 1 al Capitalei și 
Consiliul Municipal București 
pentru Educație Fizică și 
Sport. Activiști care răspund 
de această importantă pro
blemă în cadrul organelor lo
cale sindicale. U.T.C. si spor
tive, ca și reprezentanții prin

cipalelor asociații și clu
buri sportive sindicale din 
București au avut posibilita
tea să ia cunoștință de rea
lizările obținute în anul 1982 
in acest domeniu, să-și spu
nă părerea și să facă propu
neri privind introducerea, nai
accelerată a acestei forme de
mișcare în întreprinderile și
instituțiile Capitalei în a-
nul 1983.

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)

trieze sportivii, cei cu rezul
tate mai bune rămînînd în

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

Dc mi inc, la Iași

FINALELE DE JUDO
ALE ECHIPELOR 

DE TINERET Șl JUNIORI
sala Polivalentă din lași 

se vor desfășura, 
duminică, finalele campionate
lor republicane de judo pentru 
echipele de tineret (17—19‘ani) 
șî juniori fl4—16 ani). S-au ca
lificat în competiția finală șase 
formații de tineret și opt de 
juniori.

In
sîmbătă și



P»io: laviJâind ci 9 6 pc Crișul AGENDA

PEKTRO DERBIUL DE AZI, CU DINAMO
Cel de al patrulea turneu al 

campionatului de polo, seria de 
elită, a continuat la bazinul 
bucureștean Floreasca, avînd 
drept punct de atracție al eta
pei cu numărul 24 partida din
tre Rapid București și Crișul 
Oradea. Iar dacă feroviarii au 
cîștigat aseară, pe merit, cu S— 6 
<3—0, o—3, 2—0, 1—3), aceasta nu 
înseamnă, ne place să credem, 
numai un succes de palmares al 
lor, dar și promisiunea unei 
tresăriri de orgo’iu, a unei re
plici de ținută pentru meciul 
de astă-seară, derbyul cu Di
namo.

A fost un Joc spectaculos, cu 
destule realizări (goluri) de e- 
fect, cu ratări la fel de... spec
taculoase. Bucureștenii au În
ceput în trombă, s-au desprins 
după nici șase minute la trei 
goluri frumoase (Ad. Muntca- 
nu 2, Schervan). Nu a urmat 
însă detașarea pe care o „ve
deau* suporterii lor, dimpotrivă : 
oră denii nu s-au lăsat invitați 
de scăderea de ritm a adversa
rilor, Gordan, Garofeanu și Rat 
refăcînd handicapul, ce-i drept 
și în condițiile unei bare și ale 
cîtorva copilărești greșeli în a- 
tac ale rapldiștilor... $1 a venit 
repriza a treia, la început mai 
puțin animată, cu atacuri ratate 
de ambele părți, inclusiv cu o 
lovitură de la 4 m, executată 
defectuos de feroviarul Arsene ; 
a respins portarul, iar „vulpo
iul* Munteanu, pe fază, a re-

„CUPA 16 FEBRUARIE1*
LA CULTURISM

Slmbătă, In sala Rapid (Șos. 
Glulești 18) va avea loc un nou 
concurs de culturism dotat cu 
«Cupa 16 Februarie*, la care vor 
participa juniori sl seniori, iar 
duminică, Întrecerile vor conti
nua la „Casa de cultură* a seca
torului 6 („Ecran club* — stația 
Leu).

tn prima zi de la ora 16, va 
avea loc preselecția juniorilor și 
seniorilor (In sala Rapid), iar 
a doua zi Ga „Ecran club"), cu 
începere de la ora 10.15. vor in
tra In competiție Analiștii la ju
niori șl In continuare cei de 
seniori.

luat in gol. Orădenil și-au strins 
din nou rindurile, insă Gordan 
a trimis de două ori, la atacuri 
succesive, in bară ! Să fi insem- 
nat aceste neieușite momente 
psihologice ? Cert este că Rapid, 
cu internaționalii Niță (trei go
luri remarcabile) și Simion In 
prim-planul finalului de meci, 
•-au Îndreptat de atunci — din 
penultimul minut al reprizei a 
treia — spre o victorie tot mai 
limpede. Au mai punctat E. lo- 
ncscu șl nie, 
Garofeanu, ~ 
arbitrat R.

Campionii 
succes facil 
duj-Napoca 
1-A 3-2). - ----- _
rul reprizelor că ei s-au Între
buințat mai serios în „sfertul* 
inițial de partidă, după care — 
avînd un avantaj asigurător și 
rullnd mai toată garnitura — au 
înotat., de vtrte. cu clndul la 
mult mai dificilul duel cu Ra- 
_ Ciebiniue 3,
Hagiu 3. Moictanu L Răducann, 
Ș. Popescu. Rus pentru Dinamo, 
respectiv Sebok 2. Kovacs ți 
Gyarfas. Au condus V. Burdea 
și Șt Karacsonv.

In IntUnirea garniturilor 
speranțe ale poioulul nostru 
veritabil med al... viitorului 
echipa mal „mare*. Viitorul Li
ceul 37 București, s-a :mous dar 
In fața C.X.A.S.L : lfr—« (2—1,
3— 2, 1—3, 4—n. A existat un a- 
nume echilibru atunci cind in 
poarta celei de a doua formații 
a apărut talentatul Diaconu. 
(cane și-a cam... inhibat adver
sarii), insă, pină la urmă, dife
rența și-a tăcut loc. Au marcat 
Ghiță 3, Oprișan 7. Ad. Ion. Cbe- 
țan, Vamoș, Marinescu. Eagea 
(Viitorul), respectiv 
Tufan L Arbitri : V.
Paraschivescu.

In fine, în medul 
Rapid Arad surpriza 
mal o repriză, bucuneștenu impu- 
nlndu-se după_ aceea fără_ drept 
de apel :
4— 1). Au 
Tătaru 3, 
Dingo, FI.

Olga Nemeș, cîștigăloarea 
concursului „Europa Top 12", 
și antrenoarea federală Ella 
Constantinescu au fost primi
te, în cursul dimineții de ieri, 
la conducerea 
țional pentru 
și Sport

Cu aeeastă 
tele C.N.E.F.S., tovarășul 
nerat lt. Marin Dragnca, a fe- 
I citat-o. călduros pe tinăra 
noastră jucătoare de tenis de 
masă și i-a urat noi succese in 
activitatea viitoare.

l> 
Consiliului Na- 

Educațic Fizică

ocazie, președin- 
ge-

Jaubi/tvafi— UN COPIL
UIMEȘTE LUMEA... 0 N

respectiv aceiași 
Gordan și Raț. Au 
Silha și H. Niehita. 
și-au Înscris un alt 
: Dinamo — Voința 

13—4 (S—L, 3—1,
Se vede și din sco-

pid. Realizatori :

rtndul

de

Progresul — 
a durat nu-

li—7 (2—3, 6—2, 1—1,
Inserts Florin ccscu 4.
Masat 3. Mădescu L 

_______ Tudor, Gh. Ion pentru 
învingători, respectiv Ghițan 4, 
Marc, Chiorean, Szabo. Au arbi
trat A. Soos și M. ștefm.

Astăzi, două reuniuni — etape, 
de la orele I ai 18. cu derbyul 
ninamn — Rapid, la ora 19.

Geo RAEJCHJ

„TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX
(Urmare din pag. 1)

competitie (încă un argument, 
dacă mai era nevoie, pentru 
intensificarea organizării ga
lelor de box I). Iată deci un 
interes major manifestat pen
tru acest turneu, test impor
tant în vederea alcătuirii lo
tului de boxeri români ce 
va fi înscris în prestigioasa și 
tradiționala dispută interna
țională din țara noastră, 
„CENTURA DE AUR". La 
Brăila vor evolua pugiliștii de

la categoriile semi muscă, cocos, 
semiușoari, semimijlocie. mij
locie și grea, iar la Galați bo
xerii de la muscă, pană, ■- 
șoară, mijlocie mică si semi
grea.

Disputele se anunță extrem 
de interesante. La multe
tegorii sint de așteptat me
ciuri extrem de atractive, tn 
care vor fi angrenați pugitiști 
valoroși, candidați la titulari
zarea în echipa națională. Nu
mai un singur exemplu: la 
ușoară se vor confrunta, prin-

ca-

CUPA ffDtRA]lfl“
(Umere din pag !)

zicka, alcătuiesc o linie la 
echipa Litvinov. Dealtfel, 
trebuie predzat că top jucă
torii acestei echipe fac parte 
din formații de primă ligă a 
campionatului cehoslovac.

Celelalte două echipe par
ticipante sint selecționatele 
țării noastre. Prima noastră 
garnitură, care ne-a dat des
tule satisfacții, la cele dinții 
evoluții ale sale din acest an, 
in compania echipei Torpedo 
Usti Kamenogorsk. abordează 
competiția cu speranțe multe, 
dar și cu unele „necazuri" le
gata de prea multele acciden
tări din ultimul limo. La ce’.e 
mai vechi (Vasale Huțann și 
Maroșan) s-au adăuga: acum 
altele : Oliaici, DM Antal și 
Cazaca. Este vorba, deci, de 
5 din cei mai buni jucători, 
dintre eare nu toți vor fi — 
se pare — recuperați. în ce 
privește lotul de tineret (de 
fapt echipa care va lua parte 
la grupa C a C.M. de juniori 
din martie), lucrurile se pre
zintă mai puțin bine. Se cere 
la acest lot mai multă con
centrare în apărare, un crescut 
grad de dirzenie și ambiție 
pentru ca formația să se în
chege mai repede. Ceea ce 
este de așteptat ținind seama 
de obiectivul foarte imtxjrtant 
aflat in fata acestei echipe.

