
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PAR îmi IA ADUNAREA fESTIVĂ CONSACRATĂ

REVOLUȚIONARE DIN 1933 ALE MUNCITORIMII ROMÂNE

*“"***• Jjh» M.
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIfl VA I

p Miercuri, 16 februarie, a a- 
vut loc, in prezenta tovară
șului Nicolae Ceaușcscu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a- 
dunarea festivă consacrată îm
plinirii a 50 de ani de Ia e- 
roicele lupte revoluționare din 
1933 ale muncitorimii române, 
eveniment cu o profundă in- 
riurire asupra vieții politice și 
sociale din 
au avut un 
țional.

Evocarea 
muncitorești 
ianparie-februarie 1933 coincide 
semnificativ cu împlinirea 
a 50 de ani de strălucită 
activitate revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
care s-a afirmat din fragedă 
tinerețe ca un remarcabil lup
tător revoluționar, ca un stră
lucit militant pentru întărirea 
capacității de acțiune a clasei 
muncitoare, a unității și co
eziunii rîndurilor sale. In aceste 
momente istorice solemne, toți 
fiii României socialiste — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — aduc pri
nosul lor de dragoste și recu
noștință secretarului general al 
partidului, președintele ~ 
blicii, tovarășul 
Ceaușescu, 
noastre de 
consacrat și 
treaga viață 
stării poporului român, 
cării României socialiste 
cele mai înalte culmi de pro
gres și civilizație. într-o lume 
a păcii, înțelegerii și colabo
rării internaționale.

Qra 17,00... Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întimpinați, Ia 
intrarea în Sala Palatului Re
publicii, cu îndelungi și puterni
ce uralc și ovații. Participanții

România și care 
larg ecou interna-

Iupieeroicelor 
revoluționare din

Repu- 
Nicolae 

simbolul unității 
astăzi, care șî-a 
își consacră în- 

fcricirii și bună- 
ridi- 

pe

port
a deschisP.C.R., 

solemnă consacrată 
a 50 

eroicele lupte
de ani 

revo-

scandează neîntrerupt, intr-un 
singur glas, „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu șî po
porul !“, „Stima noastră și mîn- 
dria — Ceaușescu, România !".

Luînd cuvintul, tovarășul 
Ghcorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C-C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al 
adunarea 
aniversării 
de Ia
luționare din iarna anu'.ui 1933 
ale clasei muncitoare, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, pentru dreptate 
socială și națională, pentru li
bertatea și independenta pa
triei.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, cu urale, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Urmărită cu deosebit interes, 
cu deplină satisfacție și apro
bare de cel prezenti, cuvinta- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată in 
repetate rinduri cu puternice 
urale $1 aplauze.

Asistența ovaționează cu căl
dură, cn entuziasm pentru glo
riosul nostru partid comunist, 
pentrn secretarul său general, 
pentru patria noastră socialis
tă, pentru minunata noastră 
clasă muncitoare, pentru harni
cul nostru popor, constructor 
destoinic ai socialismului și 
comunismului. S-a scandat 
„Ceaușescu-P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!", „Stima noastră și 
mindria — Ceaușescu, Româ
nia !“, „Ceaușescu să trăias
că, România să-nflorească !“, 
„Ceaușescu — pace !“

Adunarea festivă s-a încheiat- 
în acordurile solemne ale Im
nului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — „E scris 
pe tricolor unire".
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MEREU PREZENT PE AGENDA
PREOCUPĂRILOR SOCIALE ALE PRIMARULUI

Insemnâri din comuna Joifa
Joita. centru de comună din 

județul Giurgiu, tinde să de
vină și un puternic centru 
sportiv. Acest fapt îl relevă 
nu numai pasiunea pentru e- 
xercitiul fizic 
aici, ci — în 
— preocuparea 
siliului popular 
tinuu zestrea 
cestei așezări din sudul tării 
cu frumoase rezultate în mun
că. Spre convingere, primarul 
comunei. Serban Coman, ne-a 
prezentat cîteva dintre reali
zările obștei. ne-a pus 
unele proiecte pe cale 
plinire.

Sigur, primarul, fost 
fost fotbalist, apreciat 
județ, cît și în tară (a jucat 
în formații divizionare din Va
lea Jiului), acordă, și îl înțele
gem de ce, prioritate discipli
nei care i-a oferit cele mai 
mari satisfacții. Are si moti- 

din Joifa, din 
a plecat unul

al tinerilor de 
aceeași măsură 
conducerii con- 
de a spori con- 
sportivă a a-

în fată 
de im-

sportiv, 
atit in

ve : „De aici, 
satul Săbăreni, 
dintre cei mai îndrăgiți fotba
liști ai tării, Costică Ștefănes- 
cu, de la Universitatea Cra
iova. Pentru tinerelul de Ia 
noi, acest talentat și sirguin- 
cios jucător este și rămîne un 
model..." De aceea, în primul 
rînd fotbalul, cu echipe în toa
te școlile generale. în toate u- 
nitătile agricole și coopera-

Un S2&13 concurs atletic de mare interes

CUPA9f
La două 

campionatele 
două săptămîni înaintea cam
pionatelor europene de la Bu
dapesta. sezonpl atletic pe te
ren acoperit programează.

CRISTAL», AVANPREMIERĂ A „EUROPENELOR"
săptămîni după 
naționale, si cu

minlnă de săritură în lungime, 
cu o nouă rundă a duelului 
Vali Ionescu — Anișoara Cuș- 
mir, recordmanele mondiale in 
aer liber si in sală. Ca si la 
„naționale"

Ion Oltean (7,82)Mihaela Stoica (8,06) și 
recordmanii tării la 60 mg

Foto : Dragoș NEAGU

salasîmbătă si duminică, în___
„23 August" din București, un 
concurs de mare atracție : 
„CUPA DE CRISTAL".

Capul de afiș al competiției 
îl constituie, desigur, proba fe-

sala „23 August" 
se va dovedi, pro
babil, neîncăpătoa
re, pentru că 
cordul stabilit 
Anișoara la 5 
oruarie este în 
ricol, ambele 
dete dovedind, la 
antrenamentele de 
marți șî de ieri, o 
formă foarte bună.

Pentru mulți din
tre fruntașii noș
tri remarcați în 
concursurile aces
tei ierni, „Cupa de 
Cristal" este un 
bun prilej de a 
convinge că sînt 
bine pregătiți în 
vederea participă
rii la campionatele 
europene. Aștep
tăm, deci, perfor
manțe de va
loare de la Mi- 
haela Loghin, afla- 

palmă de 20 m la 
greutății. Mihaeia

re
da 

fe- 
pe- 
ve-

revenire) si Daniel Albu, 
la hurdlerul Ion Oltean, recent 
învingător la Iambol, de la Be- 
dros Bedrosian (16,68 m. 
cord personal, 
la săritorii în 
ghe Cojocaru, 
si Dan Slmion 
mași datori la ultimul start).

de

. . re
ia Moscova), de 
lungime Gheor- 
Tudorel Vasile 
(ultimii doi ră-

tă la o
aruncarea
Stoica, noua recordmană la 60 
mg, de la săritorii în înăl
țime Constantin Militarii, Eu
gen Popescu, Sorin Matei (în

tiste. Iar pentru buna desfășura
re a activității lor, amenajări 
adecvate. La Săbăreni, de pil
dă, consiliul popular a ame
najat un teren (împrejmuit) la, 
pretențiile unor jocuri divizio
nare. altele ființează în satele 
Cosoba si Bîcu, aparținătoare 
de comuna Joita. Si acum. în 
plină iarnă, fotbalul rămîne 
„sportul nr. 1“ al copiilor si 
elevilor din Joita. care sînt și 
mari amatori de volei, hand
bal — pentru care există a-

menajări, toate în curțile șco
lilor — și ai atletismului.

Mal recent, iată, tirul cu ta
lere (trap și skeet) își cuce
rește noi și noi prieteni printre 
tinerii din Joita. „L-a... plan
tat un îndrăgostit al acestui 
sport, Anatolie Sălceanu — ne 
explică primarul. A făcut-o 
doar cu citiva ani în urmă, gă
sind citeva talente autentice, în 
care șî-a pus mari nădejdi". 
Acum, antrenorul Sălceanu.

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag 2-3)

Cupa Davis '83, meciul

ALEXE 
BARDAN:

România
u

Chile

99

Despre ce revanșă este vor
bă? Desigur, cea pe care o 
datorăm de anul trecut, cînd 
reprezentativa de tenis a țării 
noastre a fost învinsă la San
tiago de Chile: 2—3. Eliminați, 
pentru moment, din turneul 
principal al „Cupei Davis", e- 
chipierii României s-au reca
lificat imediat, la actuala edi
ție, învingînd pe mexicani cu 
același scor. Coincidență, în 
primul tur al competiției '83, 
întilnim din nou pe chilieni! 
De data aceasta, însă, la noi 
acasă. Mai exact, la Timișoa
ra, între 4 și 6 martie.

