
59 de an) de la luptele muncitorești revoluționare din 1933

MOMENT DE REFERINȚĂ 
ÎN AFIRMAREA POLITICĂ 
A CLASEI MUNCITOARE

Existența și drumul în Istorie ale fiecărui popor sînț se
mănate cu numoase fapte și evenimente care rămîn în me
morie. Intre aceste evenimente există Insă unele mai Încărcate 
de semnificații prin conținutul lor generator de cotituri fn con
științe și in viața socială, prin puternica rezonanță pe care o 
dobîndesc. Un asemenea eveniment deosebit In viața poporului 
nostru îl reprezintă luptele revoluționare ale muncitorimii ro
mâne din ianuarie — februarie 1933. lupte de la care se împli
nește o jumătate de secol și care au constituit punctul culmi
nant al valului de acțiuni revoluționare desfășurate In anii cri
zei economice mondiale.

Marea forță de simbol a acestor evenimente istorice rezidă 
in faptul că ele s-au constituit in primele mari bătălii de clasă 
organizate $1 conduse de Partidul Comunist, in rindurile căruia 
intra tinărul NICOLAE CEAUȘESCU, începîndu-șl rodnica Și 
prestigioasa activitate revoluționară. Ele au Însemnat un răspuns 
hotărît al muncitorimii române la Încercarea burghezo-moșie- 
rimil de a atenua efectele crizei economice pa seama înăspririi 
condițiilor de viață ale maselor populare. începută prin marea 
grevă a minerilor de la Lupeni, din august 1929, singeroe re
primată de guvernanții național-țărănlști. mișcarea revendicativă 
a clasei muncitoare a căpătat dimensiuni de masă, acțiunile gre
viste cuprinzind mai apoi marile întreprinderi ale industriei me
talurgice, industriei ușoare și altor ramuri, precum și alte pă
turi și categorii sociale. In aceste condiții, meritul fundamental 
al partidului comunist a fost acela de a fi știut să unească in
tr-un singur șuvoi toate forțele patriotice și democratice ale 
țării, dindu-i acestei lupte un caracter larg, de apărare a inte
reselor sociale și naționale ale întregului popor. Astfel, înte
meierea unui larg front unic muncitoresc, aplicarea unor noi 
forme de acțiune (crearea comitetelor de grevă, ocuparea între
prinderilor de către greviști, organizarea gărzilor de autoapă
rare, trecerea la demonstrații de stradă pentru solidarizarea cu 
greviștii) au stat La 'baza amploarei și forței luptelor munci
torești din ianuarie-februarie 1933, ale petroliștilor de pe Valea 
Prahovei și ale ceferiștilor bucureștenl — de la atelierele Grl- 
vița — și din alte localități. Deși la fel de sfngeroe reprimate, 
ca și grevele de la Lupeni, luptele muncitorești de la începutul 
anului 1933 au reprezentat o importantă victorie politică a cla
sei muncitoare, ele ducînd la satisfacerea unora dintre reven
dicările oamenilor muncii. înrîurind puternic desfășurarea ulte
rioară a evenimentelor, întreaga viață socială șl politică a țării.

împlinirile socialiste de astăzi, din epoca cea mai rodnică 
din istoria României, înfăptuirea idealurilor pentru care au 
luptat șl s-au jertfit, acum 50 de ani, atîțla fii al clasei munci
toare reprezintă un prețios omagiu și totodată un semn de adln- 
că recunoștință.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

ANUL XXXIX - Nr. 10 322 | 4 PAGINI - 50 BANI | Miercuri 16 februarie 1983 j

La Gri vița Roșie, în „Cupa 16 Februarie11

UN SIMULTAN GIGANT (LA 400 DE MESE!), UN VERITABIL
CROS PE CÎMPURILE ALB-NEGRE

în Întreaga țară au loc ample și numeroase acțiuni sportive 
dedicate „Zilei ceferiștilor", la care participă mii de competitori. 
In Capitală, bunăoară, a reținut atenția — printre alte entuziaste 
întreceri desfășurate în toate sectoarele — un mare simultan de 
șah, la 400 de mese, dotat cu „Cupa 16 Februarie".
Concursul a avut loc dumini

că, in marea sală a cantinei 
I.M M.R. Griv.ța Roșie. La ora 
9 punct, 16 maeștri și candidați 
de maeștri La șah au Început să 
se plimbe printre cele 400 de 
mese. făcind — pentru în
ceput — cunoștință cu adver-

aflat la gl cade fulgerat de un 
nebun ascuns, o clipă mai 
înainte, după un pion care pă
rea inofensiv. Ion Gheorghe, 
maistru aid, la I.M.M.R. Grivi- 
ța Roșie, privește „dezastrul" 
de pe tabla de șah, analizează 
poziția, după care — mai li-

ALE ȘAHULUI...
ria a II-a ! își plimbă, ca un 
maestru, nasul peste tablele de 
șah, adulmeclnd capcanele vi
clene Întinse la tot pasul. Cind 
ultimul competitor îi întinde 
mina, felicitînd-o pentru victo
rie, mica șahistă scrutează o 
clipă sala, ochește o masă li
beră și intră In joc. Așa e Is 
„Daciadă ‘ 1

Printre mese, discret, se plim
bă și organizatorii acestui atră
gător concurs. Ne apropiem de 
prof. Ion Pândele, președintele

LOTUL SPORTIVILOR STUDENȚI DIN ROMÂNIA 
A PLECAT ASEARĂ LA SOFIA

Marți seara a plecat la So
fia, pentru a participa la în
trecerile Universiadei de iar
nă (17—27 februarie) lotul spor
tivilor studenți din România.

Reprezentanții noștri vor lua 
startul la întrecerile de schi 
alpin, schi fond, biatlon, pati
naj artistic și hochei pe ghea
ță.

OLGA NEMEȘ VA PARTICIPA LA „INTERNAȚIONALELE *
DE TENIS DE MASA
între 17 și 20 februarie, în 

orașul cehoslovac Prievidza 
vor avea loc Campionatele in
ternaționale de tenis dg masă 
ale Cehoslovaciei, la care vor 
lua parte și reprezentanții noș
tri Olga Nemeș, Maria Alboiu,

LA LOS ANGELES, VOI AVEA UN CUVÎNT DE SPUS. 
UN CUVÎNT EXPRIAAAT ÎN „DECARI"...

Discuție cu CORNELIU ION

— Stimate Comellu Ion, ești 
un mare campion olimpic —
Moscova 1980, așa cum ești și 
un mare... învins la „Mondia
lele" din 1982, lată două re- 
z voare pline de substanță 
pentru un interviu. O să te 
surprindă, dar nu aceste două 
îmbietoare rezervoare pentru 
un gazetar m-au făcut să te 
caut acasă, la București, a- 
poi la Timișoara, unde ai fost 
plecat, să-l sun la telefon chiar 
pe președintele clubului Steaua, 
pe tovarășul general-maior Ion 
Aurel, să te caut peste tot 
pînă ce, în sfîrșit, te-am găsit...

— N-am făcut nimic deose
bit : nici n-am supărat pe ni
meni...

— Te cred. Te-am auzit. în 
schimb, la ultima plenară a 
C.N.E.F.S., te-am auzit vorbind

ALE CEHOSLOVACIEI
Liana Urzică (antrenor Ella 
Constantinescu), Crlstinel Ro
maneses Vasile Florea (antre
nor Emil Băcioiu). Concursul 
constituie un important test in 
vederea C.M. de la Tokio (27 
aprilie — 9 mal).

de la tribună cu o asemenea 
logică, o asemenea legătură în
tre idei și cu argumente atît 
de interesante îneît primul 
meu gind a fost : oe pregătire 
profesională o fi avînd acest 
sportiv ?

— ȘI atl aflat T
— Am aflat că ai făcut ci

bernetica statistică. In ce an 
ai absolvit 7

— în 1976.
— Sînt curios, cu ce notă 7
— Ca 16. Am luat „statul" 

cu obsesia mea din tir. Cu un 
„decar"...

— Stimate cibernetician cam
pion la pistol viteză, te-as ruga 
să le explici cititorilor ziaru
lui nostru ceea ce lncepuseșl 
să explici la amintita plenară, 
prezentlnd caracterul complex 
aparte al tirului. Este o infor
mare preliminară absolut nece
sară judecării performanțelor — 
ca și a.„ contraperformanțelor 
— din această disciplină.

— Veni ti exact spre gindul 
meu... Nu o dată am obser
vat o oarecare ușurință, să-i 
zicem, atît în generozitatea ex
cesivă. uneori, a laudelor, cit 
Și în cite o critică excesivă. 
Oamenii nu cunosc bine sau 
știu prea puțin problemele 
noastre specifice. Nu știu că 
performanța noastră este o 
funcție de multe funcții va
riabile, Intre care două sînt ab
solut hotărîtoare...

— Care sînt aoeste două 
funcții variabile hotărîtoare ?

— 1) Factura tehnică a dis

sării : • Sint inginerul Marian 
Șumatoc, maestru la șah • In
cinta!. Sint pionierul Mihai Ta- 
nasi, clasa a V-a B, am numai 
note de 16 și impreună cu co
legii mei, aici de față, repre
zentăm Școala generală nr. 11 
• Te-at gindit la o deschidere 
anume ? • Voi încerca Apăra
rea Siciliană—

în sală s-a așternut liniște 
adîncă. La masa 368, un cal 

ciplinei noastre. 2) Factura ei 
psihică specială.

— Să le luăm pe rind._
— Vedeți, privitor la factura 

tehnică a tirului, la influenta 
ei asupra performantei, s-ar 
putea ea unii să spună că e- 
xagerez oarecum. Nu e așa. 
Dacă vorbim de medalii olim
pice. de recorduri foarte pre
tențioase. uneori chiar abso
lute...

— „.Cum sint cele 600 puncte 
pe care le-ai reușit de două 
ori, iartă-mă, iți intuiesc mo
destia. de aceea intervin, sub
liniind că românul Corneliu 
Ion este singurul pistolar din 
lume care a tras de două ori 
600 de puncte din 600 posibile, 
sovieticul Afanasi Kuzmin și 
vest-germanul Heinz Weisscn- 
berger trăgind și ei, cite o 
dată. 600...