Programul de azi. ORA 15: 
România A — Românit tine
ret ; ORA 17.15 : Cehoslovacia 
tineret — Torpedo Usti Ka
menogorsk.

...Așa își intitula, foarte 
sugestiv, un ziar spaniol 
cronica excepționalelor per
formanțe obținute de Nadia 
Comăneci la Montreal. în 
termeni superlativi, așa 
scriau zeci de ziare și re
viste din întreaga lume, cu 
titluri mari, pe toată pagi
na întîi, pe coperte, în tim
pul Olimpiadei din 1976, nu
mele celei mai mari 
tive care s-a născut 
odată pe pămintul 
noastre apărind, cu 
cule, lingă numele 
NADIA — ROMÂNIA.

Nadia Comăneci. 
din Carpați". 
duceți aminte 
cesta inspirat, 
perta unei 
reviste europene, alături de 
o imagine in care Nadia 
părea într-adevăr o zînă în 
zbor ?

Această foarte mare, stră
lucită sportivă era. de fapt, 
un copil..

Un copil minune al Româ
niei—

Un - - -
mii...

Nu 
-5
-La Thomaby Pavilion, 

din Cleveland — Anglia, Olga 
Nemeș, o alta tînără spor
tivă româncă, crescută pe 
plaiuri mureșene, uluiește 
pur și simplu pe toți spe-

spor- 
vre- 

patriei 
majus- 
tării :

____ „Zîna 
Vă mai a- 
de titlul a- 
aflat pe co- 

binecunoscute

copil minune al

implinise 15 ani... 
februarie 1983.

lu-

cialiștii aflați la cel mai 
important concurs continen
tal de tenis de masă al a- 
nului, „Europa Top 12“.

Mari favorite sint engle
zoaica Jill Hammersley-Par- 
ker, sovieticele Valentina 
Popova, Flura Bulatova și 
mai ales olandeza Bettine 
Vriesekoop, campioana con
tinentului, nimeni nu o ba
gă în seamă pe 
noastră, plecată de 
și cu un handicap 
mare : accidentată, 
3 săptămîni cu brațul 
joc imobilizat.

Și iată că acest copil 
14 ani și jumătate. elevă 
clasa a IX-a a unui 
de matematică-fizică. 
bate" extraordinar cu ma
rile vedete ale tenisului de 
masă continental și cîștigă 
de o manieră entuziasmantă 
această mare competiție eu
ropeană.

Sigur, comentariile tehni
ce nu contenesc...

Aceste rînduri însă nu 
vor să semnaleze ceva „teh
nic". ele se vor 
subliniere a unei 
fericite privind 
tineretul nostru :
România au apărut și apar 
copii minune ai sportului, 
întro tară care-și iubește 
toți copiii și are grijă de ei.
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PROFILURI VÎL
(Urmare dia pep. 1)

recunoaștem că el e și produ
sul unei idei a dinamooiștilor, 
care au văzut in el un pivot 
de baschet și i-*u pus mingea 
in miini. Petre Darie nu se 
lasă : Jfti iau ee-i al Cezaru
lui, dar nu e chiar așa de sim
plu. Mai iutii că mingea in 
miini i-a fost pusă tot la noi. 
in Vileea, la școală. Și i 
chiar minge* de baschet, 
buehisit el așa vreun an
ta scoală— nu învățase încă 
scrie baschet, e adevărat— 
poi a fost intimpiarea aceea 
Dispensarul „83" de la Bucu
rești, cind i s-a spus că ar a- 
vea ceva cu inima— O 
me, Vinereanu s-a lăsat, 
a intervenit tot Vileea, 
antrenorul de lupte Popa, care 
l-a adus Ia lupte. (Cum era să 
pierzi un munte de ( 
Multi i-au atras atenția 
Popa eă nu face bine. Mă, 
pa. o să-ți cadă uriașul 
saltea! Dar Popa nu s-a 
sat— Sini convins că el
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TELEGRAF
• AFLĂM cu mirare că fostul practicant 

al probelor alpine, fostul director al Liceu
lui experimental de schi din Predeal, fostul 
antrenor de schi fond de la clubul A.S.A. 
Brașov, fostul antrenor coordonator al lo
tului național de bob și sanie, prof, Ion 
Matei, este actualmente antrenor de sări
turi cu schiurile la C.S. Predeal. Să ve
dem ce specializare mal urmează t • COM
PLET reamenajată, dotată cu toate instala
țiile modeme necesare, sala de sport („303“) 
a Institutului Politehnic din București va 
fl redată circuitului competițlonal. Inaugu
rarea va fi făcută slmbătă (ora 17), cu pri
lejul medului divizionar ^A* de baschet 
dintre echlpde Sportul studențesc șl C.S.U. 
Brașov • IN LOTUL olimpic lărgit de 
handbal masculin a fost cooptat și ttaărul 
jucător Ion Mocanu, de la A.S.A. Ploiești. 
Este singurul handbalist promovat dintr-un 
campionat județean. Școala ploieșteană nu 
ae dezminte 1 • RECORD absolut a Înre
gistrat secția de tenis a clubului Dinamo 
București (antrenori Aurel Segărceanu șl 
Gheorghe Boaghe), care in 1982 a obținut 
18 titluri naționale. Din tot atitea disputatei 
• fc municipiul Craiova a fost instituit un 
campionat de atletism rezervat copiilor de 
la grădinițe. Să sperăm că va avea efect.

„HIDROMECANICA"
In lumea tenisului numele 

lui „Nonei- Răcoriți, antre
nor emerit, este prea bine cu
noscut. Reputatul tehnician 
brașovean a preluat, la Înce
putul sezonului trecut, secția 
de tenis a asociației sportive 
Hidromecanica. A „trecut* 
prin selecție aproape o sută 
de copii, reținind doar 14 din
tre el pe care Ii Îndrumă 
spre performantă. Intr-o vizi
tă ce ne-a făcut-o la redacție. 
Ion Racoviță ne-a spus :

PiLOȚII VETERANI
...și în acest an prezent !

Odată cu începerea antre
namentelor lotului național 
de acrobație aeriană, 
lectivul 
Iun tari.
ceasta
Greaca,

co- 
instru eforilor vo- 

alcătuit de data a- 
din Ion Popescu- 
Dumitru Pirvuleseu 

și Marin Ivan, a trecut la

NOUA SECȚIE DE TENS
„Conducerea secției de tenis, 
prin președintele ei. tag. Mi
hai Dumitru, se ocupă de asi
gurarea ttuuroc r—dirtilor. 
Lucrăm pe sase terenuri de 
sguri. tar acum, pe timp de

de sport a Liceului econo
mic*. Dintre copiii pe care li 
pregătește, cfțiva atr.t deosebit 
de Înzestrați : Luminița Vieru 
(9 ani), Nieoieta Banu (11). 
Isabela Kalman (O. Claudiu 
Ștefan (12) ș: Sorin Coștea (12).

AU RĂSPUNS...
treabă 
norul 
siantin 
rienta 
la manșă, transmisă 
cum o ștafetă tineretului, 
conferă o valoare de sim
bol activității acestor oa
meni pasionați de zbor.

antre-
Con-

Expe-

ajutindu-1 pe 
coordonator 
Manolache. 
deceniilor petrecute 

pre-

ACȚIUNI DE SELECȚIE

Ampla acțiune de testare 
desfășurată, anul trecut, în 
județul Argeș de către or
ganele sportive, în colabora
re cu Inspectoratul școlar 
județean, a cuprins practic 
întreaga populație școlară 
între 11 și 14 ani. Circa 60 
de elevi au fost îndrumați 
către atletism, într-o pri
mă etapă. O nouă acțiune 
este proiectată și In acest 
an, considerîndu-se ca 
fiind deosebit de utilă în 
descoperirea unor elemente 
care să formeze schimbul 
de miine al sportului ar- 
geșean. S-ar impune, insă, 
ea testarea să aibă în ve
dere și eșaloane de vîrstă 
maj miei.

vindecat... Spun asia 
audă încă o dată că 
cel mai bun dintre 
mente. După toate acestea, Vi
nereanu a ajuns la Dinamo... 
Pun mina-n foc că a fost aici 
și inspirația Lenuței Gheor- 
ghescu, sofia lui Novac, bas
chetbalistul. Lenuța e din Vai- 
deeni, ca și Vinereanu. E din- 
tr-o familie cu 11 copii, dintre 
eare patru doctori.