— Așadar, Alexe Bardan. ai 
condus lotul nostru de DavisL 
cup-mani, în calitate de an
trenor federal și căpitan neju
cător, într-un periplu de a- 
proape cinci săptămîni pe te
renuri vest-germane. In
scop șl cu ce rezultate?

— Scopul, bineînțeles, a fost 
pregătirea din vreme a meciu
lui cu Chile. Pentru aceasta.

ce

au făcut deplasarea trei jucă
tori de bază ai reprezentativei, 
Florin r “ - - -
Dirzu și 
împreună 
Marcu și
5— a jucat 
lit al Marelui Premiu, 
tru turnee de sală, desfășurate 
in diverse orașe din R. F. 
Germania. Rezultatele au fost, 
în general, bune.

— Să le vedem...
— în primul turneu, Ia Ro

senheim, a cîștigat Segărceanu 
și despre forța întrecerii vor
besc numele ultimilor săi în
vinși, cehoslovacii Granat (7—5,
6— 3) și Bimer (2—6, 6—3,
7— 5), iar în finală o nouă stea 
suedeză, Sven 
6—4). Tot aici, 
tigat o grupă 
lifieîndu-se pe

Segărceanu, Andrei 
Dumitru Hărădău, 

cu rezervele, Adrian 
Laurentiu Bucui. 

, într-un circuit-sate- 
în pa-

Edberg (7—5,
Hărădău a cîș- 

preliminară. ca- 
tablou! final,

Radu VOIA

(Continuare în paq a 4-a)

„Turneul primăverii" la Doi, in pragul ultimelor reuniuni

CAMPIONUL „PENELOR ,
Gale lungi, de șase, șapte ore, cu zeci de meciuri 

continuă să atragă spectatorii in jurul ringurilor de 
Galați, unde se desfășoară „Turneul primăverii" la
BRAlLA, 16 (prin telefon), 

întrecerile pugilistioe din Sa
la sporturilor cîștigă în cali
tate pe măsură ce ne apro
piem de semifinale (vineri) si 
finale (sîmbătă). Nume cunos
cute în boxul nostru — V. Ioa
na, L Stan, C. Hajnal. M. Ciu- 
botaru, G. Donici — au atras 
din nou. un public numeros. 
De data aceasta, am avut pri
lejul să asistăm la multe par
tide bune încheiate cu rezul- 
tate-surpriză. Dintre meciurile 
frumoase îl amintim pe cel 
dintre „semimijlociii" Mihai 
Clubotaru (A.E.M. Timișoara)

C. STANCH, ÎNVINS!
program, 
Brăila și

în 
la 
box.
(A.S.A. Bu

din plin 
M. Ciubo- 
claritate în

și Dumitru Soare 
zău). Onorîndu-și 
titlul de campion, 
taru s-a impus cu 
fața adversarului său, cîștigînd
la puncte, fapt care nu a scă
zut, însă, nimic din meritele 
buzoianului, care și-a apărat 
șansele curajos, deloc intimi
dat de titlul și, mai ales, de 
faima de puncheur a timișo
reanului. Printre surprize a- 
mintim pe cea oferită de di-

namovistul bucureștean Nico- 
lae Iordache, care a reușit o 
victorie mult aplaudată 
lui Nicolae Costin (B. 
lati). In primul rund, 
nul reușise un croșeu 
ga la figură, trimițîndu-și ad
versarul la podea. Se părea 
că va cîștiga ușor. Dar lorda- 
che echilibrează lupta în re
priza secundă, preluînd inițiati
va în ultima parte a meciu-

în fata 
C. Ga- 

gălâțea- 
de stin-

Poui lOVAN

SPORTIVI DIN 33 DE ȚĂRI LA UNIVERSIADA DE IARNĂ
• Delegația României a sosit miercuri dimineață la Sofia • Pa
tinatorii și hocheiștii s-au antrenat aseară la Palatul de gheață 
® Astăzi, la ora 18, deschiderea festivă a celei de a X-a ediții 

a Universiadei
SOFIA,

Delegația 
a României a sosit 
dimineața în capitala Bulgariei, 
pentru a participa la cea de a 
X-a ediție a Universiâdei de 
iarnă. Cei 
tehnicieni s-au îndreptat spre 
Park-Hotel 
vor locui, . ____a___
delegațiilor reprezentînd patru 
continente și unde a fost ame-

18 (prin telefon). — 
sportivă studențească 

miercuri

65 de sportivi și

„Moscova", unde 
de fapt, majoritatea

najat centrul de presă (sînt a- 
creditati 650 de ziariști).

Pînă la ora primej noastre 
transmisii, au sosit dpar cîteva 
loturi din cele 33 de țări par
ticipante la marea întrecere, 
restul delegațiilor urmînd 
sosească 
miercuri 
lista de 
tivi din 
Austria,

să 
deîn cursul nopții 

și al zilei de joi. Pe 
înscrieri se află spor- 
Argentina, Australia, 
Belgia, Brazilia, Ma-

rea Britanie, Bulgaria, Canada,
Cehoslovacia,
Coreea 
landa,
Grecia, 
slavla, 
tenstein. Mexic, Norvegia, 
landa, — 
nia, S.U.A.,

R. P. Chineză, 
de Sud, Elveția, Fin- 

Franta, R.F. Germania, 
Islanda, Italia, Iugo- 

Japonia. Liban. Liech- 
O- 

Polonia. România, Spa- 
., Suedia, Ungaria, 

U.R.S.S. și Noua Zeelandă.
întîlnlrea studenților sportivi 

ai lumii în cadrul Universia
delor — care și-au cîștigat un 
binemeritat prestigiu fiind

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag a 4-a)

(Continuare In pag 2—3)

Se apropie „semne
tierii își intensified pregâtirile. Reuniți In cadrai lotului national, sub con
ducerea antrenorului emerit Nicolae Voicu, fondiștif part'cipâ în aceste zile 
la antrenamentele programate ?n localitatea Herculane, gazdă tradițională 
de iarnă a cicliști lor. Prilej șl pentru fotoreporterul Vasile 8ogeac sâ rea
lizeze o Imagine cu lotul „tricolorHor* la startul unui rulaj de 60 km.



Finale pe țară ale „Daciadei“ de iarnă Divizia „A" de baschet feminin 24 d
D4CMO4 41

CAMPIONII DE JUNIORI LA BIATLON LA ORADEA CRIȘUL //U" 69-68!

AU FOST DESEMNAȚI PE VALEA RIȘNOAVEI
© De miine, importante concursuri pe trambulina de la Borșa • 
La Sinaia și Prundul Birgăului, competiții pentru școlari • Selec

ționată prahoveana la primul concurs F.I.S. pentru copii

de fond al cluburilor sportive 
școlare (la Poiana Fintinele, 
de lingă Prundul Birgăului).

După o perioadă in care ca
priciile atmosferice au deter
minat mai multe modificări 
în calendarul competițiilor de 
schi, vremea s-a stabilizat in- 
trucitva, permițind disputarea 
competițiilor.

Pe Valea Rișnoavei, Engă 
Predeal, au avut loc finalele 
„Daciadei" și ale campionate
lor naționale de biatlon pen
tru juniori. întreceri organiza
te, în condiții excelente, de 
federația de specialitate și de 
comisia respectivă a județului 
Brașov. Pe primele locuri s-au 
clasat: JUNIORI I 15 km: I. 
I. Lestyan (A.S. Armata Bra
șov) 1.15:21 (5 min. pen.), 2.
V. Pelin-------------  ~
I. Nagy 
km : 1.
pen.). 2.
4124(4).

3. I. Găvenea (C.S.Ș. Rișnov) 
35:23(5), ȘTAFETA 3X6 KM:
1. C.S.Ș. Rișnov — Dinamo I 
Brașov (D. Cristoloveanu, A. 
Nicolae, D. Dobre) 1.31:12; 2. 
CJS.Ș. Rișnov — Dinamo II 
Brașov 1.32:16; 3. C.S.Ș. Mier
curea Ciuc 1.32 5X

(A.S.A) 1.16:02(4). 1 
(AS. A.) 1.1806(3): 10 
1. Nagy 40:47 (3 ture

R. Lutea (A.S.A) 
3. I. Lestyan 4102(6);

ȘTAFETA 3X7.5 km: 1. A S.A. 
I (V. Pelin. I. Nagy. I. Les
tyan) 1.34.21 ; 2. Dinamo I
Brașov 1.45:55; 3. Dinamo II 
1 45:56: JUNIORI II 12 KM: 1. 
D. Cristoloveanu (C.S.Ș. Riș
nov — Dinamo Brașov) 1.1031 
(4 min.). 2. I. Diaconescu 
(C.S.Ș. — Dinamo) 1.12:22(4). 
3. S. Csedd (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc — A.S.A. Brașov) 1 12:33 
(9) : km : 1. D. Dobre
(C.S.Ș. — Dinamo) 33:15 (3 tu
re pen ). 2. S. Csedd 33:37(4),

• In frumoasa stațiune Bor- 
șa au fost încheiate pregătiri
le in vederea găzduirii celor 
mai importante concursuri de 
sărituri de la trambulină, care 
vor avea loc după următorul 
program: 18—19 februarie; fi
nala „Daciadei* și a campio
natului național de seniori. 
(70 m). campionatul național 
de juniori (la juniori săriturile 
contează și pentru combinata 
nordică): 20 februarie: „Cupa 
Dinamo Brașov"; 22 februarie 
..Cupa AS. Armata Brașov: 
23—24 februarie; concursul re- 
publican de copii (proba con
tează și pentru concursul re
publican de combinată nordi
că); 25 februarie: „Cupa Ma
ramureșului”; 27 februarie t fi
nala ..Daciadei' 
natului 
<90 m).