—• .„deci pentru rezultate 
foarte bune ai neapărat nevoie 
de condiții tehnice perfecte. De 
o reglare perfectă a pistolului, 
de cartușe perfecte... Vedeți, 
între sute de cartușe da-' u- 
nul singur are, de exemplu, 
mai putină încărcătură, este un 
cartuș mai slab, care nu per
cutează perfect și nu cade. în 
consecință, balistic, in decar.' 
ci în nouar sau în optar. al 
pierdut un punct sau două. Iar 
un punct Ia tir este de multe

Marius POPESCU
(Continuări în pag 3—3) 

nișlit — se uită la vecinul din 
dreapta. Daniel Gheorghe, fiul, 
elev in clasa a Xl-a ia Liceul 
Industrial „Dumitru Petrescu", 
ține mai bine piept atacurilor 
succesive ale „simultaaistului". 
Cresc copiii !.„

Cei care au cedat, cei care 
au mulțumit maeștrilor pentru 
frumoasele partide realizate, 
fac „rocada" cu noii veniți in 
sală, la marea „Daciadă". Intre 
mesele 204—225 iși susține acum 
simultanul de șah pioniera Co
rina Cservenv (clasa a Vl-a, 
Școala generală nr. 178). Băieții 
atacă cu mai toate piesele grele, 
dar Corina are la șah catego-

PLENARA COMITETULUI FEDERAL DE FOTBAL A DEZ
BĂTUT, IERI, PROBLEMELE EȘALONULUI DE COPII Șl 
JUNIORI Amănunte în pagina a 3-a

PROFILURI HARGHITENE
La Miercurea Ciuc. cind urci 

dinspre gară spre hotelul 
„Bradu". care e la un pas de 
ceea ce localnicii spun că e 
Palatul de gheață, primul con
tact vizual e cel cu copiii pur- 
tind patine de hochei pe umăr. 
Urmează afișele multicolore a- 
nunțind „Cupa orașelor", cu 
Gheorghenii, cu Lemnarul din 
Odorhei... în fată, la „Bradu", 
coboară pe trepte cîteva crose. 
Urmează cei doi hocheiști de 
otel in mărime dublu natural, 
șl. In mod firesc, îmbulzeala 
din fata ușii de intrare... Oco
lim patinoarul, spre C.J.E.F.S... 
Pe micul platou de ciment, 
10—12 copii joacă... fotbal. Dar. 
amănunt interesant, cei mai 
multi au tricouri de hochei, 
portarii poartă mănuși de ho
chei. iar unul din fundași are 
și o crosă, de care nu se folo
sește pentru o eventuală depo
sedare mai ușoară, ci pentru 
a-și menține — pare-se — 
echilibrul, pe care îl are doar 
pe gheață... în sfirșit. cind in
trăm în biroul Dreședintelui 
C.J.E.F.S.. aici totul e hochei, 
începînd cu cupele, continuînd 
cu afișele, cu broșurile, regula
mentele aruncate pe mese, ca 
revistele la dentist, și chiar 

C.E.F.S. — Sector 1 : De 
unde atitea piese, atîtea table 
de șah? • O parte de la noi, 
de la consiliu. Restul, de la 
participant! — peste 200 au ve
nit cu șahurile de acasă. In 
privința meselor, a sălii... Asta 
știm : directorul I.M.M.R. Gri- 
vița Roșie este inginerul Va
sile Mladin, fost internațional 
ia rugby, iubitor constant al 
sportului.

A fost o încintătoare între
cere la care au participat peste 
400 de tineri și vîrstnici, un 
adevărat cros pe cimpurile alb- 
negru ale tablelor de șah.

Vasile TOFAN

cravata albastră a unui tînăr 
profesor de educație fizică, o 
cravată care oferă privirilor 
un „50“ mareînd semicente
narul hocheiului la Miercurea 
Ciuc...

Dar, așa cum vom vedea ceva 
mal jos. topul Harghitei nu e 
exclusiv de gheată, așa cum a 
fost exclusiv de apă cel al 
Tulcel...

1. BALLO Francisc (lupte li
bere)

2. SZABO Arpad (judo)
3. CZAKA Zoltan (hochei)
4. VARGA Dezideriu (hochei)
5. VILMOȘ Gheorghe (biatlon)
6. MICLOȘ Magdalena (hand

bal)
7. BIRO Anton (hochei)
8. SZABO luliu (hochei)
9. MOLNAR Levente (gimnas

tică)
10. KOPACZ Tibor (patinaj vi

teză)
...Deci, 4+1 + 1 + 1 + 14-1 + 1,

bineînțeles In favoarea hoche
iului, „cu atît mai mult cu 
cit — vorba lui Ștefan Szabo,

loan CHIRILA
(Continuări In pag. 2-3)



FEST

„A" (m) DE VOLEI

CU CINE
MERGEM

LA CROSUL
BALCANIC ?

viitoare.

PROFILURI HARGHITENE
(Urmare din pag 1)
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D

a treia

B

de
se 
să 
un

clasat 
Favel

tale individuale, 
echipe ați obți- 
argint străluci-

bocan- 
sau cu 
fel ca 

tenis

sporturi te mai descarci, 
consum fizic. Antrenorul

puțin 
dar

Râduca- 
Niță (in 
— bine, 
Ionescu, 
eu fluc-

zi în- 
Ho- 

soclul

elec- 
Ciu- 
anul 
sur

locul Iui a vc- 
treaba merge 

Avem un cam-

sare, aspirante la 
turneul final pentru 
rezultatele prezintă 
ță deosebită.

Miine, ■*" ‘
Dinamo, 
pioană, 
plica 
Calculatorul, 
să șl capabilă să concure la rea
lizarea unul bun spectacol.

un sport pe care Ștefan 
nu-1 înțelege. E o 
la Miercurea Ciuc.

de la ora 
echipa noastră

Dinamo, va primi 
unei alte bucureștene, 

formație amblțioa-

nu vor fi, probabil, în vîrf 
formă, două crosuri grele 

interval de o săptămînă 7 
să nu mai spunem că Doi- 
Melinte. campioană euro-

s-a 
jucători 

Liviu

campionat cu 12 
nume frumoase. 
Remetea, Sînsi- 

nu mai vorbim de

Trageren excepJ io» »••»

PRONOEXPRES
CHN 20 FEBRUARIE 'S3

'EEXTRAGERI- 
fN TOTAL 42 DE 

S’ NUMERE
/S >SE CÎSȚIGĂ SI 
f // CU 3 NUMERE 
!// DIN S EXTRASE

calificare In 
locurile 1—4, 
o importan-

17", îri sala 
cam-

re-

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA TENIS

după Ankara), compe- 
care, anul trecut. Ma- 
și Fița s-au cla- 
primele două locuri.

Pot
„piese

Întreg

TINERII DAI CULOARE CAMPIONATULUI DE POLO
Șl SPERANJE PENTRU UN... SALT LA OLIMPIADA!

Odaia desfășurate turneele cu 
numerele trei și patru in cam
pionatul Diviziei „A" la polo, 
seria de elită, apele par lim
pezi. mai limpezi ca altădată. 
Fiecare loc de pe podium e ca 
si adjudecat, doar în preajma lui 
mai puțind apare elemente noi. 
In această idee, semnificativă e 
desprinderea echipei Dinamo — 
șapte puncte în plus față de 
Rapid, de două ori mai mult 
(14) față de Crișul! Campionii 
vor Ii, mai mult ca sigur, din 
nou campioni... Cum s-a ajuns 
aici? Care e, In definitiv, mo
mentul actual al poloului nostru? 
Iată întrebări pe care nl le-am 
pus și pe care le-am pus la rin- 
du-ne unor binecunoscut! teh
nicieni. Și, pleclnd de la cam
pionatul național, gîndurile se 
Îndreptau mal departe, spre a- 
propiateie angajări internaționale 
ale sportului 
pe apă...

„Dlnamo 
peste nivelul 
țUl". r
nor emerit Constantin Vasiliu, de 
la Rapid București. E o Idee, de
altfel. unanim acceptată. Elevii 
]ul luliu Capșa (unii sînt de ani 
buni, de la juniori, elevii lui) 
au cel mai complet toc. Cu ex
treme iuți. Ciobâaluc și Moicea- 
nu, cu Hagiu sau Ardeleanu 
făcind .Intrări- de efect, cu cen
trii buni distribuitori — - - 
Popescu sau Rus), cu 
coordonator Răducanu, 
portar tot mai inspirat . 
puțind apela la nevoie la mai 
tinerii 
Dan,
ronlblt la recentele turnee). Di
nu Popescu, Dezmlrean sau Za-

nostru cu mingea
a fo.1 de 
celorlalte 

exclama reputatul

departe 
forma- 
antre-

(Șerban 
rutinatul 
cu un 
(Tudor),

sau mai experimentalii
Ungureanu, Spinu (indis-

RESTANTE DIN DIVIZIA
Astăzi șl miine sint programa

te trei restante din campionatul 
masculin al Diviziei „A" de vo
lei. La Brașov și Oradea au loc 
azi două meciuri de real inte
res, cu implicații In zona supe
rioară a clasamentului: Tracto
rul — Silvanla Șimleu Silvaniei 
șl. respectiv, C.S.U. Alumina — 
Universitatea Cialova. pentru 
ambele echipe aflate în depla-

harla. Ii dorim lasă mai egali, 
în joc, cu ei înșiși, relaxările de 
acum, din unele momente, amin- 
tlndu-ne că Dinamo are o da
torie de onoare față de poloni 
nostru în Cupa campionilor eu
ropeni. Poate la proxima ediție...

Nu-i mai puțin adevărat, pe de 
altă parte, că replica primită de 
campioni a fost, cu unele ex
cepții. sub nivelul așteptat. Dacă 
meciurile „au scos in evidență o 
bună pregătire fizică specifică a 
tuturor echipelor", cum remarca 
luliu Capșa. sub aspect tehni- 
co-tactic lucrurile au cam lăsat 
de dorit. Există și motive obiec
tive. Crișul, Voința sau Rapid 
Arad nu s-au putut pregăti in 
condiții optime in bazine acope
rite. Feroviarii bucureștenl au un 
lot mai virstnic șl, pentru a su
plini d'ferenta In partidele der
by cu Dinamo, au apelat — sub
linia antrenoriul federal Anatol 

,un joc static 
ceea 

aspre. 
• de 

meci dintre

Grințescu — la 
la centru șl la obstrucții, 
ce a condus la dispute 
mal bine .ținute in mină' 
arbitri la ultimul 
cele două fruntașe. R. Silha și 
R. Timoc eurmlnd orice Încercare 
de duritate, de nnde și numărul 
el'minărilor — 2S." Vorbind des
pre cauzele evoluției mai puțin 
sigure a echipei pe care o co- 
oi donează (și cu care lucrează 
direct V. Țăranu). c. Vasiliu era 
de părere că Rapia nu are cea 
mai bună pregătire. fiind nemul
țumit Îndeosebi de atac. Nemul
țumirea sa nu ne poate face 
insă să uităm că Schervan. Niță. 
Olac, Munteanu sau Simion au 
avut șl momente reușite. In 
care ne place să întrezărim strin- 
gerea rîudurilor, „tresăriri de

orgoliu" pentru viitoarele două 
turnee.

Un element îmbucurător îl re
prezintă în acest campionat a- 
saltul tinerilor. Prezenți în toate 
formațiile — inclusiv în cea cam
pioană, jucătorii din generațiile 
care vin au acum două garnituri 
a.e lor (Viitorul Lie. 37 și 
C.N.A.S.E.), unde Zaharia, Dia- 
cunescu, Ragea, Șerban, Oprișan, 
Geantă. Fruti, Grancerof, B. 
l'ufan și ceilalți promit să facă 
pași repezi spre afirmare. Ii aș
teptăm î

Ii așteaptă și antrenorul fede
ral Anatol Grințescu, care apre
cia astfel comportarea actualilor 
selection abili : Aroeleanu, Gor
dan, Tudor — In substanțial pro
gres, Hagiu, Moiccânu, ' 
nu, Costrăș, Ciobăniuc, 
unele jocuri), Simion 
Ș. Popescu, C. Dan, E. 
Carofeanu, Diaconu — 
tuații de comportare, Fcjer, Gh. 
Ilie — sub așteptări.