—Cred că Luminița, cea mai 
mică din cei 11. e profesoară 
de educație fizică... Și pentru 
eă am ajuns Ia Lenuța Gheor- 
ghescu-Novac, iată incă un 
nume eare lipsește... și lipsind, 
dă și mai multă greutate topu
lui... Lenuta e voleibalistă cam
pioană... Mai lipsesc ei și 
alții— Adrian Ghioroaie, atle
tul, n-a prea avut noroc... ieri 
l-a avut pe Corbu in fată, as
tăzi îl are pe Bedrosian... mai 
lipsește și Romaniuc. sulița- 
șul... lipsește $1 Nela Stoinea, 
tenis de masă... lipsesc ei 
mulți alții, ca să-l amintesc 
numai pe boxerul Marius Fă- 
nițan...“.

Ce ne oferă topul vilcenilor ?
S-ar putea vorbi despre o 

predilecție pentru jocul spor
tiv. Doi fotbaliști de clasă in
ternațională, „ca să nu-I _ mai 
punem la socoteală pe Gingu, 
eare, dacă s-ar face topul la 
anu’. sintem siguri că ar veni 
undeva pe locul șase, un top 
in eare Vinereanu — o să ve
deți dumneavoastră, se va ur
ca cel puțin pe trei". Doi vo-

UN AMATOR DE BASCHET-
..<ie-a întrebat ce în

semnătate are regula ce
lor 8 greșeli (personale și 
tehnice). 11 răspundem : 
regulamentul prevede ea 
după ce n echipă a aeumu- 
Iat 8 greșeli personale sau 
tehnice intr-o repriză, toate 
greșelile eare vor urma vor 
’ penalizate eu două arun-

’ libere acordate forma- 
xdverse. De pildă, tn 

divizionar feminin 
igresul București — 
1 Tg. Mureș, echl-

a acumulat 
in min. 11 al 
și in min. 12 

doua. Drept

pa mureșană 
cele 8 greșeli 
prime: reprize 
al celei de a 
urmare. Progresul a benefi 
dat în prima repriză 
condițiile amintite) 
runcări libere, iar 
de a doua de 14 
libere, dintre care 
prelungiri. înscriind 
din totalul de 22 de arun
cări libere de care a bene
ficiat, Progresul a cîștigat 
meciul.

Gn 
de 8 a- 
în cea 
aruncări

10 în
19

„VREAU SA ÎMPLETESC ARMONIOS TRATAMENTUL CU 
EXERCIȚIUL FIZIC"

Primim o scrisoare emoționantă din partea unui medic. Doc
torul Cătălin Dumitrescu, medic pediatru la spitalul „Grigore 
Alexandrescu* din București, Îndrăgostit de sport, de exercițiul 
fizic (a practicat baschetul, acum fiind arbitru judecător de 
box), specialist In chirurgie infantilă, ne serie : >4“ urmă cu 
o lună am absolvit examenul de medic secundar In specialita
tea chirurgie infantilă. La spitalul Grigore Alexandrescu, unde 
îmi desfășor munca, voi Înjgheba citeva grupe de copii care 
să-și petreacă timpul făcind și mișcare in aer liber. Consider 
că In felul acesta voi Împleti armonios șl eficace tratamentul 
eu exercițiul fizic". Corespondentul nostru nu este doar propa
gator. El precizează : „tn fiecare zi găsesc timp și pentru 
exerciții de gimnastică, mers pe jos, mici alergări de cite 25—30 
de minute*.

Rubrica realizată de Ion GAVRILESCU
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PE FILM, ÎN REAL
(Urmare din pag. 1)

Un lucru foarte bun, care 
se cuvine remarcat dintr-un 
început, este că, în locul unor 
expuneri greu de dozat în 
timp și uneori mai puțin con
vingătoare, s-a folosit o for
mă modernă, expresivă, și a- 
nume 
resort 
zentat 
citeva 
ții, 
în 
sul 
se 
la 
ficientă și să capteze 
sul unor mase tot mai 
de oameni ai muncii de toate 
vîrstele, așa cum cer docu
mentele de partid privind 
mișcarea sportivă. O asemenea 
metodă modernă, filmul, poa
te fi folosit — ne spunea 
prof. Teoharie Bozianu, de la 
C.N.E.F.S. — în toate județe
le, organele sportive dispunînd 
de cele necesare. După vizio
narea filmului-reportaj, par-
ticipantii au fost invitat! să 
asiste la programul de gim-

filmul. Serviciul 
al C.M.B.E.F.S. a 
un reportaj filmat 
întreprinderi și institu- 
cămine de nefamilisti,

de 
pre- 

în

în
care s-a arătat, pe ințele- 
tuturor, ce se face și cum 
face, pentru ca gimnastica 
locul de muncă să fie e- 
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pinâ duminică

k IN „CUPA ROMÂNIEI
DBAL MASCULIN

In așteptarea plenarei Comitetului federal

I MARILE PROBLEME
I ALE CELOR MICI...

OLIMPICII ȘI-AU ÎNCHEIAT 
TURNEUL ÎN GRECIA
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formațiile divizionare „V
Programul competiției.

SERIA „A" (TG. MUREȘ), 
Vineri : Constructorul Arad
— Știința Bacău. H. C. Minaur
Baia Mare — C.S.M. Borzești ; 
sîmbătă : Minaur — Știința, 
Constructorul Arad 
zești : duminică : 1 
Știința, Minaur — ----------------
rol.

SERIA 
vineri :
— Minerul 
București ■ 
sîmbătă : 
Politehnica 
că : Relon — Minerul, Dinamo
— Politehnica.

SERIA „C“ (DEVA), vineri : 
Universitatea CIuj-Napoca — 
Petrolul Teleajen, Dinamo 
Brașov — Constructorul C.S.U. 
Oradea : sîmbătă : Dinamo — 
Petrolul, Universitatea — 
Constructorul ; duminică :
Constructorul — Petrolul, 
namo — Universitatea.

SERIA ,D“ (TTRGOVIȘTE), 
vineri : Universitatea Craio
va — Tractorul Brașov, Steaua
— Independența Carpați Mîr- 

sîmbătă : Steaua
Tractorul, Universitatea 
Independența ; duminică : 
dependența — Tractorul, 
Steaua — Universitatea.

I — Bor- I 
Borzeșii — I 
Constructo-

I,.B“ (CRAIOVA), 
Politehnica Timișoara 

Cavnic, Dinamo 
Relon Săvinești ;
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Relon ; dumini-
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ți de acum incolo creșterea 
sportului pe la noi. Sperăm ca 
fetele să intre in Divizia A, 
iar băieții să se mențină. A- 
vem echipe bune la juniori și 
in Divizia școlară. E un mare 
interes pentru jocul sportiv la 
Vîlcea. Handbalul umple „Po
livalenta" pină Ia refuz, și mai 
rămine multă lume afară. Ma
rele merit e desigur al unei 
jucătoare din afară. Maria 
Torok-Verigeanu, care confir
mă rolul vedetei în declanșa
rea interesului pentru un sport 
sau altul... Sint convins că Ma
ria Torok va atrage multe fete 
spre handbal. Ar fi foarte bi
ne, chiar dacă handbalul va 
intra astfel si în ograda vole
iului".

...Privim spre Casa de cul
tură. (Era un teren viran pină 
acum. Separa „Acropolea de 
Palestră" — cum spun vilce- 
nii). Acum e un șantier. Se 
escavează. Curînd va apărea o 
Polivalentă în aer liber. Pre
ședintele C.J.E.F.S., Aurelian 
Vlădoi, desfășoară planul. Se 
văd terenurile de tenis, frumos 
desenate. Se vede păienjenișul 
de pe arena centrală, pe care 
se suprapun liniile multicolore 
ale baschetului, ale voleiului, 
ale handbalului. „Va fi — cum 
spune Laurențiu Stilea — 
amfiteatrul de la poalele Acro
polei. Va fi etapa în care Vîl
cea va fi depășit vremea în 
care Rîmnicu-Vîlcea iși dăruia 
sportivii altor orașe, pentru ca 
într-un tirziu să o poftească 
pe Maria Torok-Verigeanu, 
care reprezintă „a doua respi
rație" a orașului nostru spor
tiv".

\IN PERSPECTIVĂ...
între- problemă, la un cadru din

care film. Pe fundalul atelierului
în care se desfășura programul 

|it cu- de gimnastică era un afiș pe 
con- care scria mare că „1 minut 

arelor pierdut costă 12 000 lei". S-a 
ațiilor demonstrat clar că cele cîte-
portat va minute de gimnastică nu 
Sesfă- grevează producția, ci o sus-
asticii țin, mai ales calitativ, inerția 

uni- de care mai dau dovadă unele 
i des- conduceri de întreprinderi, tre- 
,iunca buie combătută tocmai cu e-
:ă e- xemplul celor care au introdus

în- gimnastica. Prof. Cornelia
i luat Donescu făcea observația, ba-

sînt zată pe experiența a numeroși
a se instructori de gimnastică, din
i nu- diverse locuri, că discul edi-
arcină tat anume pentru programul de
social, gimnastică trebuie folosit în
Belu, mod diferențiat, după specifi-
sin- cui profesiei. Luat ca atare,

cheia programul de pe disc are
îa-ur- pauze mari și aceasta impie-

fac- tează asupra dinamicii minu-
rivind telor de gimnastică. Așa incit
naști- — cu toată strădania, merito-
i, în rie, a autorilor — discul nu
iplini- poate fi folosit pretutindeni

așa prin difuzarea la stațiile de
între- amolificare. Dealtfel, în u-
iflam. nitățile ținînd de A.S. Spar-
ceastă tac, de pildă, sînt selectate e-
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La consfătuirile, din această 
iarnă, cu antrenorii divizionare
lor „A“ și „B", dar mai ales la 
cea de Ia Brașov, la care au par
ticipat marea majoritate a antre
norilor din pepinierele fotbalului 
șl profesorii din cluburile spor
tive școlare, au fost relevate 
foarte multe din MARILE PRO
BLEME ale eșalonului copii-ju- 
niori, de rezolvarea cărora de
pinde VIITORUL FOTBALULUI 
nostru, REZOLVAM, nu doar... 
dezbaterea lor ! Că de discutat au 
mal fost ele discutate. Și răsdis- 
cutate. In zeci de ședințe, fur
tunoase sau mai puțin furtunoa
se. Dar, spre regretul tuturor, 
cele mai multe soluții sau pro
puneri n-au ajuns să prindă via
ță, n-au fost materializate... Și 
pentru că marțea viitoare este 
proiectată o ședință a Comitetu
lui federal, care are pe ordinea 
de zi șl problemele celui mai 
mare eșalon al fotbalului, vom 
Încerca să oferim. In rindurile 
următoare, o ordine a priorită
ților din aoest sector, peste care 
F.R.F.. cluburile și asociațiile trec, 
deseori, cu o condamnabilă ușu
rință.