• Selecționata de copii (pro
be alpine) a județului Praho
va va participa, între 21 și 
24 februarie. în Turcia, la Ulu- 
dag. la prima ediție a Con
cursului internațional F.I.S. 
organizat pentru această cate
gorie de schiori. Selecționata 
prahoveana este alcătuită din: 
Daniela Soroeeanu, Adriana 
Neagoe. Cătălin Benasich, Flo
rin Tirică, Mihai Meghea, Că- 

Ltălin Serba le»; antrenori: 
Bogdan și V. Feldman.

la• Campionatele naționale 
probe alpine, senioare și juni
ori. se vor desfășura in 'una 
martie.

ORADEA, 16 (prin telefon). In 
fața unui public numeros au în
ceput, in Sala sporturilor, Între
cerile grupei valorice 1—6- a Di
viziei „A“ de baschet feminin.

CRIȘUL ORADEA — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 69—68 
(36—34). Manifestlnd mal multă 
siguranță în atac și un plus de 
concentrare In apărare, baschet
balistele de la Crlșul, pregătite 
de tinărul antrenor G. Leitner, 
au intrat in minutul 40 cu un 
avans de S puncte (69—64), dove
dit decisiv. Au Înscris: Amlhăesei 
16, Constantines cu 12, Nlculescu 
11, Cigan 10, D. Perțache 8, Cu- 
tuș 3, Casetti 2, O an cea 2 pentru 
învingătoare, respectiv Pali 30, 
Popa 24, Schuster 4, Lukas 2, 
Sandor 2, Hire 4, Mangu-Lun- 
gu 2.

VOINȚA BUCUREȘTI — SPOR
TUL STUDENȚESC BUCUREȘTI 
72—63 (25—28, 62—62). Pină In
min. 25 a condus Sportul studen
țesc, apoi Voința a avut o 
ivtcnire, după care studentele 
aj revenit șl au obținut C2—53. 
Intr-un final In care s-a eviden
țiat Ștefani* Borș, formația 
Voința a egalat. Iar In prelun
giri s-a impus. Au înscris : 
Borș 36, Popesen 14. SUvei »,

Slruguru 8, Grecu 8, Hegheduș 
3 pentru Învingătoare, respectiv 
Pirșu 19, Chvatal 17, Bărăgan 
16, Keresztesi 7. zidaru 4, To
cată 1, Netolitzcbi 1.-

OLIMPIA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 57—55 
(23—32).

Paul LORINCZ — coresp.
★

PLOIEȘTI, 16 (prin telefon); 
In Sala sporturilor Victoria din 
localitate a început turneul gru
pei valorice 7—12.

I.E.F.S. — COMERȚUL TG. 
mureș 62—53 (38—30). Studen
tele au avut o prestație remar
cabilă, conductnd de la Început 
o formație care a evoluat sub 
posibilități. Au înscris ; Mărin- 
guț 17, Ânghellna 12, Nicola 12, 
Pană 11, Blîndul 10 pentru În
vingătoare, respectiv Opriciu 20, 
K13ss 12, Borbcly-Olasz 7, Tor- 
dai 6, Csenteri 6, Mathe 2.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 63—49 (34—26).
C.S.U. PLOIEȘTI — VOINȚA 

BRAȘOV 55—54 (24—31).
Octavian BALTEANU — coresp.
• Azi, la ora 16, în sala Flo- 

reasca, vse dispută meciul Steaua 
— I.C.E.D. din cadrul etapei a 
Z7-a a Diviziei „A".

T
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Cea de a rn-a ediție a mari: 
competiții sportive naționale 
„Daciada* programează, taoeplnd 
de vineri, '.a Vatra Dorn ei. fina
lele pe țară ale etapei de iarnă 
— sport de masă — la sanie și 
biatlon. întrecerile la same vor 

de
ani).
ron-

avea loc pe două categorii 
virstă (11—14 ani șl 14—1» 
Iar cele la biatlon vor rețin: 
curent: Intre 11 f 14 ani.

„CUPA
DE

și a campio-
național de sen ori

azi pină simbătă se 
campionatele nationa-

• De 
dispută 
le școlare la probe alpine (la 
Sinaia) și concursul republican

DMTLON (spori de masa)
După cum ne inlcrmeazâ pre

ședintele Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică r spor*.

. Vatra Dornei. tovarășul Petro
Ta bar ce a, finalele „Daciadei- vor 
avea condiții bune de concurs 
pentru ambele probe. Pîrtia spe
cială de sanie din parcul oralul ui 
este înghețată temperatura rămi
ne scăzută. Iar pe traseu*. de 
biatlon de pe Dealul Runc există 
zăpadă rafiei eml.

„TURNEUL PRIMĂVERII"
(Urman din peg. 1)

LA BOX

Șl

SPERANȚELOR 
SĂRITURI ÎN

", PRIMUL CONCURS
APA AL ANULUI

Conform 
competiție 
a anului este rezervată copi
ilor și se desfășoară, de ari 
pină simbătă. in Cap tală. la 
bazinul ..23 August*, 
speranțelor*, cum este 
lat concursul, reunește 
Pe categorii de virstă

tradiției. prima 
de sărituri in apă

..Capa 
intitu- 

copii 
(9 10.

lui. cînd Costin este expediat 
de două ori la podea. In final 
Iordacbe a obținut o meritată 
victorie la puncte. REZULTA
TE TEHNICE. Categoria se- 
tnimuscă : V. Voicilâ (S. C. 
Muscelul) b.p. M. Raidu (A-S.A. 
Buzău). C. Bloga (A.E.M, Ti
mișoara) b.p. M. Gin dac (Voința 
Măcin). I. Gradoe (A.S.A. Cluj- 
Napoca) b.p. L Petre (C-F.R. 
Craiova). L Bălan (Prahova) 
b.p. C. Prtsăoeanu (C.S.M. Re
șița), R. Geolfan (Voința Buc.) 
bp. AL Stanciu (C.S.M. Bu
zău). G. Agrigoroaie (IMASA 
Sf. Gheorgbe)_ b-ab. 2 D. Gră
dinarii ~
Iordacbe 
b_ab. 2 Ad. Aroneanu (Nico
tină). H Geafar (Steaua) b_p. 
N. Crădun (Met. Buc.). Cat. 
semiușoari : L Stan (Dinamo) 
b.p. St Ștefana (Met. Arad). 
P. Roșea (B. C. Brăila) b.p. D. 
Tudoranoea (Unirea Focșani). 
F. Eva (C-SAL Reșița) b. ab. 1 
ȘL lorută (Constructorul Bu
zău). ▼. Ioana £S. C MAceiuD 
bab. 1 P. Hojda LLSA Quj- 
Napoca). G. 
Laș:) b-ab. 2 
in ta Brăila). 
CLu;-Napoca) 
(Tractorul Brașov)
(Steaua) b_p. D. Cri șan (C. S. 

Cat. semimijloeie : C. 
Ha;=al (T*RB:S (Buc.) bab 2 
L Pavel (Voința Măcin). D. 
Neazu (Oțehil Tîrgoviste) h.p. 
N Vutâtoru (Steaua). AL Dinu 
(Met. Buc ) bp. T. Munteanu 
Steaua). Gh. Cărnăreasa (Met.

Suceava) b_p D. Goerte (AEM. 
TYm). M. Mî-doî (Crișul) b.p.

(C. S. Botoșani), V. 
(Tractorul Brașov)

Drdiță (Voința 
N. Tudoriu (Vo- 
V. Moșuț (Voința 

b-p. St. Bal in t 
H. Sultan

Gh. Bumbac (Pistonul Slati
na). M. Mihalacbe (Farul) 
b_ab. 3 C. Bota (Motorul Arad). u -- —
Gh. 
Gh. 
b.p. 
tere). Cat. greaj T. Pirjol (Di
namo) 
Buc.), 
b-ab. 1 
Angbel 
Birleanu
Donia (B. C. Galați) b.p. 
Ghițâ (Met. Rm. Vilcea).