Urmează, săptămînă 
turul al cincilea de campionat, 
n vom urmări în speranța unui 
progres de ansamblu al jocuri
lor. a unor argumente reale pen
tru perspectiva turneului de ca
lificare la campionatele europene 
(precedat de turneul internațio
nal dotat cu Cupa României), ca 
să amintim numai întiiul pas 
spre... Los Angeles. Pentru că. 
asa cum frumos spunea luliu 
Capsa : «Vine tot mai multă lu
me la bazin, există în junii a- 
cestui sport o atmosferă mai 
hună în așteptarea unei ascen
siuni pe pTan internațional a echi
pei reprezentative, capabilă să 
urce tot mai sus".»

Geo RAEȚCHJ

întrebarea din titlu trebuie, 
de fapt, completată cu o alta : 
în ce măsură rezultatele cro
sului de selecție. desfășurat 
duminică dimineața, la Băile 
Felix, ne pot face să așteptăm 

Crosul Balcanic de la 
(13 martie) ? Pentru 

știe prea bine. în ulti- 
ani nici o competiție

liniștiți 
Ankara 
că. se 
mii 10 
atletică nu ne-a adus atîtea sa
tisfacții ca această întrecere 
regională in care sportivii noș
tri au cîștigat adesea 8 sau 
chiar 9 din cele 10 titluri.

Luate in ansamblu sau pro
bă cu probă, rezultatele de la 
Felix ne fac să credem 
semifondul și fondul 
sează o 
Lipsesc 
kara — 
Floroiu, 
lungul unui 
N-au alergat acum 
Puică. Maria Radu 
te. dar recuperabile 
imediat) și Doina Melinte (me
najată pentru sezonul de sală) 
adică trei din componentele e- 
chipei de senioare de anul tre
cut. A reintrat. însă, mai mult 
decit promițător, și ne bucu-

că 
traver- 

perioadă mai dificilă 
- șl vor lipsi la An- 
Natalia Betini și Ilie 

grele" de-a 
deceniu. 
Maricica 

(acciden ta
in viitorul

REZULTATELE ÎNREGISTRATE IN DIVIZIA SECUNDA
In etapa a 10-a a campionate

lor diviziei secunde de volei s-au 
Înregistrat duminică următoarele 
rezultate : ,

FEMININ, seria I: Univ. IEFS 
Buc. — I.T. Buc. 3—2. Ceahlăul 
P. Neamț — Prahova I.P.G. Plo
iești 3—0, zimbrul Suceava — 
Confecția Buc. 3—2, Voința Buc.
— Penicilina n Iași 3—2; seria 
a n-a: Chimia Tr Măgurele — 
Dacia Pitești 3—3, Chimia Rm. 
Vilcea — Flacăra roșie II Buc. 
3—0, Chimpex II Constanța — 
Bralconf Brăila 3—0, Universita
tea Craiova — Spartac Buc. 
3—0 ; seria a III : Armătura Za
lău — A.S.S.U. Craiova 1—3. 
G.I.G.C.L. Brașov — Explormin 
Caransebeș 3—0, Olimpia Oradea
— Univ, Timișoara 3—1, Textila 
Cisnădie — Metalotehnica Tg. 
Mureș 3—1.

MASCULIN, seria I: Spartacus

Brăila — PECO Ploiești 3-1,
I O.R. Buc. — Prahova I.P.G. 
Ploiești 2—3, Viitorul Bacău — 
Relonul Săvlnești 0—3, Tractorul
II Brașov — A.S.A. Buzău lami
nat): seria a Il-a: Electra Buc.
— Steaua n 3—1, I.C.M. Caran
sebeș — Metalul Hunedoara 3—0, 
Delta Tulcea — Rapid Buc. 3—0, 
Vulcan Buc. — SARO Tîrgoviște 
3—0 (neprezentare); seria a III-a: 
Otelul Or. dr. P. Groza — Voin
ța Beluș 2—3, „U“ Cluj-Napoca
— A.S.A. Sibiu 3—1, Politehnica 
Timișoara — Voința Zalău 3—0, 
Voința Alba Iulla — A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș 1—3.

Corespondenți : N. M3teescu, 
Gh. Lazăr, O. Guțu, B. Aman
eta. Ed. Gazda, P. Geornoiu, Ch. 
Goldenberg, Șt. Gurgui, I. Do- 
muța, C. Gruia, Al. Jilău, I. 
Ionescu, I. Iancu, N. Magda, P. 
Comșa, C. Crețu, I. Pocol.

din prima mare generație de 
hocheiști — am renunțat la 
mulți hocheiști de clasă, între 
alții la bunul meu prieten 
Biro, ăl bătrîn, cu care am fă
cut linie, sau Ia Takaci, ca să 
nu mai vorbesc de mulți alții, 
pentru a arăta că Harghita 
mai are ceva sportivi, chiar 
dacă m-a supărat scăderea lui 
Kopacz la mondiale, după eu
ropene".

Momentele cele mal dificile 
ale topului s-au produs cînd a 
început lupta dintre generații. 
Szabo s-a bătut pentru ai săi 
— „eram mai tari, cu am ju
cat pînă la 42. impotriva ani
lor și a ulcerului... și ca să fiu 
drept, hocheiul m-a 
de ulcer, asta pot s-o 
scris" — dar, pînă la 
trebuit să recunoască 
generației lui Czaka, 
născuți. cam toți. între 36 
39. dar care au început 
cheiul imediat după Eliberare.

încercăm să vorbim 
despre... ceilalți sportivi.

vindecat 
dau in 
urmă, a 
valoarea 
hocheiști 

și 
ho-

totul ajunge pînă la urmă ia 
hochei. Aflăm că Ballo e din 
Șoimeni, că a fost pompier la 
Ciuc, că a lucrat cît cinci pe 
șantierul patinoarului de viteză 
că s-a luat la trîntă cu alți 
cinci, chiar acolo, pe patinoar 
și că i-a luat ambulanta, asta 
tinînd loc de selecție pentru 
viitorul campion european... 
Cind să vorbim de judoka. 
Ștefan Szabo readuce vorba la 
hochei, a cărui amintire îl fri
ge și acum, ca un viscol de ti
nerețe. deplînge dispariția pa
tinelor de hochei, „care îți fac 
glezna, așa cum nisipul i-a 
făcut-o pe a lui Pele, pc plajă", 
spune că frații Szabo, „șobo
lanii". au învățat hochei chiar 
și fără patine, pe talpa 
cului, cu o crosă ruptă 
o mătură în mină. „Ia 
Vizirii, care au învățat
nu cu racheta, ci cu bătacul".

Președintele C.J.E.F.S., prof. 
Z. Ballogh, ar vedea-o pe 
Magdalena Micloș ceva mai 
sus, l-ar vedea și pe luptătorul 
Ghergheli, de la Lemnarul în 
primii zece, dar Ștefan Szabo, 
bine „sprijinit" de profesorul 
Pavel Rus, un alt îndrăgostit 
de hochei, reia discuția pe te
ma refluxului celor 
ghita, care, „acum 
ani cîștigau titluri" 
ocupă doar locuri 
„Acum avem Palat 
copiii plîng dacă părinții 
le cumpără echipament „Iofa", 
dar noi jucam mai 
putea spune că noi 
tr-o zi de două ori 
decit joacă astăzi o 
seniori „Ia acoperit".
vede la patinaj și

A" •.
*

UN CUVINT EXPRIMAT IN „DECARI"
(Urmare din pag. 1)

ori totul... Adică distanta de Ia 
medalia de aur la cea de ar
gint sau distanța de la me
dalie la nimic... Vedeți, eu nu 
am avut asemenea probleme 
decit o dată, la Montreal, și 
m-a costat... Un alt aspect, mal 
complicat decit ar părea la pri
ma vedere. Proba are două 
manșe, în două zile. O manșă 
durează vreo 6 ore, cam de 
la ora 9 la ora 15. Poate să-ti 
vină rindul la concurs, 
ma tragerii Ia sorti, Ia ora 9, 
dar si la 12, sau la 14. 
Intimplă nu de puține 
vremea să se schimbe teribil 
in cele 6 ore. Se Intimplă să 
fie soare, apoi să plouă, să ba
tă vintul, in timpul aceleiași 
manșe. Așa mi s-a intimplat 
mie la Caracas, anul trecut, la 
campionatele mondiale. Aflindu- 
ne in plină zonă ecuatorială, vre
mea a fost foarte variabilă — 
așa cum este acolo adeseori 
—. iar pe mine m-au prins in 
plin concurs niște rafale scurte 
de vînt înnebunitoare. Și in loc 
să mă concentrez total asupra 
execuției, eram mai atent la 
vînt... Nu vreau să mă scuz, 
explic doar un lucru. De fapt, 
an fost mai multe explicații.

— Trecînd la a doua funcție 
variabilă, la 
specială...

— As vrea 
lucru care se 
știe Acceptind ideia evidentă 
că disciplina noastră este de 
mare solicitare nervoasă, unii 
nu știu cam cit de mare este, 
totuși, această solicitare ner
voasă. Vă spun eu : Încărcă
tura nervoasă este maximală. 
Bine, dar și la alte sporturi e 
uneori la fel — ati putea să 
obiectați. E adevărat, dar la

în ur-
Or, se 
orf ca

factura psihică
să subliniez un 
știe și... nu se

GyOrgy Marko, desculț, in fruntea pl

răm, cea dea 4-a echipieră, 
Fița Lovin. Cu Fița și cele trei 
absente la trial, echipa seni
oarelor este valoroasă și poate 
fi competitivă chiar lp campio
natele mondiale (programate 
la Gateshead, Anglia, la o săp
tămînă 
tiție la 
ricica 
sat pe 
Dar apar alte întrebări, 
suporta titularele, care nu sînt. 
Si 
de 
la 
Ca
na ---------- -------„------
peană indoor, își axează pregă
tirea pe sezonul de sală. Iar 
între primele patru și celelalte

este o 
loare...

La se 
Floroiu,
dru Chi 
de sciat 
Gyorgy 
care el 
în care 
treaga 
trează
din spat

Vuln 
de juni 
vingăto
și Coi 
victorii 
slăbiciu 
nică. și 
— sau 
Junioar 
de obic 
Margar 
toare i

Impas 
zibil di 
din n 
tante și
scăzută 
mul sta 
însă, d 
tehnicie 
sească 
din pe
la inee 
piranții 
atletism 
așa c 
azi. car 
au trec

alte 
prin 
de box, de pildă, ii spune in 
pauză, la coltul ringului, ele
vului său : „contrează-1 la fi
cat. tot timpul la ficat, pentru 
că ridică prea sus brațul drept" 
— si atunci boxerul se dezlăn
țuie fizic (intr-o direcție) $1 se 
descarcă... Pe cind noi... Stăm 
„in priză" tot timpul ! Nu In- 
timplălor se spune că Ia tir ai 
virsta nervilor tăi. Așa se in
timplă că Ia numai 30 de ani 
poți să fii terminat pentru tir, 
după cum la 40 de ani poți să 
fii campion olimpic, cum a 
fost, bunăoară, polonezul Joszef 
Zapedski, care la 41 de ani și. 
respectiv, 45 de ani a ieșit 
campion olimpic in Mexic 
șl respectiv la Munchen (1972),
tocmai Ia proba mea. Ia pistol pentru că pe
viteză. nut totuși un
- Bi cum se exprimă, indi- tor 7

vldual. stressul acesta ieșit din — Vintul acomun 7 neștiută de ce
- Ce să vă spun 7 Se ex- că in drum

primă in apetit, în somn, in 
modul cum se face intrarea in 
concurs. Această intrare în con
curs este foarte Importantă, *-  
deseori hotăritoare, incepind 
cu... Intrarea în (ara respecti
vă, eontinuind eu adaptarea Ia 
standul de tragere. Ia lumino
zitatea Iui, la înălțimea țin
telor etc. etc.