CONDIȚIA CENTRELOR ȘI U- 
N1TAȚLLOR ȘCOLARE. A exis
tat o perioadă clnd s-a mers pe 
ideea Înmulțirii acestor unități, 
ajungindu-se la 47 pepiniere fi
nanțate de F.R.F. și la 52 de 
cluburi școlare cu secții de fot
bal. Pe parcurs, aria lor s-a res- 
trins, dar modul de distribuire a 
fondurilor nu s-a făcut pe baza 
unor criterii viabile. Au fost fi
nanțate centre care n-au produs 
nimic, sau foarte puțin in raport 
cu ceea ce au primit. Iar altele, 
in care s-a muncit cu pasiune 
și din care și-au luat zborul 
spre consacrare mulțl jucători 
buni, au primit fonduri cu... lin
gurița ! Iată de ce considerăm 
necesară punerea pe baze noi a 
tuturor acestor unități (exemplul 
clubului școlar băcăuan este edi
ficator), care să le permită o 
dezvoltare corespunzătoare, o 
ACTIVITATE EFICIENTA, expri
mată In elementele tinere talen
tate și bine pregătite de care are 
nevoie fotbalul românesc.

STIMULAREA PASIUNII AN
TRENORILOR. Am subliniat In 
repetate rin duri că succesele In 
acest domeniu 6int corelate in
trinsec de STABILITATEA tehni
cienilor in centrele fotbalului. 
F.C. Argeș, Universitatea Craio
va, Politehnica Iași, U.T.A., Chi
mica Tirnăveni, Progresul Bucu
rești, Rapid au dat jucători toc
mai pentru că au avut antrenori 
care și-au dedicat toată viața 
lor depistării și creșterii unor 
oopii de excepție. Este vorba de 
L. Ianovschi, N. Opriș, Gh. Scă- 
eșteanu, I. Kluge, N. Gorgorin, 
T. Mezaroș, I. Costea, M. Bîrzan, 
AL Dan. Ceea ce au făcut aceș
tia incepînd din 1960 încoace, 
vor să facă în zilele noastre un 
E. Popescu, la Tirgoviște, un 
Tr. Popa, ia Rm. Vîlcea, un P: 
Mihai, Ia Steaua. un I. Bukosi, 
la Constanța, un S. Stănescu, la 
Craiova sau F.C. olt. Acești oa
meni trebuie sprijiniți și mai 
ales STIMULAȚI, deoarece per
manentul- du-te-vino din centre 
este cauzat șl de necointeresarea 
antrenorilor. Sigur că toți vor 
să ajungă la „A", ,.B" sau chiar 
„C" pentru că acolo sint mai 
bine retribulți. Acesta este ade
vărul. Or, cel puțin la fel de 
bine ar trebui să fie stimulat 
cel ce-a găsit marele talent și 
după aceea l-a șlefuit. In zeci șl 
sute de ore de strădanii. Oricum, 
peregrinările antrenorilor prin 
centre trebuie stopate, ele făcind 
un mare rău fotbalului la acest 
nivel.

UN SISTEM COMPETIȚIONAL 
ADECVAT. Eșalonul are mare 
nevoie de o „piramidă" compe- 
tițlonaiă corespunzătoare, care 
să contribuie efectiv la formarea 

xercitii de pe acest disc, în 
cadrul unor programe schim
bate periodic, tocmai pentru 
a se mări ritmicitatea și a se 
evita monotonia.

S-a subliniat faptul că, în 
ultima vreme, conducerile u- 
nor centrale și întreprinderi 
au dat decizii de introducere 
a gimnasticii Ia locul de 
muncă, lucru oglindit, de ase
menea, în contractele de mun
că. Este necesar — s-a spus 
— ca acestea să aibă acoperire 
efectivă în fapte, aplicindu-se 
pretutindeni unde se simte 
nevoia și sînt realmente con
diții, evitindu-se - formalismul 
manifestat prin introducerea 
gimnasticii într-un birou, două 
doar ca să nu se spună că nu 
se face nimic.

Desfășurat operativ, in
tr-un timp relativ scurt, a- 
cest schimb de experiență s-a 
dovedit bine conceput și, sîn- 
tem siguri, roadele nu vor 5n- 
tîrzia să apară. Viitoarea în- 
tîlnire va avea loc într-un alt 
sector, peste o lună, clnd va 
fi invitată și Direcția sani
tară a Municipiului, care are 
sarcini importante in dome
niul care face obiectul discu
ției, inclusiv prin legea care 
reglementează activitatea „oa
menilor în alb". 

jucătorilor. Există un campionat 
de speranțe (o anticameră a 
,,A“-ului), dar la el s-a umblat 
prea mult In ultimii ani, schlm- 
bxndo-i-se mereu formula de dis
putare. Treapta următoare este 
campionatul republican L apoi 
vine campionatul republican n, 
după care in jos nimic nu mai 
este... clar. Campionatele școlare, 
rind se desfășoară, clnd nu. Se 
impune, deci. ca o necesitate 
organizarea unor competiții și 
la categoriile mici de vîrstâ, 10— 
12 ani. Cu atit mal mult, cu cit 
Instruirea copiilor va trebui să 
înceapă de Ia 6—7 ani. Puzderia 
de Întreceri din vacanțe (iama 
aceasta a fost plină de... mini- 
fotbal) constituie argumentul cel 
mai convingător adus ideii mal 
sus subliniate.

LUCEAFĂRUL — ÎNTĂRIT, NU 
DESFIINȚAT. Centrul național, 
despre care se discută foarte 
mult In ultima vreme, a fost în
ființat pentru a contribui la o 
REPREZENTARE cit mal bună a 
fotbalului nostru in arena interna
țională. Există acum două cam
pionate europene de Juniori ți 
participarea La aceste Întreceri 
implică alcătuirea unor echipe 
cu adevărat reprezentative, care 
nu pot lua ființă de la o zi la 
alta. Luceafărul are, deci, nevoie 
de CONDIȚIILE UNUI VERITA
BIL CENTRU NAȚIONAL pentru 
a face față cerințelor, dar și de 
oameni competențl, care să facă 
eforturi nedrămuite pentru obți
nerea rezultatelor dorite.

BAZA MATERIALĂ A EȘALO
NULUI. Ea nu este, la ora ac
tuală, cea corespunzătoare. Copiii 
și juniorii fotbalului continuă să 
fie crescuți In condiții improprii. 
Cluburile, asociațiile, toți factorii 
cu atribuții in mișcarea sportivă 
AU DATORIA să-și aducă con
tribuția Ia crearea acelor atit de 
necesare terenuri simple. care 
nu implică mari investiții, care 
pot apărea oriunde și care au 
apărut acolo unde au existat 
preocupări și oameni gospodari. 
Privind baza materială a fotba
lului la copii, deosebit de semni
ficativă ne apare, în acest sens, 
replica antrenorului ieșean D. Ro- 
mllă la festivitatea de premiere 
de la Brașov, după recentul tur
neu de minifotbal : „In locul cu
pei ăsteia de cristal, mai bine 
ne ofereați o minge". Și cu aceas
ta credem c-am spus totul. Sau 
dacă n-am spus totul, totul tre
buie spus în ședința de marțea 
viitoare. Șl să nu rămină numai 
spus...

Laurențiu DUMITRESCU

MECIURI AMICALE
„U« CLUJ-NAPOCA — VI

DEOTON (Ungaria) 2—0 (1—0).
Partida s-a disputa marți. Stu
denții clujeni au obținut vic
toria prin golurile marcate de 
Ciocan (nun. 23 — din 11 m) și 
Boieru (min. 75). (L Lespuc — 
coresp).

JIUL — VIDEOTON (Ungaria) 
2—1 (1—1). Ieri, cele două echipe 
au furnizat o partidă echilibrată 
și de bun nivel tehnic. Au mar
cat : Șumulanschi (min. 23 și 53 
— din 11 m), respectiv Szabo.