GALATI. 1« (Prin telefon). 
.Așa cum ne așteptam, după e- 
Hm: nările din primele gale, 
partidele a-au echilibrat, spor
tivii rămași tn cursă oferind 
celor prezenU meciuri agrea
bile. tn prim-planul rezultate
lor nescontate s-a situat vic
toria Cnărului Eugen Preda 
(Metalul Rm. Vilcea) In fața 
campionului _en titre* la ca
tegoria pană. Constantin Stan
ca (Rapid). Agresiv de la pri
mul pină la ultimul sunet de 
gong. Preda l-a incomodat pe 
campion, căruia i-a plasat nu
meroase directe la Ggură, ob- 
tmind victoria eu o dedzie in
discutabilă : 5—0 I REZULTA-

Mocanu (Met Cugir) b.p. 
Onesin (Motorul Arad) 
Laba (Met Rm. Vilcea) 
FI. Grecescu (Electropu-

b.ab. 3 Z. Ioniță (Met. 
A. Milea (Met. Buc.) 
Gh. Joi ța (Dinamo),

(Voința Buc.) b.p. 
(A.S.A. Buzău).

N. 
st 
G.
C.

TE TEHNICE. Categoria mij
locie 
(C.S.M.
Breazu
I. Popa 
Margin
Chițig . . .
D Neagu (Voința Giurgiu), G. 
Simion (Met. Buc.) b.p. D. 
Bumbac (Steaua), C. Ghindă- 
canu (Ceahlăul P. Neamț) b.p. 
Gh. riisei (Electromureș), M. 
Ouatu (S. C. Bacău) b.p. V. 
Mihai (Farul). Cat. muscă 
Boboc (Rapid) b.p. P. Morea 
(Voința Cluj-Napoca), C. Ti- 
țolu (Dinamo) b.p. N. Schiopu 
(B. C. Brăila), I. Munteanu 
(Steaua), b.p. N. Mihai (Oțelul 
Urgoviște), Gh. Govkd (Steaua) 
b.ab. 2 M. Bogdan (Nicolina). 
Cat pană: Gh. Oprișor (Steâua) 
b-p. I. Panait (B. C. Galați), 
M. Nicola (Dinamo) b.p. N. 
Ghețu (B. C. Brăila). N. Tal- 
poș (Met. Salonta) b.ab. 1 D. 
Nan (A.S.A. Cluj-Napoca), I. 
Sandu (Prahova) b.p. V. Po- 
pîrda (Ceahlăul). Al. Dumitras
eu (B. C. Brăila) b.p. M. Ciu- 
giuc (A.S.A. Buzău), T. Cercel 
(Dinamo) b.ab. 1 L Cernat 
(C. S. Bacău).

T. SIRIOPOL — coresp.

mică: M. Dobrean
Reșița) b.k.o. 3. M. 
(Rulmentul Blrlad), 
(Nicolina) b.p. 
(C.S.M, Zalău),

(Unirea Focșani) b.p.

R. 
I.

I.
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• A FOST FĂCUT 
.TUȘ*

• FONDURI IROSITE?
Pină In prezent, da

torită. In special, vi
tregelor condiții me
teorologice, sporturile 
de iarnă nu s-au bu
curat de organizarea 
a prea numeroase con
cursuri. Nici patinajul 
nu a făcut excepție de 
la această nedorită 
«regulă*, lată de ce 
ne-am fi așteptat ca 
atunci cind o competi
ție are loc. flecare sec
ție să dea fuga, cu... 
mic cu mare, pentru 
a-și verifica și finali
za pregătirile, pentru 
a dovedi că antrena
mentele n-au fost In 
van. Numai că nu s-a 
intîmplat așa. O dova
dă, patinatorii de 
Gloria Reșița nu 
fost prezenți nici 
„Cupa federației*

creoem că 
deratia de specializate ar tre
bui si iniervmă ta ('*<■ 
caz. obtigind cluburile te să 
schimbe legHimațiile respec
tivelor jucătoare pe noile nu
me purtate de acestea. Ce 
prin a se hotărî (șl a da dis
poziții In acest sens) asupra 
unuia sau altuia dintre nu
me. firește tn urm» puneri! 
de acord 'eu delegații sau 
antrenorii echipelor.

• RĂSPUNS LA SEMNAL

SPORTUL - MEREU
(Urmart din pag 1)

PREZENT IN PREOCUPĂRI

la 
au 
la 

_ . Sinici Ia concursul repu
blican al copiilor șl 
speranțelor. De ce? 
N-au avut, cumva, ce 
arăta?

• O NECESARA PUNERE 
DE ACORD

Menționam 
cttăva vreme 
fecțiunl care 
fășurarea unei activități nor
male la bazinul Jloreasca. 
Receptivi la semnal, respon
sabilii bazei au trecut la 
treabă. Astfel, porțile vechi 
de polo au fost Înlocuite eu 
altele noi, instalația de în
călzire a fost reparată, sta
rea de curățenie 8-a Îmbu
nătățit, ceasul — care arăta 
Invariabil ora 11,SS — a fost 
dat șl el la reparat. Să spe
răm că. In curtnd, se va re
zolva șl atit de importanta 
problemă a Închiderii erme
tice a ferestrelor, iar nivelul 
apel In bazin va fi mereu 
cel optim.

in urmă cu 
o serie de de- 
lmpledicau des-

Const de rtnd că 
mai bine să o ta pe
alături de— saltea, de- 
cit să-și vadă, aseme
nea colegilor săi. de 
antrenamente, de pre
gătire conștiincioasă 
brașoveanul Gheorghe 
Bircu (Steagul roșu) a 
fost exclus din lotul 
național de lupte li
bere. Un -tuș* care, 
sperăm il va da de 
gtndit.

• „GHEATA* PREA SUB- 
PRE-

Nu este suficient să fii un 
bun sportiv, si obții rezul
tate la concursuri. Se cere șl 
o ccnduită morală ireproșabi
lă. Pentru patinatorii Mlreea 
Vrinceanu (Petrolul Ploiești) 
și Andrei Erdely (Tractorul 
Brașov) .gheata* s-a dovedit 
prea subțire, astfel că el au 
fost sancționați cu scoaterea 
din lotul național, L 
suficiente carențe tn __
cale. Dar, oare, numai el sint 
vlnovațl ?

dovedind 
edu-

Delegații unor formații di
vizionare feminine A de 
handbal înscriu pe folie de 
concurs, in partidele oficia
le — pentru a oferi cîteva 
exemple — clnd pe Marla Ve- 
rigeanu; cînd pe Maria .. .....
(de fapt una șl aceeași 
toare, numai că primul 
este cel nou, de după 
torie), de la Chimistul 
Vilcea, cînd pe Irina Bădes- 
cu sau Irina Cămul, pe Ma
ria Popa sau Maria Manta 
tProgresul), pe Flloftela Că
lin sau Filofteia Danlloff (Ști-

Torbk 
jucă- 
nume 
căsă- 
Rm.

• O INVITAHE ONORATA
Cu o zi Înaintea începerii d spute.or din cadrul „Cupei 

federației" la popice, competiție la care s-a participat 
numai pe bază de invitații și la care au luat parte com- 
ponențli Ioturilor naționale și alțl cițiva popicari frun
tași, multiplul campion național șl mondial Iosif TU- 
mănar (Rulmentul Brașov) s-a accidentat la mina 
dreaptă. Destul de serios pentru a fi tentat să decline 
invitația. Dar cunoscutul sportiv nu a renunțat șl. In 
ciuda evidentului handicap, a fost la Înălțime, obținlnd 
un rezultat bun. Un exemplu care spune multe.

Rubrică realizată de Emanuel FANTÂNEANU

om perseverent excelent orga
nizator si harnic gospodar, a 
aLat calea «pre consacrare a 
unor reprezentanți ai comunei 
susceptibili să ajungă titulari 
ai loturilor reprezentative, cum 
promit sportivii L Ionică. B. 
Topolofeanu, FL Luț* sau I- 
Cazaeu. după ce secția de tir 
de aid a lost nominalizată 
de federație tL tn scurtă vre
me. a Început amenajarea, unui 
poligon, primul de acest fel 
in mediul sătesc. -Forța aces
tei secții — afirmă cu toată 
convingerea primarul comunei 
— o asigură ri cadrele didac
tice din scoli, care Inițiază pe 
copii tn tir, prin cercuri de tir

cu armă cu aer comprimat ; la 
Săbăreni — prof, Ilarion, la 
Joița — prof. Grigore, la Co- 
soba — profesorii Ciurea si 
Bratosin".

Două alte ramuri de sport 
tind să-și cucerească noi a- 
depți ; înotul, fixat, deocam
dată. în centrul de comună, 
inițial prin prof. Ana Simon 
(acum transferată în comuna 
Trestieni). apoi prin colectivul 
de educatoare de la grădinița 
de copii din Joița, și halterele, 
tare beneficiază de aportul u- 
nui absolvent al I.E.F.S., cu 
specializare, prof. Daniel Ene.