— O întreagă serie de lucruri 
mici cu importanță mare...

— Foarte mare. Decisivă de 
multe ori.

— Cornellu Ion. tot ce ml-ai 
spus pînă acum este în avan
tajul înțelegerii necesare a ma
rii complexități — și implicit 
a marii dificultăți — a tirului. 
Hai să vorbim puțin și 
performanță. La Moscova, 
știe, a fost minunat. Pini 
iasă însă minunat, ai avut 
moment greu...

— Și cit de greu ! După ce 
in manșa I reușisem 299 de 
puncte — ratând, deci, un sin
gur punct din 300 —, in man
șa a doua, la prima serie de 
50, am făcui doar 48, ratind 
2 puncte din numai 50...

— A fost un șoc teribil...
— Teribil 7 Am simțit că îmi 

cade cerul în cap !!! Că s-a 
dus totul. Apoi mi-am zis ca 
nu mai am voie să ratez ni
mic. Și din următoarele 250 de 
puncte am mai ratat doar u- 
nul... Au urmat cele două ba
raje „de pomină", dar depăși
rea căderii de Ia prima scrie 
de 50 din manșa a doua m-a 
dus — psihic — pînă la me
dalia de aur.

— Iar anul trecut, la Cara
cas. care ar fi explicațiile — 
la care te refereai înainte — 
ale nereușitei

din Har- 
treizeci de 
iar acum 

onorabile, 
de cristal, 

nu

mult. Aș 
jucam în- 
mai mult 
echipă de 
Și asta se 
la crosă".

Pentru că veni vorba de 
lupte căutăm să aducem vorba 
despre noua secție olimpică de 
lupte a Lemnarului din Odor- 
hei, dar Pavel Rus zimbește 
superior : „parcă dumneavoas
tră ati scris acum un an des
pre Ciumani. Aflați că Ciuma- 
nii merg inainte, chiar dacă 
antrenorul copiilor de acolo, 
Kercso. a preferat să intre în 
noul palat de cristal din

Gheorgheni. în 
nit Domocos și 
la fel de bine, 
pionat pentru echipele de co
pii, clasele 4—5, pe locul întîi 
sînt tot cei din Ciumani. A- 
ceeași e situația și în campio
natul claselor 6—8, condus tot 
de copiii din Ciumani".

întrebăm dacă tabela 
tronică a patinoarului din 
mani funcționează, ca și 
trecut. Pavel Rus pare
prins : „I s-au adus și perfec
ționări". Apoi vorbim despre 
hocheiul sătesc, care are de a- 
semenea un 
echipe, cu 
Sindominic. 
mion. ca să 
„polul frigului", adică de Jo
seni, plus Suseni, la un pas, 
acolo... Lazarea. Dănești și al
tele...

De afară se aude larma co
piilor care joacă fotbal-hochei. 
adică 
Szabo 
sorită 
cheiștii de oțel de pe 
din fața Patinoarului au trans
pirat și ei. Profesorul Ballogh 
desfășoară harta Maratonul să
nătății, un maraton de 
kilometri pe schiuri, 
desenat la scară de un 
tect. Urmărim pe hartă 
tele de control Șuta — 
tea — Leliceni — Fitod.
veni zăpada, ca să putem tine 
maratonul pe 20. Ar fi 
ediție".

Cînd am ieșit din 
C.J.E.F.S., un cîrd de 
reușea un spectaculos 
pe grupul statuar sprijinit 
crose. Aripile ciorilor 
ceau în lumina soarelui 
primăvară, 
din joacă 
„Vine ea, 
tul a fost 
cît flotila 
și-a luat 
că... Pînă 
tății mai

25 de 
frumos" 

arhi- 
punc- 

Misen- 
„De-ar

BAIL 
A 7-a 
nation 
festival 
’83“ a 
a lide
Acesta 
Ștefano 
grupar 
al clas
tualme 
C. Ion 
nu 4,5 
Bușu
de ale 
rezulta 
nu 0— 
1—0, J 
Orev 
(R.F.G. 
1—0.

în t 
țional,
cu Ele 
cîștigas 
Eugen 
permis
clasam 
Ea est 
Baums 
Eva K 
acum 
clasam 
lideră.
Milivoj 
partida 
vînd 4

sediul 
ciori 

desant 
în

strălu- 
de 

. Copiii s-au oprit 
și au strigat în cor : 
zăpada !“ Și strigă- 
atît de Duternic. In
vestitorilor zăpezii 
zborul, ca din puș- 
la Maratonul sănă- 

erau cîteva zile...

fost una... Alta, 
I mai multi, este 

____ spre aeroport 
mi-am internat fetița I» spital, 
pentru eă se îmbolnăvise de 
hepatită. Nu mi-a fost ușor. 
Oameni sintem și noi...

— Adăugind condiției noastre 
umane individuale, care uneori 
ne mai pune si probleme foar
te delicate, stressul specific al 
probei — poți ajunge, vrind- 
nevrind. la...

— ...la alterarea echilibrului 
psihic de care al neapărat ne
voie. 5i s-a dus titlul...

— O ultimă întrebare : Los 
Angeles ?... Cum vezi șansele 
tale la Jocurile Olimpice 7

— Vreau să fiu realist.. Pri
vesc cu incredere J.O. Asta nu 
înseamnă eă susțin că o să 
iau „aurul"» Cred că as pă
rea neserios dacă aș promite 
acum acest lucru... Oricum, o 
să am un envînt de spus 1 
Un cuvint exprimat în „decari"...

ln sala Steaua din Calea Plev- 
uei au luat sflrșit Întrecerile din 
cadrul .Cupei 1« Februarie" la 
tenis, cu participarea unor ju
cători fruntași din Capitală și 
din țară. Primul loc, în proba 
de simplu, a revenit iui Liviu 
Mancaș (Steaua), Învingător In 
finală cu 7—6, 6—1 asupra lui 
Cristian Moroșan (Progresul). In 
semifinale, clștlgătorul concur
sului Învinsese pe Octavian Vil-i 
cloiu (Dinamo Brașov) cu 7—5, 
6—2, In timp ce al doilea 
l-a Întrecut pe Ovidiu 
(Steaua) cu 6—3, 6—3.

Finala probei de dublu 
disputat numai intre 
steliști A ciștigat cuplul _____
Mancaș — Cristlnel Ștetănescu 
In fața perechii Andrei Leonte 
— RAzvan Constantlnescn, la 
scorul de I—I, 6—4.

In finala feminină : Alice Da
nii» (Dinamo) — Aurelia Gheor- 
ghe (Progresul) 6—0, 6—3.



PLENARA COMITETULUi FEDERAL A DEZBĂTUT, IERI,
PROBLEMEEE EȘALONULUI DE -COPII Șl JUNIORI

în cursul zilei de Ieri a a- 
vut loc, în sala de ședințe a 
Hotelului Parc din Capitală, 
Plenara Comitetului federal, 
care a avut ca principal punct 
pe ordinea de zi Raportul cu 
privire Ia activitatea desfășu
rată cu copiii și juniorii în 
fotbalul nostru. Plenara a fost 
deschisă de Andrei Rădulescu, 
președintele F.R. Fotbal, care, 
în cuvintul său de introducere, 
s-a referit, pe scurt, la impor
tanta lucrărilor plenarei. la 
faotul că pentru prima oară o 
astfel de consfătuire este con
sacrată discutării problemelor 
eșalonului „speranțelor" fotbalu
lui românesc. în cotinuare. 
Mihai Ionescu, secretar al 
F.R.F.. a prezentat o amplă 
analiză cu referiri concrete la : 
baza de masă a fotbalului ju
venil : sistemul competitional 
al copiilor și juniorilor ; mo
dul cum se face selecția vi
itorilor fotbaliști : munca de 
instruire și de educație care se 
duce cu aceștia ; profilul an
trenorilor care lucrează In a- 
cest domeniu și calificarea lor, 
la destui dintre ei rămasă în 
urmă fată de cerințe. Ultimul 
punct al referatului s-a ocupat 
de clubul Luceafărul, baza de 
selecție a echipelor reprezen
tative de juniori. Referatul a 
subliniat o serie de aspecte 
pozitive și negative reieșite 
de-a lungul anilor în activita
tea eșalonului de perspectivă 
al fotbalului nostru. accentu- 
îndu-se faptul că numai prin 
exigența crescută din partea 
antrenorilor, ca și prin inten
sificarea acțiunii de îndrumare 
Si control exercitată de fede
rație se va reuși ca munca din 
acest domeniu să cunoască pro
gresele dorite. Au urmat dis
cuțiile.

Cristian Teodorescu, pre
ședintele Comisiei de fotbal a 
județului Buzău, s-a referit la 
slaba activitate care se des
fășoară în cadrul centrului de 
eonii și juniori Gloria Buzău, 
solicitînd un control eficient 
din partea forului de specia
litate. Medicul Eugen Cristea, 
din cadrul clubului Luceafărul, 
s-a oprit la unele probleme pri
vind dezvoltarea fizică generală 
cu care se prezintă unii ju
niori la clubul Luceafărul. 
Remus Cîmpeanu („U“ Cluj- 
Napoca) a propus ca subven
țiile federației către centrele 
de copii și juniori să fie repar
tizate în funcție de rezultatele 
acestora. Antrenorul Dumitru 
Pătrașcu (Corvinul Hunedoara) 
a arătat cîteva aspecte ale 
muncii duse in cadrul acestui 
club privind creșterea și pro
movarea, în prima echipă, a 
juniorilor crescuți la Corvinul. 
Profesorii R. Toma (C.S.Ș. Pia
tra Neamț). C. Călinescu (C.S.Ș. 
Gloria Arad) și Gr.~ Lazăr 
(C.S.Ș. Rm. Vîlcea) s-au referit 
pe larg la activitatea desfășu
rată în cluburile școlare resoec- 
tive. Antrenorul federal Marcel 
Pigulea, de la echipa națională 
de juniori, a vorbit desore 
baza materială precară a clubu
lui Luceafărul, care dispune, 
practic, de un singur teren 
pentru antrenamente, deși sînt 
mai multe echipe. El a mai

ȘTIRI.-
SPORTUL STUDENȚESC —ÎN

VINGĂTOARE IN IUGOSLAVIA. 
Aliată în turneu în Iugoslavia, 
echipa studenților bucureșteni a 
susținut un meci amical cu F.C. 
Zagreb, obținînd victoria cu sco
rni de 1—0 (0—0). A marcat Oc
tavian Ionescu. (min. 65).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
3 MECIURI ÎN R.D. GERMANA. 
Studenții timișoreni au efectuat 
un turneu de pregătire și locuri 
în R.D. Germană. După ce a 
pierdut cu 0—2 partida cu Loko
motive Leipzig, din prima divi
zie, în continuare Politehnica a 
terminat la egalitate celelalte 
două jocuri : 2—2 cu Vorwărts 
Dessau (locul 2 în Divizia .,B“)
— au marcat Șerbănoiu și Pa
lea, și 1—1 cu Marklobeer Che- 
mie, autorul golu'ui fiind Pe
trescu.