STRUNGUL ARAD — RAPID 
BUCUREȘTI 2—4 (0—3). Aflată în 
turneu in vestul țării. Rapid 
București a dispus, marți, la 
Arad, de echipa locală Strungul, 
cu 4—2 (3—0), după un meci 
spectaculos. Colurile au fost mar
cate de Ispas (min. 38). Damas- 
chin (min. 42 ți 44), Parascbiv 
(min. 50), respectiv Molnar (min. 
65) si Pușa (min. 82 — din pe- 
naltv). (N. Straian — coresp).

ȘOIMII IPA SIBIU — F.C.M 
BRAȘOV 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de Beleaua (min. 
38). (T. Mania, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — C.S. TtB- 
GOVIȘTE 2—0 (2—0). Ambele go
luri ale partidei au fost înscris^ 
de A vădanei (min. 8 ți 34). (I 
MIndrcscu — coresp).

MECIUL DE JUNIORI ROMA
NIA — GRECIA A FOST AMI
NAT. Partida amicală dintre se
lecționatele de juniori ale Româ
niei și Greciei, care trebuia să 
se dispute, miercuri 16 februarie, 
la Sibiu, a fost amlnată pentru 
ziua de 2 martie. Continuindu-și 
pregătirile pentru preliminariile 
Campionatului Europei I — 
partida retur cu Cipru se va 
disputa în 17 martie la Rm. Vîl
cea — lotul nostru de juniori va 
juca duminică, la Sibiu, cu divi
zionara „B" din localitate, Șoimii 
I.P.A.

ASTĂZI ÎN CAPITALA va a- 
vea loc un meci amical Intre

AD'HMSIRAEIA DE SUI 1010 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
în mediul urban și rural, la 

LOZ IN PLIC se atribuie zilnic 
cîștiguri în autoturisme și impor
tante sume de bani, care răs
plătesc din plin perseverența a 
tot mai numeroși participant ; 
o bună parte dintre aceștia pot 
fi cunoscuți prin intermediul fo
tografiilor și anunțurilor expuse 
în agențiile Loto-Pronosport, în 
unități comerciale și ale coope
rației de consum, precum și prin 
intermediul acestei rubrici per
manente. Iată numele cîtorva 
dintre cei mai recenți câștigători 
de autoturisme „Dacia 1300“ : 
Mihaî Ion (Rm. Vîlcea), Iordache

• Miercuri, O.F.I
SALONIC, 10 (prin telefon). — 

Joi după-amlază, lotul olimpic 
a evoluat la Alexandria, o lo
calitate aflată la 50 km de Sa
lonic, unde a întîlnit diviziona
ra „C“ A.M.S. A fost ultima 
confruntare dintr-un turneu de 
două săptămîni in Bulgaria și 
Grecia, iar concluziile după cele 
nouă partide le vom trage in zi
lele ce urmează.

In meciul de joi. Iotul olimpic 
a realizat scorul turneului : 9—1 
(7—0). golurile fiind marcate în 
ordine de Majaru (min. 12), Hâr
bul eseu (mia. 27), Nemțeanu 
(min. 31), Pană (min. 34). Radu 
II (min. 33), Pană (mul. 40), 
C. Solomon (min. 43), Zaraianis 
(min. 54 pentru gazde), Papai- 
lias (min. 59 — autogol). Zare 
(min 86). în min. 78 Majaru a 
înscris un gol perfect valabil, a- 
nulat de arbitru, speriat — pro
babil — de proporțiile scorului, 
iar in min. 83 Nemțeanu a tri
mis balonul în bară. Și adver
sarii au avut cîteva ocazii, iar 
în min. 65 și 73, într-o perioadă 
de insistență a gazdelor, barele 
l-au salvat pe Caval.

PROGIItSUL-VULCAN IA RETROGRADARE ? 
NICI VORBĂ! VA REVENI SUS...

• Discuție cu antrenorul P- Gavrilă
—Una dintre echipele de tra

diție din fotbalul nostru, un 
„leagăn" al jocului cu balonul 
rotund, unul dintre rezervoa
rele apreciate. Progresul-Vul
can, a cam fost uitat. Echipa 
bucureșteană din parcul cu 
platani de pe stradă dr. Stai- 
covici a retrogradat din prima 
divizie, în vara trecută, cu a- 
cea penalizare de —4, care a- 
tîrnă și acum ca o piatră de 
moară de gîtul „bancarilor". Și 
echipa se zbate pe undeva prin 
subsolul diviziei secunde. în 
seria a Il-a, spectatorii au ui
tat-o, suporterii de inimă își 
cam ascund fata. Acum, în 
iarnă, au renăscut însă speran
țele. A venit un antrenor nou, 
Petre Gavrilă, fost la Chimia 
Rm. Vîlcea. Și „progresiștii" 
au venit la primul amical, cel 
de duminică, cu mai
mulți decit la meciuri din cam
pionat.

— Semn bun. Petre Gavrilă?
— Semn îmbucurător ! Retro

gradarea echipei a însemnat un 
șoc pentru toată lumea. Pen
tru jucători, pentru condu
cere, pentru susținători. Am 
avut deja o întâlnire cu supor
terii și am înțeles că altfel va 
arăta stadionul din strada dr. 
Staicovici in primăvară. Și alt
fel va juca echipa.

— Cum ?
— La nivelul posibilităților 

sale.
— Ai luat echipa, acum, la 

începutul perioadei de pregă
tiri, așa că posibilitățile...

— Am văzut echipa de trei 
ori înainte de a mă decide să 
pornesc Ia un drum greu, ace
ia al salvării de Ia retrogra
dare. Și in acele trei jocuri 
am ințeies că Progresul-Vul
can are un Iot bun de jucă
tori.

— Concret ?
— Cîțiva foști divizionari 

„A" ca Apostol, Stoichiță, Ma- 
teescu, Simionov, Gh. Ștefan, 
Tieă, M. Vasile, Lazăr...

ȘTIRI...
Progresul Vulcan și Flacăra ro
șie. Partida se va disputa pe 
stadionul Progresul, de la ora 15.

CLUBUL Rapid organizează 
(pe terenul Pasteur) pentru echi
pele de juniori o oompetiție do
tată cu „Cupa 16 Februarie**. 
Sîmbătă, în prima zi : Ra
pid — Dinamo (ora 14,30), Spor
tul studențesc — Steaua (ora 16). 
Miercuri, sînt programate meciu
rile pentru locurile 3—4 și finala.

CURS DE INSTRUIRE A AR

Adrian (com. Teșului, jud. Olt), 
Lucian Jorj (corn. Sacasu Tur
cesc, jud. Timiș), Bulaci Ilie 
(com. Sichevița, jud. Caraș-Se- 
verin), Bizim Dumitra (com. 
Zorleni, jud. Vaslui), Trincă
Ioan (com. Plopi, jud. Teleor
man), Zecheru Ofelia (Bucu
rești). JUCÎND CU REGULARI
TATE LA LOZ ÎN PLIC, PU
TEȚI OBȚINE SI DV. SUCCESE 
ASEMANATOARE J

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, ii februarie 1983, se televi
zează în direct începînd de la 
ora 17,25.

— Steaua 3-3
Au jucat : Cavai — M. Mihai, 

Cazan, C. Solomon, Zare — Ma
jaru, Bărbulescu (min. 62 Iovan), 
Pană, Orac — Nemțeanu, Radu 
n (min. 54 Șt. Petcu). Zare a 
jucat fundaș lateral stingă pen
tru că Stredie nu s-a însănăto
șit după răceala contractata, M. 
Zamfir acuză o Întindere mus
culară. iar Șoiman nu s-a re
făcut după accidentul suferit In 
Bulgaria.

Vineri dimineața, lotul nostru 
pornește spre țară, cu autocarul. 
Dintre jucători. Majaru și Io
van s-au atașat echipei Steaua, 
aflată In Grecia, iar jucătorii 
de la Sportul studențesc se vor 
intilni cu echipa lor în Iu
goslavia, unde bucurețteniî în
treprind un turneu

Miercuri, Steaua a susținut pri
mul său med din Grecia, jucînd 
cu formația Cretan# O.F.I. din 
prima divizie : 3—3 (2—1). Go
lurile echipei române au fost 
marcate de Stoica (min. 25), 
șt. Popa (min 44) și cîmpeanu 
II (mir.. 50).

Constantin ALEXE

— Și atunci, cum de nu a 
putut scăpa de acel —4 cu 
care a fost penalizată și dato
rită căruia se află pe locul 16, 
cu numai 12 puncte 7

— Organizarea jocului și dis
ciplina sub toate aspectele ei 
sint cauzele care au frinat 
„Progresul". Plus șocul de care 
aminteam. Am plecat in pre
gătirile de iarnă, efectuate în 
Capitală și o perioadă, la E- 
foric Nord, cu 25 de jucători. 
Asta pentru ca în eventualita
tea cind vreun jucător, cu 
nume sau anonim, se va sus
trage de la disciplina exem 
piară, singura care ne pcate 
ridica in prima parte a clasa
mentului, atunci să-i pot strin- 
ge mina și să-j spun, „mul
țumesc, Ia revedere !“.