Peste tot ce am văzut și 
peste perspectivele prezentate 
de primarul din Joița — un 
bazin redus si o sală pentru

1ZL

ACTUALITATEA IN HOCHEI

jocurile celui de al 111-le» tur
neu ai pr. mei acrii valorica dlz 
campionatul republican al ju
niorilor mici (14 ani) Esve o 
competiție foarte frumoasă. In 
care micuții jucăton de ia C-S-S. 
Gneorgbeni, C-S-Ș. Liceul Miercu
rea Ciuc șt C-S.Ș. Triumf Bucu
rești lși dispută cu foarte mul
tă ambiție primele focuri. Deo
camdată. lideră a clasamentului 
este formația din Oheorgheni, 
dar, indiferent da punctele acu
mulate, fiecare med dintre aces
ta echipe este o veritabilă lncl.n- 
tare. Alături da cele trei echipe 
amlnute, la această Întrecere mai 
sint prezente Steaua București, 
C.S.Ș. nr. 2 Galați șl C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe. Meciurile au loc In 
fiecare zi, plnă duminică, de la 
orele 8,30, 14 șl 16.10.
• Pe noul patinoar artificial 

din Tg. Mureș s-au disputat par
tidele din cadrul primului tur
neu al campionatului Diviziei 
,B“, In cadrul căruia s-au Înre
gistrat următoarele rezultate : 
Unirea Tg. Secuiesc cu C.S.M. 
Electromureș 6—3, cu Hidrome
canica Brașov 12—2, cu C.S.M. 
Suceava 4—3 (6 p lideră a cla
samentului) ; C.S.M. Suceava cu 
Hidromecanica Brașov 10—2, cu 
C.S.M. Electromureș Tg. Mureș 
8—1 (4 p locul secund); C.S.M. 
Electromureș Tg. Mureș cu Hi
dromecanica Brașov 8—0 (2 p
locul III in clasament) și Hidro
mecanica Brașov (0 p). Lideri ai

. s—nentuiui golgetenlor sint 
Curelușe (Suceava) p Lengyel 
(Tg. Secuiesc), ambii cu cite 7 
goluri. Următorul turneu are 
loc Intre 14 șl 1* februarie la 
Suceava. (Gh. Botezan — coresp.)
• O altă competiție, tot de 

juniori, se va consuma lncepînd 
de mâne și pini duminică la 
Miercurea Ciuc. Este vorba de 
cei de al IV-lea turneu al pri
mei grupe valorice a campiona
tului republican de juniori mari 
(18 ani), dispută In care evolu
ează generația de mline a ho
cheiului nostru.
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ȘTIRI DIN (ALÂDIE
In vederea apropiatului se

zon competițional internațional, 
componenții lotului național 
se pregătesc la Lugoj si Sibiu. 
Intre cei selecționați se află 
Dumitru Velea, Mircea Nea
gu, Ion Popa, Florin Stoica, 
Dania Topescu, Teodor Pancă.
• Fostul internațional Oscar 

Recer a preluat conducerea 
tehnică a secției de călărie de 
la Agronomia Timișoara.

• Aflăm cu întristare vestea 
încetării din viată a prof. dr. 
Panait Sîrbu, timp de mai 
multe decenii neobosit ani
mator al echitaiiei românești.
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il sportiv municipal Baia Marc

DE ECHIPĂ
I După dezbaterile „marilor 
| ale celor mici“

probleme

INȚE OLIMPICE
Bug pe altele, două aparate originale.
■ 44 de Sint făcute tocmai pentru crește-
Kunate rea amintitei forțe active, la
I curo E.G.C., up de există mul ți prie-
■rimeș- teni ai Înotului, ai sportului, in*
ftțional cepind cu directorul, ing. Ștefan
■Matei, Gonczi. IATA CE REPREZINTĂ.
I din ne-am zis, la modul concret, la
■ei de Baia Mare, spiritul de echipă. Nu
■ in doar intre sportivi, dar și Intre
fetimiu oameni cu preocupări dintre cele
■s.. în mai diverse, adunindu-i laolaltă
■îastică aceeași dragoste adevărată pen-
■1 ev ele tru sport. Cu toții pun umărul
I coor- la nevoie ! ANTRENORUL Lefter
■nerită Bălan e mîndru de amenajările
It cu făcute cu mina lui in sala de tir
fcu mii cu aer comprimat. Are o spor
iră, ca ti că plecată la lot (pe Aurora
■ndu-i, Barbur) și ar at ea o singură
■u Cu pioblemă — cu fumul pe care-:
nr. LE scoate soba cu lemne, obstacol
I Ioana ieal in cursa pentru decan dusă
■îeanu, de Diana Marinescu, Enlko Csa-
■ Blaj lary, Alexandru Ciutan sau Di-
[Adela niel Șipoș. ÎN CIUDA funcț.onă- 
|e IN- rii defectuoase a poligonului de 
fc.?Ve- talere, antrenorul Emil Maxines- 
lunici- cu — simplă potrivire de nume 
[. ,Pe cu președintele clubului — pro* 
■us, un mite rezultate Înalte ale bâîeți- 
I prof. lor săi. Mai cu scamă că Iede
le uni- rația de specialitate e decisă să-i 
lramu- sprijine mai mult PERMANEN- 
■valent TA căutare de copii de excepție, 
le, cea in centrul preocupărilor tehni-
hă o cienilor de aici, este caracteris-
[ții în- tieă și secției de scrimă de unde
I școlar a plecat, cu ani în urmă, Csila
|ă Ia Ruparcsics. Ne-o spune ca toată
Ipletea- convingerea antrenorul Vasile A- 
Ite Pe- niculesei. CE NE facem cu at-
I toate letismul? Aceasta-i întrebarea
Icepind Auzită la tot pasul. A fost ame-
jlAJvIU- najat un stadion în exclusivitate.
In clă- dar acum, iarna, pregătire cc
II (di- face pe unde se apucă, sală spe
lt care cifică neexistînd. Antrenorul
ros de Ferdinand Moscotid ne vorbește
|L, CO- de Dragoș Mihaly, mai dă vreo
pa, a- două-trei nume. E prea puțin.
1, bine- însă. Iar o unire a tuturor for-
IGheor- țelor spre binele s portul ui-spor-
haestru turilor se impune. OBIECTIVELE
I plecat clubului au fost enunțate șl la
tei mai recenta plenară. în primul rind.
le pre- sporirea contribuției la loturile
I Ceea naționale. Și TREI MEDALII Ia
bă apa viitoarele Jocuri Olimpice (plus,
b stră- pentru acest an, altele, la mari
I seară, întreceri Internaționale). »Lu-
l spor- crfnd mai științific, ieșind pe de-
| mici, plin din rutină, punlndu-ne toa-
Ini de- tă mintea la contribuție putem
Ir Gica aduce faimă orașului, județului.
Slavic, țării", concluziona la amintita

LCTIVA plenară tovarășul Isăflă Pop,
pcclama primarul municipiului Bala Ma
ni răs- re, un autentic susținător al
la sala sportului.
pP* un Gee RAEȚCH!
regula, tosc"! - ____

k, între
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TOTUL PLEACA
mai marea lui 
conduce spre __
bune. Fără pasiunea și migala 
șlefuitorului de perle nu va fi 
posibil insă nimic și aceasta 
ni se pare a fi condiția sine 
qua non a— condiției antre
norului de la eșalonul speran
țelor. O a doua idee care a 
apărut in discuțiile pe margi
nea unuia dintre cele mai 
complete rapoarte prezentate 
de FJLF. jn ultimii ani a fost 
aceea legată de...

DE LA PASIUNE
hotelu- 
a fost.

ULUI
leles că 
I șansele 
Idimen- 
listă a- I a ne- 
pcercitiu 
lea mai 
Ltă de 
I si de 
In uni- 
I direc- 
ranu la 
lăbăreni 
[Cosoba. 
idactice, 
Ideauna, 
I asigură
1 — să 

I copiilor 
bre ca
lea pri- 
curînd",
așeme- 

ină ac- 
numai 

în tine- 
l că în- 
h-educa-

VATRA BORNEI, GAZDĂ 
BUNĂ PENTRU 

CONCURSURILE DE SANIE
La Vatra Dornei, pe pista de 

pe Dealul Negru, vremea favo
rabilă practicării sanie! de per
formanță a permis continuarea 
activității competiționale. Așa, de 
pildă, a avut loc Concursul re
publican al juniorilor II, între
cere la care au participat 73 de 
sănieri din Bistrița, Brașov, 
București, Miercurea Ciuc, Pe
troșani, Sinaia și Vatra Dornei. 
Au cîștigat Ionelia Duță 'I.E.F.S.), 
Dan Ursuț (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
și dublul I. Bălănică — C. Bar- 
toch (C.S.O. Sinaia).

Un alt interesant concurs a fost 
„Cupa Domelor", la care au luat 
parte 96 de sportivi. Cîștigători: 
seniori : FI. Racz (Bradul Vatra 
Dornei), senioare : Mariana Chel- 
soiu (Bradul), juniori I: G. Ca- 
sian (Bradul), junioare I: Came
lia Chitic (Voința Vatra Dornei), 
juniori II: L. Cepoi (C.S.Ș. Va
tra Dornei), junioare II: Ionelia 
Duță (I.E.F.S.); clasamente pe 
echipe : seniori : A.S. Bradul, 
juniori : C.S.Ș. Vatra Dornei.