U.T.A. — SPART AKUSZ
SZARVAS (UNGARIA) 1—0 

AZI MECIURI AMICALE ÎN 
CAPITALA. Astăzi vor avea loc 
la București două interesante 
jocuri amicale, ambele de la ora 
15.30. Pe stadionul Mecanică Fi
nă, divizionara B cu același nu
me va întîlni pe Dinamo Bucu
rești, iar pe Stadionul Republicii 
Rapid va primi replica Gloriei 
Bistrița.

tot ASTAZ1, la Timișoara, va 
avea loc, de la ora 15, partida 
amicală dintre Politehnica Timi
șoara și C.S.M. Reșița.

MÎINE, CHIMIA RM. VÎLCEA
— F.C. ARGEȘ Mîine, la Rm. 
Vîlcea, de la ora 15,30, un in
teresant meci amical între for
mația locală Chimia și F.C. Ar
geș.

insistat asupra faptului că la 
acest club, care se vrea de elită, 
nu pot fi selecționați uneori cei 
mai buni jucători din țară. An
trenorul craiovean Nicolae 
Opriș a vorbit despre activi
tatea depusă de-a lungul anilor 
la Universitatea Craiova, unde 
au fost crescuți multi dintre 
internaționalii de azi ai echipei. 
Prof. D. Varodin (C.S.Ș. 
Bacău) a insistat asupra modu
lui cum se face selecția la 
acest club, fiind prospectat În
treg județul Bacău. Antrenorul 
Vladimir Luca, activist obștesc, 
s-a ocupat în cuvîntul său în 
special de problemele educative 
insistînd asupra orelor pe care 
și le petrec copiii în afara școlii 
și antrenamentelor, solicitînd 
din partea celor în drept o gri
jă părintească pentru tinerii 
fotbaliști. Fostul internațional 
Valeriu Călinoiu a propus ca 
jucătorii divizionari să-și facă 
ucenicia în cadrul clubului la 
grupele de copii și numai după 
aceea să poată deveni antrenori 

IDEI $1 PROPUNERI IZVORÎTE 
DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR

— este necesar sâ se cunoască foarte bine drepturile ți obligațiile 
antrenorului de la copii ți juniori.

— Stimularea (pentru rezultate bune) și sancțiunea (pentru activitate 
slabă) sâ vizeze ctrt pe antrenori, cit și pe conducătorii de cluburi,

— antrenorii principali ai divizionarelor „A", „B- și „C să coordo
neze activitatea cu copiii și juniorii din centrele respective.

— jucătorii divizionari sâ participe la procesul de instruire a co
piilor.

— absolvenții clubului Luceafărul sâ fie împrumutați unor divizionare 
care să-i folosească efectiv, pentru a se evita râminerea lor o vreme 
îndelungată in afara fotbalului.

— la centre să fie angajați numai antrenori care au chemare pentru 
aceasta activitate.

— sumele alocate centrelor sâ fie urmărite pe filieră pentru a nu 
lua altă. destinație

— sâ fie permisă tot anul transferarea juniorilor la clubul fanion al 
județului.

— piramida sistemului competițional sâ capete o bază solidă prin 
organizarea unor întreceri reprezentative la toate categoriile de vîrstâ.

— îmbunătățirea bazei materiale a centrelor și încadrarea lor cu 
antrenori capabili și stabili sînt condițiile primordiale ale obținerii 
rezultatelor dorite.
. — întărirea controalelor la competițiile juniorilor, la care se prac

tică, uneori, substituiri de jucători în goana după rezultate imediate 
și aplicarea unor severe sancțiuni antrenorilor și conducătorilor de 
cluburi care încurajează astfel de procedee.

— elaborarea de forul de specialitate a unu; caiet metodic adresa! 
In exclusivitate antrenorilor de la centrele de copil și juniori.

— profesorilor cu specializare fotbal care s-au retras la locuri de 
muncă mai călduțe să nu li se mai vizeze carnetele de antrenori 
dacă nu-șî aduc contribuția în domeniul specific pentru care au fosl 
pregătiți.

— metediștii de fotbal de la CJ.E.F.S.-uri sâ stea mai mult pe 
teren, să urmărească pe viu activitatea, sâ ajute efectiv la rezolvarea 
problemelor, sâ nu facă doar o muncă formală, de înregistrare a 
unor rezultate seci.

— toate centrele de juniori și copii trebuie să aibă medicul lor, 
nu ea în prezent, cînd medicul echipei de seniori mai dă, atunci 
cind are timp, cite o mină de ajutor.

— înființarea unor centre zonale, după modelul Luceafărului, In 
localitățile care au condiții coresnunzătoare.

— obligația ca divizionarele „B* * și „C**  să ioace cu juniori sâ fie 
respectată indiferent dacă clubul respectiv dă sau nu jucători Ic 
Luceafărul.

— necesitatea conștientizării antrenamentelor încă de la cea mai 
fragedă vîrstâ.

— determinarea factorilor de decizie de a lua mâsuri pentru fa
bricarea unor materiale sportive de calitate.

— meciurile din campionatele republicane I și II sâ se dispute în 
cuplaje cu partidele din diviziile ,,B*  și „C“.

— selecția sâ se desfășoare pe baza unor criterii unice.
— necesitatea măririi volumului de muncă de la 300-400 de ore, 

cite se efectuează în prezent, la 800—1 000 ore pe an.
— antrenor-pedagog-pârinte sînt cele trei ipostaze ale tehnicianului 

chemat sâ se ocupe de formarea viitorilor performeri ai fotbalului.

calificați. A. Coșereanu (Jiul) a 
arătat condițiile propice care 
există în Petroșani pentru îm
bunătățirea activității în rîndul 
copiilor și juniorilor. D. Drago- 
mir (F.C.M. Brașov) s-a ocupat 
de activitatea cu copiii și ju
niorii dusă în cadrul clubului, 
solicitînd mai multă atenție 
pentru micii fotbaliști brașo
veni. Prof. Dan Matei (pre
ședintele Comisiei centrale 
pentru juniori șl copii) a pro
pus ca cei încadrați cu o nor
mă completă in cadrul clubu
rilor sportive școlare să nu mai 
aibă dreptul să lucreze și ÎI» alte 
colective sportive. Mircea 
Lncescu (director tehnic al 
F.R.F.) s-a referit la marea 
pasiune pe care trebuie s-o aibă 
antrenorii în munca cu copiii 
si juniorii pentru că. în ultimă 
instanță. „aceștia modelează 
caractere. formează oameni".

La al doilea punct al ordinei 
de zi a fost prezentată o sin
teză pe marginea concluziilor 
controlului efectuat de o comi
sie a C.N.E.F.S. la Federația

• IN PRAG DE NOU SE
ZON, NOI ȘANSE DE MARI
SUCCESE ! Ca de obicei, Sn 
preajma sosirii sezonului de pri- 
nâvară, Administrația de Stat 
Loto-Pronosport lansează și în 
acest an o nouă emisiune spe
cială limitată LOZUL MĂRȚIȘO
RULUI, care, alături de celelalte 
emisiuni de Lo<. In plic, oferă 
participanților șanse multiple de 
cjștiguri în. autoturisme „Dacia 
l“0“ și importante sume de

Română de Fotbal, arătîndu-se 
cauzele care au dus la defi
ciențele înregistrate. în legătură 
cu aceasta, Mircea Pascu, vice
președinte al F.R.F., a făcut o 
informare în legătură cu măsu
rile operative impuse de con
ținutul materialului comisiei de 
control. A prezentat, de ase
menea. schema de organizare a 
federației.

In încheierea plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul general lt. 
Nicolae Stan, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. Vorbitorul a subli
niat importanta deosebită a a- 
cestei plenare, care trebuie să 
constituie o cotitură în activita
tea cu copiii și juniorii dusă de 
F.R Fotbal. Vicepreședintele 
C.N.E.F.S. s-a referit la o serie 
de probleme ridicate de vorbi
tori și a subliniat SARCINA 
DE MARE RĂSPUNDERE 
CARE REVINE TUTUROR CE
LOR CE ACTIVEAZĂ IN A-

CEASTĂ DIRECȚIE, pfopunînd 
o întrecere între centrele de 
copii și juniori din tară, în
trecere organizată de federație. 
De asemenea, a cerut ca ideile 
reieșite din dezbaterile plena
rei să fie finalizate in centrele 
de copii și juniori, prin întoc
mirea șl materializarea unor 
planuri de măsuri privind Îm
bunătățirea activității fotbalis
tice desfășurată la acest nivel.

Au foșt. de asemenea, anun
țate unele modificări în comite
tul F.R. Fotbal, precum și noua 
componentă a biroului federal: 
Andrei Rădulescu — președinte, 
Mircea Pascu — vicepreședinte 
retribuit. Mircea Angelescu — 
vicepreședinte Mircea Lucescu 
Constantin Dinulescu, Florian 
Dumitrescu, Mihai Ionescu, Mir
cea Rădulescu, Francisc Coloși, 
Gheorghe Prodea, Dan Matei, 
Ovidiu Diaconescu, Gheorghe 
Iordache, Ion Alcxandrescu, Ra
du Lisenche — membri.

ADMINISTRAȚIA Dl SUT L0I0 PRONOSPORT
bani. De reținut că LOZUL MĂR
ȚIȘORULUI beneficiază de ciști- 
guri suplimentare acordate din 
fond special. Agențiile Loto-Pro- 
nosport și vînzătoril volanți vă 
siau la dispoziție pentru a încer
ca să vă numărați șl dv. printre 
marii ciștigăton !

e TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXFRES de astăzi, 16 fe- 
truarie 1983, se televizează în di
rect incepînd de la ora 16.25.

ARBITRII IN FAȚA... SALTULUI VALORIC
De vorbă cu Francisc Coloși, președintele Colegiului central de arbitri

...Mîine, vineri și sîmbătă, în 
Capitală, cursul de instruire a 
arbitrilor din lotul divizionar 
„A". Un fel de finisare a pre
gătirilor de iarnă â „cavaleri
lor fluierului", o testare seri
oasă pentru noul sezon. Des
pre noul start al arbitrilor, o 
discuție cu Francisc Coloși, 
președintele Colegiului central 
de arbitri.

— Așadar, un nou curs de 
instruire! Ce așteptați de la 
el ?