— Ce noutăți oferă acest lot?
— Bruno Grigore, întors de 

Ia Iași, Boțonea și Diaconeasa, 
de la Chimia Rm. Vîlcea, A- 
dam, un junior foarte talentat, 
portar, de Ia Electronica, N. 
Dumitru, din pepiniera pro
prie, Pena și M. Anghel, pe 
care i-am luat inapoi de Ia 
„Vulcan", din campionatul mu
nicipal. unde fuseseră împru
mutați. Mai e in lotul nostru 
și G. Petcu, rapidistul, care 
nu are incă drept de joc.

— Scapă Progresul-Vulcan, 
Petre Gavrilă ? Aceasta-i... 
întrebarea...

— Asta nu-i o întrebare pen. 
tru echipa din str. dr. Staico
vici ! Nici nu mă gindesc să 
nu terminăm campionatul in 
prima parte a clasamentului. 
Și asta printr-un joc ofensiv, 
eficient, spectaculos, care să 
readucă lingă echipă toți su
porterii de suflet, foarte nu
meroși in vremurile bune ale 
Progresului. Și după ce vom 
scăpa de acest retur de... răs
cumpărare a greșelilor din tre
cut, sper ca, in campionatul 
viitor, Progresul-Vulcan să re
vină acolo unde ii este locul 
în fotbalul românesc !

Mirceo M IONESCU

BITRILOR DIVIZIONARI „B“ și 
«C**. Sîmbătă și duminică va a- 
vea loc în Capitală, de la ora 
7.30, la A.S.E., cursul de instruire 
a arbitrilor divizionari „B“ și 
„C“ din municipiul București și 
din județele Giurgiu, Prahova și 
Teleorman.

ASOCIAȚIA SPORTIVA U- 
nirea Alexandria organizează, 
sîmbătă și duminică, întrecerea 
dotată cu «Cupa 16 Februarie**, 
la care vor participa diviziona
rele „Bu Autobuzul și Progresul- 
Vulcan din București. F.C.M. 
Progresul Brăila și Unirea Ale
xandria.

TICURILE TRAGERII LOTO 
DIN 4 FEBRUARIE

Cat. 1: 4 vanante 25% a 46.098 
lei ; cat. 2 : 7 variante 100% a 
9.755 ici și 16 variante 25% a 
2.439 lei ; cat. 3 : 15 variante 
160% a 3.867 lei și 51 variante 
25% a 967 lei ; ca«. 4 : 48,25 va
riante a 2.224 lei ; cat. 5 : 168
variante a 639 lei ; cat. 6 : 408,25 
variante a 2G3 lei ; cat. X : 2364.25 
variante a 100 lei.

Cîștigurile in valoare de 46.098 
lei de la categoria 1, obținute pe 
bilete jucate 25%, au revenit 
participanților LEORDEAN VA
SILE-ADRIAN din CluJ-Napoca, 
DOBRESCU CONSTANTIN, GHE- 
NU DOBRE si rnRDUNE.'\TU 
CONSTANTIN, toți din Buc.



Divizia „A“ de baschet feminin C. M. de șah

1

rJ»
CLCJ-NAPOCA, 10 (prin tele

fon). in Sala sporturilor din lo- 
calitate s-au disputat, joi seara, 
ultimele partide ale celui de ai 
4-lea tur (grupa 1—6) din cadrul 
campionatului național de bas- 
Ch *4 ^nvnin. ’M4 amănunte :

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 55—53 
(o0—2i). Prima partidă "a zilei 
s-a derulat in avantajul bucu- 
reștencelor, care au avut în per
manență un ușor avantaj pe ta
bela de scor. Jocul a fost lip
sit de spectaculozitate abundind 
greșelile de tehnică de ambele 
părți Spectacolul sportiv a fost 
salvat parțial de finalul capti
vant. în care studentele, profi- 
tind de căderea fizică a adver
sarelor. au redus handicapul la 
un singur punct diferență, min. 
19 : 54—53 pentru Voința. In con
tinuare, în duel cu Liliana Slăvei 
(Voința). Catrina și apoi Hoszu 
(ambele de la Universitatea) au 
fost sancționate (cu ușurință) cu 
greșeli personale. Slăvei a reușit 
să înscrie o singură dată din 
cele 4 încercări de care a bene
ficiat și, astfel. Voința a ciști- 
gat la un singur coș diferență: 
55—53. Au marcat : Slăvei 9, 
Hegeduș 10, Tomescu 2. Strugaru 
2. Borș 18. Grecu 8. ” “ c
pentru învingătoare 
R. Chepețan 2, 
Neuzatz 2. Hoszu 6, 
3odea 13, Stamin 6.

Arbitrii L Breza șl 
trescu au condus bine 
ultimul minut cind au 
ta'-’ n» tlmisorence.

OLIMPIA BUCE '.EȘTI — CRI- 
ȘUL ORADEA 77—56 (36—30).
Meciul a fost la discreția bas
chetbalistelor de la Olimpia. Au 
Înscris : Trică 15. Biră 4, _ Ghița 
6. Froiter 19, Cristea 14, Ciubăn- 
can 13. Popa 6 pentru Olimpia, 
respectiv Paițache 16. Cutus 10, 
Amihăesei 10. Casetti 6. Cigan 4, 
Niculescu 4, Feder 4, Oancea 2.

5
Au condus foarte bine : Fi. Ba- 
loșescu si N. lonescu

UNIVERSITATEA I 
FOCA — SPORTUL 
ȚESC 72—67 (36—40).
meci 
al turneului, ciujencele 
purtat victoria după ce. în min. 
14, erau conduse cu 32—21, da
torită excelentei precizii în a- 
runcâriie de la distanță manifes
tată de bucureștence. 
argument 
— a determinat revenirea

SERIA MECIURILOR DINTRE CANDIDAI!

Popescu 6 
respectiv 

Armlon 7, 
Czmor 17,

M. Pe- 
pină în 

dezavan-

FESTIVALUL ȘAHIST 
„HERCULES '83
BĂILE IIERCULANE, 10 (prin 

telefon de la trimisul „Agerpres" 
Albert Berger) : Festivalul șahlst 
„Hercules ’83“ a continuat la 
Băile Herculane cu disputarea 
partidelor din runda a 3-a. In 
turneul internațional masculin 
tinarul maestru român Dan Băr- 
bulescu l-a învins în 45 de mu
tări pe maestrul bulgar Petar 
orev. Jucind cu piesele negre, 
Valeriu Nicoiaide a ciștigat in 41 
de mutări la 
(Iugoslavia), în 
le Ștefanov — 
— vaisman și 
gacs (Ungaria) 
miză. învingător

//

Ivan Jivanovici 
timp ce partide- 
l’ngureanu, Bușu 
Biriescu — For- 
s-au încneiat re- 

_____ _____o__ în primele două 
runde, vicecampionul republican 
Constantin lonescu a întrerupt cu 
un ușor avantaj pozițional parti
da cu Wolfgang Ott (R. F. Ger
mania).

Fe primul loc in clasament se 
află Gyula Forgacs (Ungaria) cu
2.5 p, urmat de C. lonescu —
2 (1) p, Parik Ștefanov, Dan
Eărbulescu cu cîte 2 p.

in concursul feminin, jucătoa
rele iugoslave Miroslava Gosto- 
vici și Slobodanka Milivojevici au 
terminat învingătoare în întilni- 
rile cu Eugenia Ghindă și res
pectiv Eva Karakaș (Ungaria). 
Edit Ștefanov a remizat cu Ger
trude Baumstaik, iar partidele 
Eleonora Gogîlea—Antonina Dra- 
gasevici (Iugoslavia), Smaranda 
Boicu — Emilia Chiș și Marta 
Kovacs (Ungaria)—Cristina Dădu- 
lescu o-au întrerupt.

Lideră a clasamentului ette 
Slobodanka Milivojevici (Iugo
slavia) cu 2,5 p. urmată de Ger
trude Baumstark, Edit Ștefanov 
cu cîte 2 p, Smaranda Boicu —
1.5 p și o partidă întreruptă.

CLUJ-NA- 
STUDEN- 

*ntr-un 
splendid, cel mai frumos ---------- . _ au re_

Același 
precizia aruncărilor

_ ____ , ■ -------'— cam
pioanelor, care in min. 29 con- 
______ _ " 21 z‘ s-au 
desprins, nu cu mult, dar deci
siv. Au înscris : Pali 27. Popa 
io,_

auceau cu 55—54 -și apoi

Au înscris : Pall 27,
Kirr 12, Bolovan 12, Lungu 

7, Czegledi 4 pentru învingătoare, 
respectiv Bărăcan 16, Chvatal 
16. Pirșu 11, Zldaru 8, Neto- 
litzcni 8, Tocală 8. Au condus 
bine arbitrii D Crăciun și A. 
Cută.