Petre TAB ARCEA-coresp.
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TAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ I

Sala de festivități a 
lui „Parc" din Capitală 
marți, gazda unora dintre cele 
mat importante și aprinse dez
bateri din sfera fotbalului, 
care au avut loc in ultimii 
ani. In centrul lor s-a aflat 
VIITORUL acestui sport att 
de mult îndrăgit de copiii de 
pretutindeni. S-au spus foarte 
multe lucruri in prima plena
ră a Comitetului federal con
vocată In mod special pentru 
această problemă cu implicații 
deosebite in dezvoltarea fotba
lului. S-au spus, mai ales, d- 
teva MARI ADEVĂRURI pes
te care n-avem voie să trecem 
ușor dacă vrem (și vrem cu 
toții), ca. in viitorul apropiat, 
să emitem pretenții îndreptăți
te pentru obținerea unor CA
LIFICĂRI ; calificări in turne
ele finale ale campionatelor 
europene, calificări tn fazele 
finale ale campionatelor mon
diale. cele mai rivnite obiec
tive ale oricărui fotbal-» din 
orice țară.

Dar, mai înainte de a sub
linia clteva dintre ele, să ne 
fie permis sâ rezervăm citeva 
nnduri unei atitudini care are 
o semnificalie cu totul aparte 
H care spune, probabd. mai 
mult deci: orice ccvint rostit 
de la tribună sau oricare an
gajament hiat formal. în xiua 
P’^nareî vremea a fost rea 
Pentru prima dată in această 
iarnă viscolul s-a abătut asu
pra Capitalei- Cu toate aces
tea, doi oameni In virstă. tre- 
cuți binișor de 79 de ani, au 
ținut mult să Ce prezenți aco
lo unde presimțeau ei că se 
vor spune multe lucruri utile 
pentru fotbal și de unde n-a
veau voie să absenteze. Unul 
se numește Vladimir Luca, 
care și-a aminat internarea in 
spital pentru a participa la 
dezbaterile Plenarei. C 
este antrenorul emerit 
Costea, care a muncit 
multi si cu folos la copii și 
juniori și care a venit la ho
telul „Parc" sprijinit în basto
nul ce-i este acum tovarăș 
nedespărțit! Ce anume i-a fă
cut pe acești doi oameni, de 
__ 22 _ _ să 
înfrunte viscolul pentru a fi 
alături de conducătorii clubu
rilor divizionare „A* Si „B" 
și de antrenorii mai tineri care 
activează acum in pepirierele 
fotbalului? Răspunsul nu poate 
C dedt..

.„PASIUNEA. Pasiunea pen
tru munca pe care ei au des- 
fășurat-o după ce n-au mai 
jucat Pasiunea pentru fotba
lul pe care l-au slujit cu de
votament și dăruire. Ei bine, 
pe acești doi oameni — ca și 
pe L Kluge, N. Gorgorin, N- 
Opriș, D. Pătrașcu, M. Bîrzan, 
L. Ianovschi, E. Popescu, Tr. 
Popa, Gh. Scăeșteanu, 1. Bd- 
kosi — Ii avea în tata ochi
lor atunci cînd. de la tribuna 
dezbaterilor, Mircea Lucescu 
vorbea despre dezvoltarea re
lației antrenor-pedagog-părin- 
te. Ej au fost — unii sint și 
azi — și foarte buni antrenori, 
și foarte buni pedagogi, și ade- 
vărați părinți pentru copiii cu 
care au lucrat sau lucrează în 
centrele de pregătire. Ce vrem 
să spunem in fond? Că pro
filul antrenorului care lucrea
ză în acest eșalon implică 
acest „trinom", care are ca 
numitor comun pasiunea.

S-a vorbit mult In plenară 
despre condiția 
sau profesorului 
(ce trebuie îmbunătățită) 
formare și sîntem convinși că

cointeresare va 
rezultate mai

DE
SA . _ _________
RARE ACEASTĂ REALITATE 
PENTRU A ELIMINA PARA
LELISMUL. Dar fără a uita 
(nici un moment) o altă rela
ție, despre care s-a discutat 
mai puțin in Plenară: timp
școală — timp sport — timp li
ber. Or, se știe că programa șco
lară e încărcată, iar numărul 
de ore necesar pentru o pre
gătire conform cerințelor tre
buie să atingă măcar 1000 în-

DECIZIE VOR TREBUI 
IA SERIOS IN CONSIDE-

O PROBLEMA DE PĂRINTE

ÎTL

îfl

Celălalt 
loan 

ani

multă vreme pensionari,

antrenorului 
fotbalistului 

m

[ZI DE 
le, 18 f-e- 
luin nou 
lantru lu- 
I șl avan- 
blbilitates 
I recentele 
k după 
lit nume- 
Itoturisme 
kte sume 
puteți fi 

1 cfcștigă- 
Liția de a

LA TRA- 
DIN 16 

LAGEREA 
KTRAGE- 

3 13 44. 
sTIGURI : 
86.995 lei,

ERII
DTO

1983
1: 2 va- 

me Dacia
a 17.500 

ante 106% 
leg ere,' o 
R.P. Bul

garia sau R.D. Germană și dife
rența în numerar și 9 variante 
25% a 9.153 lei; categoria 3: 8
variante 100% a 8.940 lei sau, la 
alegere, o excursie de 1 loc în 
R.P. Bulgaria sau R.D. Germană 
și diferența în numerar și 54 va
riante 25% a 2.235 lei; categoria 
4: 116,75 variante a 1.646 lei; ca
tegoria 5: 276,25 variante a 696
lei; categoria 6: 513,25 variante a 
374 lei; categoria 7: 767 variante 
a 200 lei; categoria 8: 5.125,75 va
riante a 100 lei.

FAZA a II-a — Categoria A: 2 
variante 25% a 50.000 lei; cate
goria B: 3 variante 100% a 22.961 
lei sau, la alegere, o excursie de 
2 locuri în R.P. Bulgaria sau 
R.D. Germană și diferența în nu
merar și 7 variante 25% a 5.740 
lei; categoria C: 19,25 variante a 
5,430 lei; categoria D: 94 variante 
a 1.112 lei; categoria E: 1.293,25 
variante a 100 lei.

Autoturismele Dacia 1300 de la 
categoria 1 au revenit partici- 
panților VALERIA DREPTATE 
din Bistrița și TEODOR ION 
STANIS din Timișoara iar câști
gurile de 50.000 lei de Ia categoria 
/X participanților EVA BRÎNCU 
d’n Timișoara și RADU ION din 
Ploiești.
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ȘTIRI... ȘTIRI
• ARBITRII PARTIDEI UNI

VERSITATEA CRAIOVA — C.S. 
T1RGOVIȘTE. Meciul restanță 
care se dispută, duminică, in 
Divizia „A“ între Universitatea 
Craiova și C.S. Tîrgoviște va fi 
condus de o brigadă arădeană 
cu M. Axente, la centru, R. Cîm- 
peanu și D. Vătran, la linie.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

6 
e- 
la 
C. 
de 

Pen-

VA ÎNCEPE RETURUL LA 
MARTIE. După cum se știe, 
chipa craioveană va susține, 
2 martie, meciul tur cu F. 
Kaiserslautern, din sferturile 
finală aie Cupei U.E.F.A. 
tru a li se permite jucătorilor 
craioveni o zi in plus de refa
cere, ei vor susține meciul din 
prima etapă a returului — cu 
F.C. Constanța, în deplasare — 
o zi mai tîrziu, duminică 6 mar
tie.

e ASTĂZI începe cursul 
DE INSTRUIRE A ARBITRILOR 
DIVIZIONARI 
dimineață, ! 
cursul de instruire 
din lotul divizionar

: „A". In această 
în Capitală, începe 

a arbitrilor 
„A“. In

S-ca spus multe lucruri 
interesante la plenara des
pre copiii fotbalului nostru.

Ca mici excepții. t-a vor
bii direct la temă, „la o- 
bsecr*. firi meandre retori
ce goale ti ocolitoare.

S-ca pomenii țî~ s-cu sub- 
iraicl cele bune, după cum 
s-a insistat esapra relelor 
cere trebuie neapărat ți 
grabnic înlăturate pentru ca 
activiiatea de la centrele 
de copa *i jwăorrsA te în
scrie ferm pe un drum de 
impHsiri, de cit mai multe 

harul 
nos-

impHxiri. potrivit cu 
recunoscut el tinerilor 
tri fotbaliști.

Problema subvenției 
tru centrele de copii, 
venție cere «a ajunge 
ori la— centre ți te opreș
te la „echipa mare' (de Di
vizia ^A*. -B* tau
a fost un motiv care a re
venit nu intimplător in dis
cuta Ilegal, tfidind etica 
elementară, această practici 
— despre care se vorbește, 
on de on, in ședințe — nu 
poate fi stirpiti deci! prin- 
tr-un control ferm, energic 
ri neiertător (cum nu o 
existat in această direcție) 
din partea federației. Nu

pen- 
rui- 
sne-

este admisibil ca in timp ce 
statul are grijă de aceste 
centre de copii, le acordă 
subvenții, unii „tutori lo- 
cali“ să le schimbe destina
ția. Firească ți legitimă, a- 
titudinea antrenorilor de la 
centre care au condamnat 
această practică revoltătoare 
fi tristă. Firească si legiti
mă, concluzia că munca de 
la centre pretinde de la cei 
care o desfățoară vocație 
pedagogică, o adevărată che
mare. dragoste de copii.