— Să fie un curs de instru
ire cit mai instructiv! A doua 
zi după terminarea cursului va 
incepe sezonul oficial, cu res
tanta de la Craiova. Tocmai de 
aceea sperăm să realizăm in 
cele trei zile, o evaluare exac
tă a nivelului de pregătire a 
arbitrilor divizionari „A" și sâ 
facem recomandările necesare. 
Știm, din practică, o știu și 
arbitrii, că returul este întot
deauna foarte dificil, că „pri
măvara se numără bobocii" in 
fotbalul nostru, așa incit con
ducătorii partidelor sînt che
mați să-și aducă contribuția la 
asigurarea spectacolului fotba
listic și la stabilirea exactă a 
ierarhiei campionatului tn 
funcție de valoare, fără influ
ențarea rezultatelor. Aceasta 
este valabil pentru toate eșa
loanele. Dealtfel, asemenea in
structaje, cu testările de riooa- 
re, au avut loc și cu arbitrii 
din „B" și „C“ tn șase centre 
din țară.

— La aceste instructaje de 
„B“ și „C“, ca și la cel care 
se va desfășura cu arbitrii din 
„lotul A", pregătirea teoretică 
a fost asigurată de lectori 
compelenți, George N. Gher- 
ghe, Gheorghe Limona, Che- 
vorc Ghemigean, Ilie Puia. 
Constantin Blaj, membri ai 
Colegiului central, de alți spe
cialiști în materie cum sint 
Chiriac Manușaride, Octavian 
Comșa, Emil Vlaiculescu, Cor
nel Nițescu, Alexandru Ene, 
Vladimir Grosu. Care a fost 
„replica" cursanților?

— Nici prea prea, nici foarte 
foarte! Media răspunsurilor la 
testarea teoretică — intre 7 și 
8. Ceea ce înseamnă că arbitrii 
trebuie să acorde o atenție 
sporită, săptăminal, și pregăti
rii teoretice. Pentru că singu
rul mijloc care poate duce la 
succes este competența. Lipsu

PROGRAMUL PRIMELOR MECIURI ALE SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ
Duminică 20 februarie — start 

în noul sezon ! Start în sezo
nul de primăvară, cu o res
tanță din toamnă : meciul U- 
niversitatea Craiova — C. S. 
Tirgoviște, nedisputat în e- 
tapa a XVII-a. din motive o- 
biective. Apoi „16“-lmile Cupei 
României, „8“-imile competiției, 
prima etapă a returului cam
pionatului si— fotbalul va cu
noaște activitatea sa obișnuită, 
la fel de intensă ca în fiecare 
an. Iată cum arată programul 
începutului sezonului de Dri- 
măvară :
• 20 februarie. Divizia „A" : 

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C. S. TIRGOVIȘTE.

• 23 februarie : „16“-imile 
CUPEI ROMÂNIEI (meciurile 
vor incepe la ora 14) : 
Constanța : Portul — Sp. stu

dențesc București
Caracal : Sp. muncitoresc. — 

Petrolul Ploiești
Cehu Silvaniei : Silvania — 

F. C. Bihor Oradea
Rădăuți : Metalul — Steaua 

București
Sighișoara : Metalul — Poli

tehnica Timișoara
Brazi : Chimia — Corvinul Hu

nedoara
Moldova Nouă : Minerul — 

Sport club Bacău
Bacău : Letea — F. C. Con

stanta

îNroR'ituA
• CIȘTIGURILE CON

CURSULUI PRONOSPORT DIN 
13 FEBRUARIE. Cat 1 (13 re
zultate = 13 variante 25% a 
14.822 lei ; cat. 2 (12 rezultate) 
= 25 variante 100% a 2.593 
lei și 255 variante 25% a 650 
lei ; cat. 3 (11 rezultate) = 223 
variante 100% a 425 lei și 2373 
variante 25% a 106 lei. 

rile majore semnalate in turul 
campionatului s-au dato-at 
unei insuficiente pregătiri teo
retice și practice. Necunoaște
rea temeinică a regulamentu
lui duce la șovăire, la lipsă de 
promptitudine in luarea deci
ziilor; iar de aici un întreg 
lanț al slăbiciunilor. Știm că 
lipsa de experiență a majori
tății arbitrilor din lotul .A" 
este un handicap obiectiv in
să prin curaj, autoritate, per
sonalitate, imparțialitate se 
poate echilibra balanța. Iar 
aceste calități presupun apli
carea uniformă a regulamen
tului. la fel pentru echipele 
mari și mici, pentru cele gaz
dă și oaspete Mă gîndesc in 
primul rînd la uniformitatea 
aplicării cartonașelor, a acor
dării penalty-urilor, la stopa
rea jocului dur. Totodată mai 
e nevoie și de o bună pregăti
re fizică și volitivă, testarea 
psihică introdusă acum fiind- 
du-ne de un real folos. Crite
riul valorii va sta în conti
nuare la baza delegărilor mai 
ales, acum, in retur!

— Lotul „A" este destul de 
redus cantitativ: numai 21 de 
arbitri! Un obstacol în calea 
exigenței?

— Nicidecum! Sperăm că e- 
tapele de suspendare din tur 
au prilejuit învățăminte pentru 
toți. Vom fi foarte exigenti și 
în continuare, pentru că im
perativul categoric al colegiu
lui central este unul singur: 
asigurarea unei NOI CALI
TĂȚI a arbitrajelor. Așteptăm 
în acest sens un aport supe
rior al arbitrilor experimentați, 
cu nume, dar și din partea 
„noului val", pe care îl vom 
urmări cu multă atenție. Spe
răm intr-o primăvară bună a 
arbitrilor, sub aspect etic, teh
nic. fizic, așteptăm prestații 
care să contribuie la creșterea 
valorică a partidelor. Și a- 
ceasta prin stoparea durități
lor, a actelor de indisciplină, 
prin asigurarea cadrului optim 
de sportivitate. Pregătirile ar
bitrilor din această iarnă — 
urmărite îndeaproape de cole
giul central și finalizate prin 
cursurile de instruire — și-au 
propus ca obiectiv SALTUL 
VALORIC și in arbitraj, in 
noul sezon cu responsabilități 
importante pentru fotbalul ro
mânesc!

Mircea M. IONESCU

Lipova : Șoimii — F.C.M. Bra
șov

CIuj-Napoea : „U“ — F. C. Ar
geș Pitești

Brașov : Tractorul — C. S. 
Tirgoviște

P. Neamț : Celuloza — Chimia 
Rm. Vilcca

Timișoara : Auto — Jiul Pe
troșani

București : Progresul Vulcan 
— F. C. Olt

Brăila : Dinamo București — 
Politehnica Iași

Sibiu : Universitatea Craiova — 
A.S.A. Tg. Mures

• 27 februarie : .,8“-imile 
Cupei României, după următo
rul program (localitățile vor fl 
stabilite ulterior de echipele 
calificate în urma partidelor 
din ,,16“-imi) :
Sp. munc. Caracal sau Petro

lul — Șoimii Lipova sau 
F.C.M. Brașov

Metalul Rădăuți / Steaua Buc.
— Chimia Brazi / Corvinul 
Hunedoara

Dinamo Buc. / Polit. Iași — 
Celuloza P. N. / Chimia 
Rîmnicu Vîlcea

Letea Bacău / F. C. Constan
ta — ,.U“ Cluj-Napoca /
F. C. Argeș

Silvania Cehu Silv. / F. C. Bi
hor — Tractorul Bv. / C. S. 
Tirgoviște

Univ. Craiova / A.S.A. Tg. Mu
reș — Auto Timiș. / Jiul 
Petroșani

Minerul Mold. Nouă / S. C. Ba
cău — Portul Const. / Sp. 
stud. Buc.

Metalul Sighiș. / Poli. Timiș — 
Progr. Vulcan Buc. / F. C. 
Olt
• 27 februarie : prima etapă 

a returului Campionatului re
publican de juniori I;
• 5 martie : prima etapă a 

returului Diviziei „A" ;
• 13 martie : prima etapă a 

returului Diviziei .,B“ ;
• 20 martie : prima etapă a 

returului Diviziei „C“.



„Turneul primăverii" la box

ntiecerile pug'.listice din ca
drul „Tui noului primăverii" 
continuă la Brăila si Galați, 
in mijlocul unui frumos inte
res din partea spectatorilor, 
veniti in număr mare să asiste 
la competiție. Din păcate, 
multi dintre sportivi s-au pre
zentat foarte slab pregătit!, 
fapt care a scăzut nivelul 
disputelor programate în pri
mele două zile ale acestui au
tentic maraton pugilistic. Este 
de așteptat, insă, ca oe mă
sură ce ne apropiem de ga
lele semifinale si finale valoa
rea meciurilor să crească. Dar 
iată relatări din cele două o- 
rase.

BRAlLA, 15 (prin telefon). 
Brăilenii, spectatori pasionați 
si avizați, așteptau mai mult 
de la boxerii care au evoluat 
pînă acum pe ringul Sălii 
sporturilor din frumosul lor o- 
raș. Slaba pregătire tehnică și 
chiar fizică a unora dintre 
sportivi a prilejuit destule me
ciuri anoste, lipsite de specta
culozitate. Privindu-i pe ..mij
locii" Gh. Botoș (Electrica Baia 
Mare), I. Balcan (Progresul 
Brăila). Gh. Butnaru (Metalul 
Suceava). V. Coman (Cimentul 
Medgidia) si încă pe multi al
ții — cei prezenți în jurul rin
gului se întrebau, pe bună 
dreptate, cum de au putut an
trenorii acestor băieți să-si 
prezinte elevii atît de slab 
pregătiți la o competiție im
portantă ? Dar asupra acestei 
probleme vom mai reveni. A- 
cum remarcăm o serie de pu- 
giliști care promit, care au pri
vit cu seriozitate „testul" pe 
categorii de greutate, organizat 
de federație. Ne referim la 
Doru Maricescu (Steaua). Ion 
Pamfil (Mobila Iași) — un... 
începător cu doar șapte me
ciuri în palmares — Mihai Va- 
silache (I.M.G. București), ca
re. deși învins (prin rănire), 
a lăsat o impresie deosebită si 
la o mai veche cunoștință. Pe
tre Bornescu (Mecanică fină 
București), un „semigreu" care 
a optat la acest turneu pentru 
categoria mijlocie. O mențiune 
specială pentru Floricel Ungu- 
reanu (S. C. Muscel) și Ale
xandru Crișan (C.S.M. Cluj- 
Napoca). sportivi care ne-au 
oferit cel mai frumos meci, o 
adevărată demonstrație de scri
mă pugilistică. Sperăm că ur
mătoarele gale ne vor prile
jui si alte asemenea eviden
țieri. REZULTATE TEHNICE. 
Categoria cocoș : M. Schiopu 
(Mecanică fină Buc.) b.ab. 2 I. 
Munteanu (Met. Aiud). Gh. Ne- 
goită (B. C. Brăila) b.p. P. 
Drogeanu (A.S.A. Bacău). Ca
tegoria mijlocie : D. Maricescu 
(Steaua) b.p. Gh. Butnaru 
(Met. Suceava). I. Balcan (Pro
gresul Brăila) b.n. Gh. Botoș 
(Electrica Baia Mare). 1. Pe
trescu (Steaua) b.ab. 2 M. Va- 
silache (I.M.G. București). M. 
Sîrba (Electroputere Craiova) 
b.ab. 1 I. Tănase (C.S.M. Si
biu). P. Bornescu (Mecanică 
fină Buc.) b.k.o. 1 T. Băltătes-

BOX • La Wismar a avut loc 
al doilea meci dintre selecționa
tele R.D. Germane și S.U.A. Vic
toria a revenit gazdelor cu 8—4, 
după ce în prima întilnire sco
rul le fusese favorabil cu 7—5.