Mircea RADU — coresp.
GRUPA 7—12

PROGRESUL BUCUREȘTI —
1. E.F.S. 65—60 (32—31). -----------
meci al turneului din 
reasca a oferit și cel 
mos spectacol sportiv 
cursul celor cinci zile 
ceri. Echipele au avut 
alternativ, iar diferența a fost 
Întotdeauna mică. Progresul a 
realizat o victorie meritită, deși 
in repriza secundă nu a folo
sit-o pe Elena Pușcașu care, su
părată din cauza unei schimbări 
efectuată de antrenoarea Niculi- 
na Grigorescu, a .. plecat la ves
tiar și s-a îmbrăcat. O notă 
bună pentru antrenoarea respec
tivă care. In lot timpul parti
dei, a menținut în teren cel 
puțin o jucătoare tlnără. I.E.F.S.- 
ul și-a anulat o parte din șanse 
prin faptul că antrenorul Gh. 
Lăzărescu le-a ținut pe banca 
rezervelor, în ultimele 10 minute, 
pe jucătoarele cu talie înaltă 
(Luminița Mărirguț șl Mihaela 
Pană), ceea ce a facilitat adver
sarelor dominarea în lupta sub 
panou. Au însetis : Tatu i5, Stoi- 
chiță 10, Slmioană 10, Pușcașu 
6, Divoiu 8, Pandelea 4, Miron
2, Ivănescu 8. Parcanschl 2 pen
tru învingătoare, resoeetiv Pană 
18, Blindul 11, Nicol.au 10, Ni
cola 8, Măringuț 7, Ciritoiu 6. 
Au condus foarte bine arbitrul 
internațional A. Atanasescu și 
mai tinărul său coleg I. Nun. 
(D. STANCULESCU»

C.S.U. PLOIEȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 71—55 (32—25), CO
MERȚUL TG. MUREȘ — VOIN
ȚA BRAȘOV 62—41 (32—12).

Ultimul 
sala Flo- 
mai fru- 
din de- 

de intre- 
inițlativa

O știre transmisă de agen
ția France-Presse anunță că 
miercuri, la Amsterdam, pre
ședintele federației internațio
nale de șah. Florencio Campo- 
manes, a dat publicității locul 
și datele de desfășurare ale 
primelor meciuri din cadrul 
sferturilor de finală ale tur
neelor care vor desemna pe 
șalengerii oficiali la titlurile 
mondiale, masculin și femi
nin.

Întrecerile vor debuta la 26 
februarie cu meciul dintre 
marii maeștri Gări Kasparov și 
Aleksanur Beliavski, la Mos
cova. Tot in U.R.S.S., la Lvov, 
se va desfășura intilnirea din
tre două candidate 
fosta campioană 
Nona Gaprindașvili 
patrioata sa Irina 
care-și vor începe disputa la

sovietice, 
mondială 
și com- 
Levitina,

12 martie. Alte două meciuri 
urmează să se desfășoare în 
localitatea Velden din Austria. 
Aici se vor întilni, încep.nd de 
la 15 martie, 
(U.R.S.S.) și 
(R.F.G.) pentru 
datilor, alături 
liani (U.R.S.S.) 
(R. P. Chineză), in cel de al 
doilea meci al candidatelor.

Au mai rămas să fie progra
mate celelalte 
din 
tre 
rele 
șan 
nova (U.R.S.S.). După cum se 
știe. inițial. președintele 
F.I.D.E. își anunțase intenția 
de a organiza toate meciurile 
candidatilor într-o singură 
țară.

Vasili Smislov 
Robert Hiibncr 
turneul candi

de Nana Iose- 
și Liu Shilan

patru întilniri 
această fază a C.M., prin- 
care și aceea dintre ma- 
maestre Margareta Mure- 
(România) și Lidia Semc-

ATLETISM O In cadrul unul 
concurs atletic pe teren acoperit, 
desfășurat la Milano, sprinterul 
italian Pietro Mennea, reintrat 
după o lungă absență din activi
tatea competlțională, a reușit un 
rezultat bun la 203 m plat (probă 
in caie deține recordul mondial 
în aer liber, cu 19,72), cu timpul 
de 21,09.

AUTOMOBILISM • în absenta 
campionului mondial Walter 
Rohrl de la startul raliului Sue
diei (a doua etapă din C.M.) 
principalii favoriți ai întrecerii 
(11—13 februarie) sint Hannu Mik- 
kola (Finlanda) și Michele Mou
ton (Franța).

CICLISM • Elvețianul Gilbert 
Glaus a ciștlgat etapa . Z 
(2,2 km) la Molieres sur Ceze, în 
sudul Franței, a cursei „Steaua 
din Besseges", în 2:52,06.

HANDBAL • Turneul interna
țional feminin de la Cheb (Ceho
slovacia) : Ungaria — Polonia 
28—27, U.R.S.S. — Cehoslovacia II 
26—19, Iugoslavia — Suedia 21—13, 
Cehoslovacia I — Bulgaria 25—21.

TENIS • în turneul de la 
Richmond (Virginia), John McEn
roe a dispus de Marc Dickson cu 
6—4, 6—2, iar Guillermo Vilas de 
Casslo Motta (Brazilia) 6—2, 3—6, 
6—1. Alte rezultate : Brian Tea
cher — Henri Leconte 6—3, 6—3, 
Steve Denton — Jimmy Arias 
6—3, 6—4, Eliot Telscher — Mike 
Bauer 6—2, 6—2.

prolog

ERIKA HESS REVINE 6. Doris de Agostini (Elveția) 
96 p etc.

Elvețianca Erika Hess 
ciștigat slalomul special de 
Maribor contind pentru Cupa 
Mondială, obținind astfel pri
ma victorie după operația la 
genunchi suferită in decem
brie 1982. Clasamentul cursei : 
1. Erika Hess 1:42,68 (52,54 — 
50,14), 2. Hanni Wenzel (Liech
tenstein) 1:42,96 (52,99 —
49,97), 3. Anni Kronbich'.er
(Austria) 1:43,10 (52.52 — 50.58).
4. Petra Wenzel (Liechtenstein) 
1:43,62. 5. Daniela Zin: (Ital a) 
1:44,23. 6. Dorota Tlalka (Po
lonia) 1:44,25. în urma acestei 
curse, clasamentul general al 
Cupei Mondiale arată astfel : 
1. Hanni Wenzel 170 p. 2. Ta
mara McKinney (S.U.A). J62 p, 
3. Erika Hess 160 p. 4.
beta Kirchler (Austria) 139 p,
5. Irene Epple (R.F.G.) 107 p.

PETER LUSCHER iNVINGATOR 
GARMISCHLA

super-uriaș de la 
Partenkirchen, ul- 

ediție a Cu- 
revenit elve- 
Luscher in 
compatriotul

Elisa-

BĂRBATIA LUI LAUDA

Slalomul 
Garmisch 
timul din actuala 
pei Mondiale, a 
jianului Peter 
1:36,45. urmat de 
său Pirmin Zurbriggen 1:33,65. 
In continuare : 3. Hans Enn
(Austria) 1:37,60. 4. Andreas
Wenzel (Liechtenstein) 1:37,60, 
5. Hubert Strolz (Austria) 
1:37.89. 6. Siegfried Kerschbau- 
mer (Italia) 1:37,93. Luscher 
obține a doua victorie conse
cutivă. in Cupa Mondială, 
după coborîrea „Kandaharului" 
de la Sânt Anton, 
acestui nou succes, 
pe primul loc în 
Cupei Mondiale cu 
mat de Phil Mahre 
învingătorul de anul trecut — 
146 p. Pirmin Zurbriggen 134

In urma 
el a trecut 
clasamentul

160 p, ur- 
(S.U.A.) —

Peter Miiller (Elveția) 123 
p, Ingemar Stenmark (Suedia) 
107 p, Harți Weirather (Aus
tria) 95 p etc.

HOCHEISTI 
AMERICANI

SOVIETICI Și 
IN JAPONIA

echipa secundăLa Sapporo, 
de hochei a Uniunii Sovietice 
a învins cu 11—3 (2—1, 7—0, 
2—2) o selecționată a insulei 
Hokkaido. La Kobe, reprezen
tativa S.U.A. a întrecut cu 5—1 
(1—1, 3—0. 1—0) formația Ja
poniei.

„CUPA MONDIALĂ» 
RAMINE NESCHIMBATA

Formula Cupei 
schi alpin rămîne 
cel puțin pentru 
două sezoane a 
Garmisch Partenkirchen. . co
mitetul de organizare a com
petiției. reunit sub președinția 
lui Serge Lang. Slalomul su- 
per-uriaș, introdus anul a- 
cesta. va fi menținut.

Mondiale la 
neschimbată 
următoarele 
hotărit, la

în urmă cu șase ani, campionul mondial de automobilism — 
Formula 1 — austriacul Niki Lauda a avut un grav accident 
intr-un concurs desfășurat pe pista de la Nurburgring cind a 
fost soos, rănit grav, din mașina sa. o adevărată torță. După 
perioade grele de spitalizare. Lauda a apărut din nou pe pis
tele de automobilism, temerar, dovedind rezerve nebănuite de 
bărbăție, echilibru psihic și curaj. Con cu rin d bine tn campiona
tul mondial de Formula 1 din anul 1982. Niki Lauda n-a fost 
întrecut decit de 4 alergători : K. Rosberg (Finlanda) — cam
pionul J. Watson (Anglia). D. Pironi (Franța) și A. Prost 
(Franța).