De-a dreptul emoționant 
a fost cuvintul unui foarte 
respectabil septuagenar, Vla
dimir Luca, om de fotbal, 
fost antrenor, fost coordo- 
iator de centre, azi activist 
voluntar, care c sintetizat 
intr-o minunată metaforă 
atitudinea care trebuie să 
existe față de micii fotba
liști : o atitudine de părin

te 
pro- 

nu 
per- 
Si-i

te. Iar activitatea de 
centre este mai ales o 
bIernă de părinte. Si 
minți copiii! Sd-i ajuți 
manent, să-i sprijini, 
crețti ! Pe cei care au ta
lent sd-i 
lițti. dar 
oameni !

faci mari fotba- 
pe toți sA-i faci 

Ața e, Nea Luca._

Marius POPESCU

„CONCENTRAREA TALEN
TELOR. Sigur că e bine — 
mai ales in contextul general 
al eficienței a tot ce produ
cem — ca unitățile fotbalului 
să fie mai bine gindite. mai 
bine organizate, mai atent 
conduse, mai des controlate. 
Numai așa se va putea ști cu 
exactitate cine produce, cit 
produce, cum produce. E bine 
ca Luceafărul (întărit) aă 
aibă... luceferii lui mai mici 
(întăriți) la Brașov, Bacău, 
Cluj-Napoca, Timișoara sau 
Craiova. Problema care se pu
ne este însă alta si ea n-a 
scăpat unui observator atent 
al desfășurării Plenarei. Este 
vorba de disputa 
principială) dintre 
forme de unități: 
copii și juniori (pe 
și clubul sportiv 
de altă parte). Această dispută 
a ars ca o flacără la Bacău $i 
nici acum, din păcate, nu-i 
terminată. Ea apare peste tot 
acolo unde există. în paralel, 
ambele form# de organizare. 
Este de fapt disputa dintre an
trenorul fost jucător de per
formantă și profesorul absol
vent al I.E.F.S., disputa (încă 
dintre fotbalul școlar și cel 
practicat pe terenurile cluburi
lor divizionare ,^A“ sau .,B“. 
S-a crezut o vreme că se va 
isca o întrecere de bun augur 
între ceea ce dau clubul școlar 
și centrul de copii. Nu s-a iscat. 
PRIN URMARE, FACTORII

(uneori ne- 
cele două 
centrul de 
de o parte) 
școlar (pe

tr-un an. Vrem nu vrem, a- 
ceasta-i situația. Și pentru că 
tot am ajuns la acest „vrem", 
iată ce-ar fi vrut să audă 
multi participanți la Plenară...

„ OPINIA CLUBURILOR 
MARI. In raportul prezentat 
s-au dat sumedenie de exem
ple. Au fost evidențiate clu
burile cu centre productive, 
dar și cele care n-au format 
jucători de valoare, deși au 
„înghițit" destule fonduri. F.C. 
Olt n-are echipă de juniori in 
campionatul republican și ni
meni nu poate afirma că tn 
județul Olt nu există copii ta
lentat și dornici de afirmare 
în acest sport. Este un exem
plu. Dar participanțli la aceas-

tă extrem de utilă dezbatere 
ar fi vrut să cunoască 
dafîiile pe care Ie fac 
cluburi puternice in 
formării unor viitori 
tionali ai fotbalului.
Dinamo, Sportul studențesc 
sint unități-fanion, dar realiză
rile lor. din ultimii ani. în 
acest domeniu sint neînsemna
te. Deși pepinierele respective 
sint încadrate cu multi antre
nori deși acesta cluburi nu 
se pot plinge că nu au con
dițiile minime necesare. Le au 
șl mai au și datoria să impul
sioneze activitatea propriilor 
pepiniere. Tocmai pentru că 
ni se pare absolut nefiresc ca 
în lotul lărgit al selecționatei 
U.E.F.A. ’83 să existe doar 
DOI JUCĂTORI DIN CAPI
TALĂ! Și tot așa s-au petre
cut lucrurile șl cu promoMile 
precedente, cele ale anilor ’80, 
’81, ’82. Din păcate. în Plena
ră, bătrînul Nicolae Opriș a- 
firma cit și cum s-a muncit 
la Craiova (în condiții mult 
mai precare) în deceniul tre
cut pentru obținerea unor... 
rezultate ca Bălăci, Donose. 
Geolgău, Cirtu și încă multi 
alții. L-am aplaudat pe Ni
colae Opriș, tot așa cum am 
dori să-i aplaudăm și pe... ur
mașii lui de la pepiniera ol
teană. dar 
nu ne dau 
dăm, însă, 
general lt. 
președinte 
vind lansarea unei...
„ÎNTRECERI INTRE CEN

TRE; întrecere care să se de
clanșeze cit mai cur,nd și 
care să cuprindă toate unită
țile in care se formează jucă
tori. O astfel de competiție ar 
fi extrem de utilă pentru fot
balul românesc, iar printre 
criteriile de concurs ar trebui 
să fie, mai întii, numărul de 
jucători promovați (la loturile 
reprezentative de juniori și n 
diviziie „A“ și ,,B“), dar și 
locurile și punctele acumulate 
in competițiile cu caracter re
publican. Pentru că, oricîte ar
gumente s-ar invoca, tot din 
echipele fruntașe în competiții 
au apărut JUCĂTORII BUNI. 
Nu din cele mereu codașe. In 
sfîrșit, poate că odată cu a- 
ceastă întrecere se va mai de
clanșa și o alta, aceea de a- 
menajare a unor baze sportive 
simple, fără investiții costisi
toare. dar cu mari investiții de 
simt gospodăresc. Căci. în fond, 
avea dreptate nea Mitică Pă
trașcu afirmind că la Corvinul 
s-a creat o bună bază materi
ală deoarece a existat interes 
din partea tuturor factorilor 
hunedoreni. Și pentru că a 
existat, Hunedoara are fotbal. 
Și exemplul Hunedoarei poate 
fi luat și de alții. Dar. în ul
timă instanță, tot de la PA
SIUNE pleacă... totul.

Laurențiu DUMITRESCU

și stră- 
celelalte 
vederea 
interna- 
Steaua,

care, deocamdată, 
acest prilej. Aplau- 
ideea tovarășului 
Nicolae Stan, vice- 
al C.N.E.F.S., pri-

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
UNIVERSITATEA CRAIOVA

(prin telefon)

LOTUL DE TINERET 4-1 (1-0)

CRAIOVA, ÎS _
Partida s-a disputat pe stadionul 
Tineretului, pe un timp frigu
ros, in fața a aproximativ 12 000 
de spectatori. Craiovenil au ata
cat din start, au dominat șl au 
creat multe faze la poarta ad
versă, dar au și ratat din pozi
ții favorabile. Este drept că si 
Lovaș, care a făcut o partidă 
foarte bună, s-a opus de clteva 
ori la loviturile de cap ale lui 
Cămătaru. In mln. 30 Insă, Bă
lăci, aflat la marginea careului 
de 16 m, puțin lateral stingă, a 
șutat năpraznlc, balonul a lovit 
stîlpul din stingă și a intrat in

ȘTIRI ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI.,.
timpul celor trei zile ale cursu
lui, pe lingă pregătirea teoreti
că, asigurată prin expuneri, fil
me, discuții, vor avea loc și 
testările corespunzătoare.

• AKBITRH DUBLEI INT1L- 
N1RI, DIN CUPA U.E.F.A., F.C. 
KAISERSLAUTERN — UNIVER
SITATEA CRAIOVA. Forul eu- 
repeah de specialitate (U.E.F.A.) 
a făcut cunoscute brigăzile de 
arbitri care vor conduce cele 
două întilniri dintre formațiile 
F.C. Kaiserslautern și Universi
tatea Craiova. Astfel, la 2 mar
tie. la Kaiserslautern va oficia o 
brigada belgiană, avîndu-1 la 
centru pe M. Schoelers, iar par
tida retur de la Craiova (16 mar
tie) , va fi condusă de o briga
dă din Anglia, cu 
centru.

« BRIGADA DE 
PORTUGALIA LA 
PRELIMINARIILE 
DINTRE 
NIA. La 
olimpice 
niei vor

ile olimpice. întîlnlrea, care se 
va disputa Intr-un oraș, încă 
nedesemnat, din Iugoslavia, va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri din Portugalia, avfndu-1 la 
centru pe Marques Pires.
• ASTĂZI, PE STADIONUL 

T.M.B. se va disputa înttlnirea 
amicală dintre divizionara ,C“ 
T.M.B. șl Gloria Bistrița. Par
tida este programată de la ora 
15.30.
• ECHIPA 

in turneu în 
cu scorul de 
Videoton din
lurile au fost marcate de Grosu.