CICLISM • La Lanarvil.v, în 
vestul Franței, s-a desfășurat o 
competiție de ciclo-cros cîștiga- 
tă de francezul Perret 20 km — 
61:12,0. Campionul mondial, 
cehoslovacul Fișera a căzut și a 
abandonat. 

AGENDA SĂPTĂMÎNII
16.11 CICLISM : Turul Cubei (pînă la 27JI) ; TENIS : Turnee 

Internaționale la Chicago, Mershey. Memphis și Mar del 
Plata, contînd pentru „Marele Premiu" (pînă la 2fl.II); 
SCHI NORDIC : ooncurs de blatlon, Ia Sarajevo, tn 
cadrul „Cupei Mondiale" ; FOTBAL : Spania — Olanda, 
la Sevilla, preliminarii C.E. gr. I. Portugalia — Franța, 
la Guimaraes (meci amical) ; BASCHET : turneu final 
în C.C.E., semifinale (tur) In Cupa Koraci, Cupa Liliana 
Ronchetti ; NATAȚIE : campionatele internaționale ale 
U.R.S.S., la Harkov (pină la ll.ID; CICLISM: Premiul 
principatului Monaco

17.11 JUDO : Turneul internațional al Bulgariei, la Loved ; 
automobilism : Raliul de la Costa Brava. în cam
pionatul european ; TENIS/M : Campionatele internațio
nale ale Cehoslovaciei, la Prievldza ; BASCHET : Semi
finale în C.C.E. femei ; UNIVERSIADA: încep întrecerile 
„Universiadei albe", la Sofia (pină Ia 28.11)

18.11 VOLEI : Turneul final al C.C.E. bărbați ; SCHI : Con
curs de sărituri, la Vikersuni (Norvegia) J CICLISM : 
Turul mediteranean (pînă la 22.11)

19.11 RUGBY : Turneul celor 5 națiuni : Irlanda — Franța. 
Scoția — Tara Galilor ; SCHI NORDIC : Concurs de 
fond, In „Cupa Mondială", la Leningrad ; CICLISM : 
Campionatele mondiale de ddo-cros. Juniorii la Man
chester. seniorii la Birmingham ; PATINAJ VITEZA : 
Campionatul mondial feminin

20.11 CICLISM : Marele premiu al Valenclel ; RUGBY : Fran
ța — R.F. Germania, în C.E. : SCHI ; Concurs de sări
turi, la Travnik (Iugoslavia), în cadrul „Cupei Europei"

cu (Voința Bacău). V. Diaco- 
nescu (Dacia Slobozia) b.p. V. 
Coman (Cimentul Medgidia), 
I. Captari (Met. Hunedoara) 
b.p. N. Narabor (Tractorul Bra
șov). I. Pamfil (Mobila Iași) 
b.p. Gh. Bețeanu (Metalul 
Buc.), Fl. Ungureanu (S. C. 
Muscel) b.p. Al. Crișan (C.S.M. 
Cluj-Napoca).

Paul IOVAN
GALAȚI, 15 (Prin telefon). 

Federația de specialitate a or
ganizat „Turneul primăverii" 
din acest an cu intenția lău
dabilă de a da posibilitate u- 
nui număr cît mai mare de 
boxeri să se afirme, să se im
pună selecționerilor pentru vi
itoarele întîlniri internaționale. 
După primele două zile de în
treceri putem face o constata
re foarte puțin îmbucurătoare : 
multi invitați, puțini sportivi 
de... selecționat. Ca si cu alte 
asemenea ocazii, sint antrenori 
(din păcate nu puțini) care 
privesc aceste acțiuni ale fe
derației cu superficialitate. Ei 
socotesc, probabil, că simpla 
prezentă este suficientă pen
tru a justifica o activitate mai 
puțin decît modestă, din mo
ment ce elevii lor urcă pe ring 
nepregătiti. Așa se explică fap
tul că pînă acum nu am a- 
sistat decît la două, trei me
ciuri bune, unul dintre acestea 
fiind cel dintre „penele" I. Cer- 
nat (S. C. Bacău) și M. Tă
nase (Steaua). A învins la 
puncte sportivul băcăuan dar 
și învinsul său a avut merite 
deosebite în reușita disputei. 
La polul opus — poate nu gre
șim socotindu-1 cel mai urît 
meci de pînă acum — s-a si
tuat întilnirea dintre Gh. Ro
taru (Unirea Focșani) și Gh. 
Nistor (Oțelul Galați) în care 
victoria a fost atribuită lui 
Rotaru. Dar sita confruntărilor 
cerne fără menajamente. în fa
zele superioare ale competiției 
vor rămine boxerii care s-au 
pregătit conștiincios, care au 
ambiția de a intra în vederile 
selecționerilor. REZULTATE 
TEHNICE. Categoria pană : 
V. Popîrda (Ceahlăul P. Neamț) 
b.ab. 1 A. Văleanu (Steaua). I. 
Sandu (Prahova Ploiești) b.p. 
Al. Zbughin (Nicolina Iași). 
Al. Dumitrașcu (B. C. Brăila) 
b.p. C. Vlădescu (A.S.A. Bu
zău). M. Giugiuc (A.S.A. Bu
zău) b.p. FI. Popa (Met. Hu
nedoara), T. Cercel (Dinamo 
Buc.) b.ab. 2 M. Ganea (C.S.M. 
Sibiu). Categoria muscă : Gh 
Govici (Steaua) b.p. Fr. Kasor 
(Voința S. Mare). Categoria u- 
șoară : D. Hie (Dinamo Buc.) 
b.ab. 3 A. Sandu (Dacia Pitești). 
G. Ciocîrlan (A.S.A. Cluj-Na
poca) b.p. Fl. Barna (Motorul 
Arad), I. Corneanu (Farul) b.p. 
Al. Coldea (Automatica Me
diaș). M. Fulger (C. S. Mus
celul) b.ab. 1 C. Agachi (Mo
bila Iași), L. Sandu (Prahova 
Pl.) b.p. M. Deleanu (A.S.A. 
Buzău), T. Cucu (Steaua) b.p. 
Al. Constantin (Mașini unelte 
Buc.).

T. SIRIOPOL — coresp.

•TELEX•
HOCHEI PE GHEAȚA * La 

Malmoe, In meci amical, Suedia 
a pierdut cu 8—3 (2—0, 1—1,
5—2) tn fața Cehoslovaciei. Au 
marcat : Sddergren, Eklund și 
Hăgglund pentru gazde, Lukac 
2, Chalupa, Svozil, Cernik, 
Hrdina, Svoboda și Salar pentru 
oaspeți.

HOCHEI PE PARCHET a La 
Londra a avut loc o etapă de

ATLEȚH NOȘTRI IN CONCURSURI INTERNAȚIONALE
• In cadrul concursului atle

tic studențesc de la Iambol 
(Bulgaria), Daniela Matei (C. S. 
Brăila, antrenor R. Buzoianu) 
s-a clasat pe locul doi în pro
ba de 400 m cu 54,15. perfor
mantă care constituie un nou 
record național pe teren aco
perit (vechiul record 54,31. A- 
driana Stancu, 1980). în aceeași 
probă, cîștigată de Katia Ilieva 
(Bulgaria) cu 53,97, Sleia Ma
nea a ocupat locul trei cu 
55.58. Ion Oltean a cîștigat 
proba de 60 mg cu 7,99 (în se
mifinală 7.95), Dumitru Iacob 
s-a clasat al doilea la 400 m 
în 49,64 — după algerianul
Ibrahim Amur — iar Gheor- 
ghe Cojocaru, cu 7,62 m, a ocu
pat locul trei la săritura în lun
gime după bulgarii Iordan Ia- 
nev 7,66 și Vladimir Amidji- 
nov 7,62 m.
• La Moscova. în cadrul fi

nalei „Cupei U.R.S.S.". Bedros 
Bedrosian s-a clasat al 6-lea 
la triplusalt cu 16,68 m (record 
personal de sală) după sărito
rii sovietici Iakovlev 17.05 m. 
Isaev 16,82 m. Uudmae 16,77 m, 
Beskrovnîi 16.72 m si Pleha- 
nov 16,70 m. La 60 mg Mihac- 
la Stoica s-a clasat pe locurile 
3—4 la egalitate cu Akimova, 
8,20 1," (a cîștigat Gusarova cu 
7,97 m). Gina Ghioroaie a o- 
cupat locul 8 la săritura în 
lungime cu 6,27 m (1. Murko- 
va. Cehoslovacia 6,51 m, 2. Kol
pakova 6,49 m). La lungime 
băieți, Tudorel Vasile 7.38 m

DE PE STADIOANE Șl DIN JURUL LOR...
ț Numeroase comentarii după „egalul” campionilor 
mondiali 9 O nouă formulă in turneul final al C.E. $ 

Mexicul iși va retrage candidatura ?

OTBAL 
nMTiditune

In rindurile care urmează ne
am propus să trecem în revistă 
unele aspecte actuale ale fotba
lului internațional odată cu re
luarea activității în cupele eu
ropene și in preliminariile cam
pionatului continental.

Primul rezultat din acest an 
a „explodat cu o bombă", cel de 
la Llmasol, din grupa a 5-a 
(oare ne interesează direct), la 
meciul dintre Cipru și Italia. 
„Acest 1—1 — comentează Agen
ția France Pressc — pune pe 
campionii lumii intr-o situație 
delicată in privința calificării. 
Doar clșiigarea tuturor meciuri
lor le-ar mal putea aduce ita
lienilor o eventuală calificare, 
performanță care se anunță insă 
foarte greu de realizat, dacă a- 
vem în vedere jocurile lor din 
deplasare : cu România, la 
București, cu Cehoslovacia, la 
Praga sau la Bratislava și cu 
Suedia, la GStcborg".

Clteva declarații după acest joc, 
transmise de agenția „Reuter": 
Vasil Spasov (fost internațional 
bulgar), director tehnic al repre
zentativei Ciprului : „Portarul"
dar și ceilalți jucători clprioți 
merită felicitări pentru modul 
exemplar In care au respectat 
indicațiile tactice..." în schimb, 
Eearzot, pe bună dreptate spu
nea supărat : „Evident, simt o 
mare dezamăgire. Am avut și 
ghinion in prima repriză. Dar e 
drept că gazdele s-au „bătut" 
admirabil pentru fiecare minge..." 
La Llmasol, echipa lui Bearzot 
putea să fie chiar învinsă, dacă 
Dino Zoff (în partida aceasta 
a fost selecționat pentru a 110-a 
oară) nu ar fi avut o formă de 
zile mari salvlnd două goluri 
gata făcute. Campionii lumii au

-

calificare pentru turneul final al 
campionatului european, progra
mat anul viitor, In februarie, la 
Edimburg. Iată clasamentul : 1. 
Olanda 12 p, 2. Anglia 9 p. 3. 
Italia 6 p, 4. Irlanda 6 p. 5. Spa
nia 5 p, 6. Belgia 4 p. 7. Dane
marca o p. Au obținut califica
rea primele 3 clasate.