Performanță cu atit mal valoroasă cu cit a fost obținută in 
condiții grele de sănătate, mai precis cu un ochi (dreptul) 
foarte bolnav, care-1 lăcrima abundent și permanent. De cu- 
rind. Lauda a fost operat la ochiul rămas bolnav încă de la 
accidentul de acum 6 ani de către profesorul I. Pitanguy. din 
Rio de 
pierdea 
mas In 
La Rio, 
mula 1, 
înaintea ...... . . . _. ____ .
la 13 martie; cu „Marele premiu al Braziliei"). La volanul ma
șinii sale „McLaren*. Lauda a fost cronometrat pe un tur In 
1:38,78, cea mal bună performanță înregistrată la aceste antre
namente. Acum, celebrul pilot este gata de start !

Categoric, Niki este un exemplu de bărbăție șl de pasiune 
pentru sport, de dragoste pentru automobilism.

Modesto FERRARINI

Janeiro : ..Dacă amina intervenția, a spus profesorul, 
complet vederea*. Timp de o săptămlnă. Lauda a ră- 
spital. după care a revenit la vechea sa îndeletnicire, 
pe celebrul circuit Jacarepagua, automobiliști de for- 
din întreaga lume, au venit toți să-și testeze „bolizii* 
noului sezon competițional (va începe chiar la Rio.

DESPRE VIITORII NOȘTRI ADVERSARI
săptămînii în vreun meci ofi
cial. In R.F.G. au loc sfertu
rile de finală ale Cupei din 
care lipsește viitoarea adver
sară a Universității Craiova. 
Sîmbăta viitoare însă, forma
ția vest-germană va juca în 
campionat cu Borussia, La Dort
mund (în tur ea a pierdut, a- 
casă, cu 0—2). De notat că 
F.C. Kaiserslautern nu a cu
noscut înfrîngerea în ultimele 
14 etape (!), obtinlnd 7 vic
torii și tot atîtea egalități.

ALTE REZULTATE, ȘTIRI

Simbătă. La Limassol. în gru
pa a 5-a a preliminariilor C.E. 
(din care face parte și echi
pa României) are loc meciul 
dintre Cipru și Italia. Campio
nii mondiali (cu două 
egale, oină acum, pe 
propriu) aliniază cea mai bună 
formație. Presa italiană se o- 
cupă mult de forma slabă a 
lui Paolo Rossi, care în me
ciurile de campionat evoluează 
sub nivelul așteptărilor. Nu se 
știe dacă Enzo 
pela totuși la 
in acest joc !

Echipa F.C. 
nu est^ angajată la

jocuri 
teren

Bearzot va a- 
serviciile lui

Kaiserslautern
sfîrșitul

• A RAMAS MEMORABILA partida din 
1953. de pe Wembley, dintre Anglia și Un
garia prima pe care fotbaliștii insulari o 
pierde, o (și in. ă cu 6—3) in fața unei e- 
chipe de pe continent. Evenimentul a fost 
comentat, de la fața locului, de un mare 
număr de reporteri radio, ' ' 
aflat și., spaniolul Juan 
ranch, actualul președinte 
Internațional Olimpic. Dar 
cind estp președinte al torului olimpic in
ternațional. Samaranch n-a renunțat la 
funcția de președinte al Comisiei de presă 
a C.I.O • TRANSFORMERUL ECHIPEI DE 
FOTBAL american „Saints", din New Or
leans Toni Fritsch, originar din Austria, 
s-a pensionat și a hotărit să se reîntoarcă 
in Europa și să dev nă antrenor de fot
bal sport pe care-1 cunoaște bine, el 
fiind, dealtfel, aripa dreaptă a naționalei 
Austriei la două ediții ale Cupei Mondiale, 
înainte de a fi emigrat peste Ocean, cu 
vre" 12 ani tn urmă, și de a se H angajat 
ca jucător la Dallas, la faimoasa „Cow 
boys" (echipă se fotbal american) Fritsch 
nici măcar nu știa cum arată mingea o- 
vală a fotbaliștilor. Dar el s-a impus ra
pid tn orice caz, mult mal rapid decit a 
ticnt-c la „soccer"... HALTEROFILUL
SOVIETIC Anatoli Pisarenko (n. 10.1.1958, 
la Kiev, are 188 cm și 122 kg) este, la 
această oră nr 1 în lume. Iată cum au 
evoluat rezultatele sale la totalul celor 
două stiluri : 1973 — 170 kg. 1976 — 260 kg, 
1977 - 345 kg. 1978 - 377.5 kg. 1979 — 405 
kg 1930 - 425 kg. 1981 — 417,5 kg (201,5 la 
smuls și 250 kg la aruncat), 1932 — 457,5 kg 
(202.5 kg + 258,5 kg). Anul trecut Pisarenko

între care s-a 
Antonio Sama- 
al Comitetului 

chiar și acum.

a înregistrat 8 recorduri mondiale, dar 
anul acesta. . • PRIMIND TROFEUL „Me
morialul Jesse Owens*, atletul american 
Carl Lewis a declarat : „Sint deosebit de 
mișcat de a fi fost recompensat cu acest 
trofeu căci Jesse Owens înseamnă pentru 
mine un adevărat ideal" • ÎN FOTBALUL 
VEST-GERMAN există foarte mulți frați, 
chiar și în echipa națională, cum sint cei 
doi apărători ai lui V.f.B Stuttgart, Bernd 
și Karlheinz Forster. Iată cîțiva dintre cei

mai cunoscuți frați : Karl-Heinz și Michael 
Rummenigge, Rudiger și Volker Abramczyk, 
Dietmar și Michal! Jakobs Heinz-Werner și 
Frank Eggeling • ATELIERELE DE CON
STRUCȚII ELECTRICE de la Charleroi, din 
Belgia au realizat un robot „Jet Ball" pen
tru antrenamentul fotbaliștilor. El este 
„partenerul" ideal, care pasează, centrează 
și șutează, pe distanțe diferite, unghiuri 
diferit și cu viteze diferite (pînă la 140 
kmlD Utilizarea Iul la antrenamente, mă
rește intensitatea lucrului în timpul lec
ției pentru toți jucătorii și numărul repe
tărilor • CARGOUL .,WISMAR" este pri-

ma navă din Cota comercială a R.D. Ger
mane care are, la bord, o asociație spor
tivă I tn timpul lor liber, chiar în timpul 
curselor, marinarii joacă fotbal (redus), 
volei, tenis de masă etc. Echipele vasului 
„W’ismar" susțin întilniri amicale, cu dife
rite echipe in porturile unde acostează • 
LA 27 MARTIE, la Richmond, ăl statul Vir
ginia. va avea loc un tradițional concurs 
de maraton care se bucură de un mare 
prestigiu în lumea atletismului de peste 
Ocean Faptul cel mal interesant este acela 
că nu sînt admiși să concureze decit atlețl 
și atlete trecuțl de.. 50 de ani. Startul va 
fi dat de Arthur Ashe, marele tenisman al 
anilor trecuțl, căpitanul nejucător al echi
pei americane de „Cupă Davis" • BILAN
ȚUL ANULUI TRECUT arată că in com
plexul olimpic de la Milnchen au fost pre- 
zenți 4 1G3 000 de spectatori, cu 2,7% mai 
mulți decit in 1981 Cei mai mulți specta
tori au venit la meniurile de fotbal și la... 
concertele renumitei formații de muzică 
„rock" Rolling Stones • DIN 1945 a fost 
pentru prima oară în 1982 că nici un spor
tiv american n-a înregistrat vreun record 
mondial la atletism! • EXISTA LA ACEAS
TA ORA tot felul de competiții sportive, 
între acestea, iată și un campionat de 
schi, în toată regula, pentru ooncurenți din 
țările alpine, ale cărei întreceri s-au bucu
rat de un mare succes. Competiția desfășu
rată anul acesta ia Lenk, în Elveția, a 
fost rezervată... vameșilor! Gurile rele spun 
că în zilele competiției controlul vamal a 
fost mai la suprafață !

Romeo VILARA

• In optimile de finală ale 
Cupei Italiei (tur) : Juventus 
— Bari 1—0, prin golul mar- 

75 de Platini, dincat in min.
11 m !
• Citeva 

a 24-a din 
niei : Real 
1—0, Bilbao 
Las Palmas 
drid 1—2, Valencia — 
4—0 !, C.F. Barcelona — 
ga 2—1. In clasament. 
Barcelona, Real Madrid, 
cite 35 p.
• în cea de a treia rejucare 

a „16-imilor Cupei Angliei», 
Arsenal a dispus cu 2—1 de 
Leeds United (liga a doua) și 
va întilni în optimile de 
nală pe Middlesbrough.
• Franz Beckenbauer 

invitat la Carnavalul de 
de Janeiro... și să joace 
tafogo ! Prima ofertă a 
tat-o, 
„Nu știu, dacă la cei aproape 
38 de ani ai mei voi mai pu
tea juca... Asta le-am spus-o 
și celor de la „Cosmos" New 
York, care m-au rugat să re
vin măcar pentru jocurile din 
acest sezon" — a spus

• în Cupa balcanică 
cluburi) : Beroe Stara 
— Nandori Tirana 3—0

rezultate din 
campionatul 

Madrid — 
— Espanol 
— Atletico

i etapa
1 Spa- 

Gijon
5-2, 
Ma- 

Sevilla 
Mala-

C.F. 
Bilbao

fi-

fost
Rio 
Bo-

a 
la 
la 
accep- 

pe a doua a respins-o.

Franz, 
(inter- 
Zagora 

(2—0).
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