MOTO • Echipa ll-F. Germa
nia a cîștigat campionatul mon
dial de motociclism pe gheață, 
desfășurat în Berlinul Occ. 
R F.G. a totalizat 55 p șl a fost 
urmată de Suedia 54 p. U.R.S.S. 
46 p, Cehoslovacia 32 p.

șah • Rezultatele rundei a 
treia a turneului de la Linares: 
Larsen — Timman și Seirawan 
— Iusupov aminate. Spasski — 
Miles %—*/,, Karpov — Sax 1—0, 
Cheller — Andersson Cla
samentul : 1. Sax și Andersson 
2 p, 1. Miles 1.6 p (1), 4. Kar
pov $1 Spasski 1,6 p, 6. Larsen 
1 P (1).

TENIS • Turneul feminin de 
la Chicago: Jo Durie — Mima 
Jausovec 6—4, 7—5. Wendy Turn
bull — Leslie Allen 6—2, 6—3.
Bettina Bunge — Mary Lou Pia- 
tek 7—6, 6—4, Helena Sukova — 
Bonnie Gadusek 6—0, 6—3, Mi
chelle Torres — Sue Barker S—3,
6—4 • La Memphis (Tennessee), 
în turneul contind pentru Mare
le premiu : Forget (Franța) — 
Mayotte (S.U.A.) 7—6. 6—1. Le
conte (Franța) — Amaya (S.U.A.)
6— 4, 3—6, 7—5, Giammalva — Gil
bert (ambii S.U.A.) 6—7, 7—5,
7— 6, Wilkinson — Tom Gullikson
(ambii S.U.A.) 6—4, 6—1, Ho
oper (S.U.A.) — Hocevar (Bra
zilia) 7—6, 6—7, 6—4. V. Amritraj 
(India) — Lewis (N. Zeelandă) 
6—4, 6—7, 6—1, Dibbs — Solomon 
(ambii S.U.A.) 6—1, 3—6. 6—I,
Gunnersson (Suedia) — Fromm 
(S.U.A.) 6—2, 6—3. 

și Dan Simion, 7,23 m. s-au 
situat pe pozițiile 11 și 17.

în același concurs : prăjină : 
Aleksandr Obișaev 5,74 m (re
cord european, v.r. 5,70 m K. 
Volkov si T. Vigneron), înăl
țime: Tamara Bikova 1,93 m. 
400 m : Tatiana Kocembova 
(Cehoslovacia) 50,48.

★
Japonezul Țoshihiko Seko a 

cîștigat maratonul de la Tokio 
cu un timp excelent : 2h 08:38. 
Dublul campion olimpic Wal- 
demar Cierpinski (R. D. Ger
mană) s-a clasat al 6-lea cu 
2h 12:40.

La stlrșitul acestei săplâmînl, la București

EÂMPIONAIELE INTERNAȚIONALE 
ALE ROMÂNIEI EA EEOREEÂ

Sezonul internațional de scri
mă 1983, in care reprezentan
ții noștri s-au înscris din plin, 
marchează la stlrșitul acestei 
săptămlni debutul scrimei ro
mânești ca organizatoare in 
aoest an. Astfel, vineri, slm- 
bătă șl duminică, in comple
xul sportiv Floreasca din Ca
pitală, se va disputa tradițio
nala întrecere prilejuită de 
Campionatele internaționale 
ale României li, floretă mas
culin.

Vor fi prezenți pe planșele 
din cunoscuta sală bucureș- 
teană floretlști din Bulgaria,

jucat sub forma obișnuită, la 
valoarea scăzută — cum remar
că alte agenții de presă — ară
tată in campionatul italian, unde 
in etapa a 19-a, de exemplu, in 
8 meciuri s-au înscris doar 9 
goluri I Să nu uităm însă că a- 
ecastâ „capricioasă" formație pe
ninsulară iși poate schimba fața 
peste noapte... Să ne amintim de 
turneul final al C M. din Spania, 
unde după primele meciuri Italia 
abia spera în calificare, după 
care a făcut partide magistrale 
cu Argentina, Brazilia, Polonia 
șl R.F.G. șl a devenit campioa
nă a lumii!

Vorbind despre C.E. să reținem 
faptul că turneul final din 1984, 
din Franța, se va desfășura după 
o nouă formulă: se vor alcătui 
tot două grupe de cite 4 ecnipe 
dar în semifinale se vor intilnl 
cîștlgătoarea din grupa „A" cu 
a doua clasată din grupa „B“ șl 
prima din grupa „B“ cu forma
ția de pe locul secund din grupa 
„A" (spre deosebire de ultimul 
turneu final, unde In meciul de
cisiv s-au confruntat clștigătoa- 
rele grupelor). Nu se face insă 
nici o mențiune dacă se va mai 
disputa șl un meci de clasament 
pentru locul 3 între învinsele din 
semifinale.

Abia la sfirșitul lunii mai vom 
afla care dintre cele 4 țări can
didate va organiza în 1986 tur

• Rezultate din etapa a 22-a 
a campionatului belgian : Beer- 
schot — Anderlecht 1—4 I, Ton
gues — Bruges 2—3, Winterslag 
— Beveren 0—3. Standard — 
Waterschei 2—2, Lierse — Anvers 
2—3. Molembeek — Liăge 1—1. în 
clasament: Anderlecht 32 p, Stan
dard și Anvers cite 30 p, Bruges 
28 p. Waterschei 27 p.
• Ia campionatul Greciei (et.

18) : Olympiakos — OFI 3—1,
A.E.K. — Ethnikos 1—0, Panathl- 
naikos — Aris 1—2, Larissa — 
PAOK 1—0, Makedonikos — Ya- 
nnlna 1—0, Apollon — Rhodos

HEPATITE
Trei dintre internaționalii argentinieni prezenți la Mundialul 

spaniol au fost sau sint bolnavi de hepatită. Primul a simțit 
simptomde gravei afecțiuni — la puțin timp după reîntoar
cerea de la C.M. — portarul Flllol. în decembrie, medicul clu
bului Florentina, doctorul Franco Latella, a anunțat că L niel 
Bertonl, vîrful iul Menottl în Spania, suferă și el de hepatită, 
procit» medicul clubului florentin că este vorba de o hepatită 
vlrotlcă, ded oontagioasă, șl decidea măsuri profilactice severe 
privlndu-1 pe ooechlplerll argentinianului. La puține zile după 
anunțul venind din Italia, la Barcelona o știre a explodat, pur 
șl simplu, printre zecile de mii de suporteri al oelebrulirl club 
roș-albastru : Maradona s-a îmbolnăvit șl ei, și tot de hepa
tită. Șl tot o hepatită contagioasă cum s-a grăbit, de asemenea, 
să precizeze medicul lui C.F. Barcelona.

Cu aceste îmbolnăviri în lanț, se faoe o legătură intre ele. 
In perioada pregătirii campionatului lumii, Flllol a locuit în 
aceeași cameră cu Bertonl. iar in Spania aoesta din urmă a 
Împărțit camera, de la hotelele unde a fost găzduită repre
zentativa Argentinei, cu Maradona.

Medicii subliniază că toate oele trei cazuri de hepatită sînt 
virotloe șl s-au contractat prin contagiune. Trebuie să ne 
explicăm grija lor prin aceea că aoest gen de hepatită exclude 
orice altă sursă a îmbolnăvirii. Cealaltă hepatită însă, denumită 
meoanieă, are, de multe ori, la origine și utilizarea unor 
medicamente necorespunzătoare șt, printre acestea, substanțele 
IntCnlte pe lista prohibită, pe lista... dopingurilor. Unii au și 
făcut comparația cu acele cazuri de hepatită în serie Înregis
trate după C.M. 1954 printre componențil reprezentativei R.F. 
Germania.

Acum însă atît afirmațiile, de necontestat, ale specialiștilor 
plus asigurările obiective date de probele <bntidoplng efectuate 
la CJt. 1982 îndepărtează bănuielile ce ar fi planat asupra 
hepatitelor argentlniene...

Eftimie IONESCU

TINERI ÎNOTĂTORI 
ROMÂNI LA CONCURSURI 

PESTE HOTARE
Trei tineri înotători români 

— Eugen Nan, Costin Negrea, 
Cristian Ponta, însoțiți de an
trenorul Toma Mirițescu, iau 
parte, de mîine, la concursul 
internațional de la Moscova. 
Al ți patru sportivi, și mai ti
neri, participă, sîmbătă si du
minică, la o Întrecere organi
zată în Polonia. Este vorba 
despre Stela Pura, Bogdan 
Roatiș. Mădălin Iliescu si Do
rian Bălașa, care se deplasea
ză împreună cu antrenorul Ion 
Bachner.

Cehoslovacia, Cuba, Polonia, 
Ungaria șl România, primele 
două zile fiind dedicate între
cerilor individuale, iar dumi
nică urmlnd a se disputa 
proba pe echipe. Programul 
va începe în fiecare zi la ora 
8,39.

Pe lingă floretlștli din lotu
rile reprezentative ale țării 
noastre vor mal evolua — ca 
invitați ai federației de spe
cialitate — și oei mal buni 
floretlști ai secțiilor din țară, 
precum șl tinere și talentate 
speranțe.

neul final al C.M. : Brazilia, 
S.U.A. Canada sau Mexic. în 
prezent, federațiile celor patru 
țări studiază raportul făcut de 
oficialitățile din Columbia, care 
explică motivele ce le-au deter
minat să renunțe la organizarea 
turneului final '86. O telegramă 
din Mexic anunță că guvert.ul 
țării nu este de acord cu su
plimentarea fondurilor necesara 
modernizării stadioanelor! Pentru 
a estima această sumă federația 
mexicană a alcătuit o comisie, 
care va răspunde dacă poate sa
tisface cerințele liupuse de 
F.I.F.A.!

După numeroasele abateri pe
trecute pe terenurile de fotbal, 
unele aspru sancționate chiar de 
U.E.F.A. (cele de la meciul Aston 
Villa — C.F. Barcelona), lată și o 
știre pozitivă sosită din Iugosla
via, privind atribuirea premiului 
„falr-play", pe anul 1982: este 
vorba de Jucătorul Zoran Ivkovicl 
(Napredak Krusevat — din liga 
a doua). într-un meci de cam
pionat el a marcat golul victori
ei ! Arbitrul a validat punctul, 
dar Ivkovld s-a îndreptat către 
acesta șl l-a spus că golul l-a 
înscris cu mîna! Bineînțeles, ar
bitrul a luat în considerare cele 
declarate șl a procedat in conse
cință... Mal sint, din fericire, șt 
astfel de fotbaliști!

Ion OCHSENFELD

3—0. în clasament : Olympiakos 
șl A.E.K. cite 26 p, Aris 25 p. 
Larissa 23 p, PAOK 21 p, Pa- 
nathinaikos șl Yannina cite 18 p,
• Rezultate mai importante in 

campionatul Portugaliei (et. 19) : 
Salgueiros — Benfica 0—1, Es- 
pinho — Porto 0—2, Sporting — 
Amora 4—1. în clasament : Ben
fica 33 p, Porto 30 p. Sporting 
27 p.
• La Guatemala, Rapid Viena 

a Învins selecționata țării gazdă 
cu 1—0, prin golul marcat de 
Lainer (mln. 82).
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