« F.C. ARGEȘ A REVENIT DIN 
BULGARIA, unde a întreprins 
un turneu de trei jocuri: 1—0 cu 
Marek Stanke Dimitrov, 4—0 cu 
Minior Pernlk șl 1—2 cu selec
ționata orașului Kustendil.
• AZI, MECI AMICAL LA RM. 

VILCEA. O interesantă partidă 
se dispută astăzi la Rm. Vilcea, 
între divizionarele „A“ Chimia 
și F.C. Argeș. Partida va înce
pe la ora 13.

plasă : 1—0. In cea de a doua re
priză, lotul de tineret a Ieșit 
mai mult la atac și între minu
tele 53 șl 63 a creat patru si
tuații de gol, dar de fiecare da
tă s-a opus Lung, care, inspirat, 
a respins sau a blocat șuturile 
lui Lasconi șl Hangniuo. Apoi, 
craiovenii au preluat inițiativa și 
au marcat prin Irimescu (min. 
73), Clrțu (min. 76) și Crișan 
(min. 85). Lotul de tineret a re
dus din handicap prin Văidean, 
in mln. 87, clnd a transformat 
o lovitură de la H m.

UNIVERSITATEA: Lung — Ne
grită, 
mescu 
deanu 
Bălăci.
Clrțu,

LOTUL
— Mănăilă, Glieorghlu, Jenei, 
pure 
vilă
Au mal jucat: Văidean, O. 
pescu, Costln.

St. GURGUI, coresp.

Clupitu, ștetănescu, iri-
— Donose. Dumitru, Bel-
— Geolgău, Cămătaru, 
Au mai jucat : Tilihoi,

Crișan.
■- DE TINERET : Lovaș 

___ Z „ ' . ~ E-
Hangliiuc7 C.' Hie, Mo

ld. Radu, Fîșic, Lasconi. 
------ _ Po-

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — DINAMO 0—2 
(0—0). Golurile au fost realizate 
de Văetuș (mln. 58 
Tokacek, coresp.).

ȘOIMn IPA SIBIU 
NUL HUNEDOARA 

marcat: Beleaua

și 66). (N.

M. Hackett, la

ARBITRI DIN 
MECIUL DIN 

OLIMPICE 
IUGOSLAVIA ȘI ROMA - 
30 martie selecționatele 

ale Iugoslaviei ți Româ- 
debuta în prellmlnari-

F.C. BIHOR, aflată 
Ungaria, a întrecut 
2—0 (1—0) formația 
Szekesfehervar. Go-

— CORVI- 
1-3 (1-3).

(mln. 17), 
respectiv Nicșa (mln. 4), Peteu 
(min. 8 și 13). (S. Beu, coresp.). 

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M. REȘIȚA 1—1 (1—0). Au
torii golurilor : Mihale (min. 45, 
autogol) pentru Politehnica, Oan- 
cca (min. 71) pentru C.S.M. (C. 
Cretu. coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 1—1.(0—1). Autorii go
lurilor: A vădanei (min. 51), pen
tru C.S.M.. Pop (mln. 43), pen
tru „U‘. (I. Mindrescu, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI —GLORIA 
BISTRIȚA 3—0 (3—0). Au Înscris: 
Manea (min. 11). Damaschin 
(min. 21) si Bejan (min. 26). (D. 
Moraru-Slivna, coresp.).

Au
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cele mai mari competiții poli
sportive după Olimpiade — se 
constituie într-un important 
factor de mai bună cunoaștere, 
apropiere și înțelegere intre ti
nerii de pretutindeni. Interesul 
pentru aceste întreceri este re
flectat și de participarea val.o- 
roasă anunțată: ași ai pirtiilor 
de schi, cunoscuti performeri 
ai gheții și trambulinelor. 
Astfel, din datele deținute de 
noi pină la această oră, aflăm 
că lidera echipei italiene de 
schi alpin este Marja Rosa 
Quario, recentă laureată a u- 
nui concurs din Cupa Mon
dială. Bulgarii Pctar Popan- 
ghelov și Ivan Lebanov (me
daliat olimpic cu bronz la schi 
fond) își vor apăra titlurile de 
campioni mondiali universitari 
cucerite în 1931 in Spania. Va
loroasele schioare Blanka Pau- 
lu, din Cehoslovacia, și geme
nele Dorota și Malgorzata 
Tlalka (Polonia) vor fi și ele 
prezente. Hocheiul sovietic va 
fi reprezentat de puternica e- 
chipă studențească de liga I, 
Kristal Saratov. Desigur, sînt 
doar cîteva exemple, alese fără 
o anume ordine valorică.

ATLEȚI ROMÂNI 
CONCUREAZĂ

LA BUDAPESTA
Un grup de atleți români din 

grupa de semifond va partici
pa, sîmbătă și duminică, la 
concursul internațional de la 
Budapesta. Vor face deplasarea 
Doina Melinte, campioana eu
ropeană de sală la 800 m, Ma
ria Radu, Niculina Lazarciuc, 
Cristina Cojocaru, Mitica Jun
ghiata, Ella Kovacs, Horia To- 
boc și Petre Drăgoescu.

22-24 aprilie, 
la Rm. Vilcea: 

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 
DE GIMNASTICĂ 
ALE ROMÂNIEI
în preajma importantelor e- 

venimente competiționale ale 
lunii mai — Campionatele eu
ropene feminine de la Gote- 
borg și cele masculine de la 
Varna — sînt programate, în 
ultima decadă a lunii aprilie. 
Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României, în
trecere de tradiție care reu
nește în fiecare an numeros! 
gimnast! de valoare din în
treaga lume. în acest an con
cursul va avea loc în zilele 
de 22—24 aprilie, in Sala spor
turilor din Rm. Vilcea. Si-au 
anunțat deja participarea gim- 
naști șl gimnaste din U.R.S.S., 
R. D. Germană. Cehoslovacia, 
Ungaria, Bulgaria. Polonia, 
Cuba, R. F. Chineză si R.P.D. 
Coreeană.

CUPA DAVIS '83, MECIUL ROMÂNIA - CHILE
(Urmare din pag. 1)

dar a ieșit in primul tur. Dir- 
zu a obținut două victorii în 
calificări, iar Mareu trei. A 
doua escală, la Bucholtz, lingă 
Hamburg. Mai puțin reușită 
pentru noi. Nu joacă în tur
neul final decit Scgărceanu. 
Câștigă la americanul Groth 
(4—6, 7—5 6—3), dar pierde
imediat la iugoslavul Jivojino- 
vici (4—6, 3—6), vechiul său 
rival.

— Ce are Florin cu el ? Par
că face un „complex Jivoji- 
novici", ca pe vremuri Năstase 
la Graebner, sau acum McEn
roe la Lendl...

— Da, așa sc pare. Este pă
cat, fiindcă are armele cu 
care să-I învingă, mai ales 
returul de serviciu, dar nu le 
folosește oportun, mereu intră 
în derută. Segărccanu a jucat 
însă la nivel bun, in continua
re. La Gelsenkirchen, in al 
treilea turneu, el a fost din 
nou în finală, după vic'orii la 
suedezul Svensson (7—5, 6—1),

DE ȚĂRI LA UNIVERSIADA DE IARNA Din țările socialiste

Sofia este o gazdă tradițio
nală a Universiadelor. După 
două ediții — în 1961 și în 1977 
— ale Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară, iat-o acum ga
ta să găzduiască și o Universiadă 
albă, fiind, de fapt, singurul oraș 
din lume care. în decurs de 
numai șase ani, 6-a încumetat 
să treacă de la organizarea u- 
nei ediții estivale la o replică 
hivemală a ei. Așezarea geo
grafică potrivită a capitalei 
Bulgariei îi permite acest ve
ritabil salt peste anotimpuri : 
este situată la 12 kilometri de 
masivul Vitoșa (cu Virful Ne
gru atingînd 2290 metri) și la 
60 kilometri de Borovet (unde 
zăpada se menține în majori
tatea lunilor anului). în cele 
două stațiuni montane au avut 
loc în ultima perioadă și între
ceri din Cupa Mondială și Cu
pa Europei la schi, ele găz
duind acum competițiile de 
schi alpin, schi fond, biatlon, 
sărituri de la trambulină și 
combinată nordică. Sofia. cu 
noul său Palat de gheață, 1-

ȘTAFETA GENERAȚIILOR
Orice început are, firește, 

un sfîrșit 1 Tot așa si o ca
rieră sportivă, al cărei sfîrșit 
își sporește semnificația atunci 
când lasă in urmă fapte deo
sebite si performanțe de mare 
valoare. în ultima perioadă de 
timp am notat, din telegramele 
agențiilor internaționale de 
presă, mai multe asemenea 
sfirșituri...

Belgianul Patrick Sercu. du
pă ce a devenit campion o- 
limpic la ciclism. în proba de 
1 000 m cu start de pe loc la 
Jocurile de la Tokio din 1964, 
a trecut la profesionism si in 
1967 si 1969 a îmbrăcat tri
coul cu „curcubeu* al campio
nilor mondiali, in proba de vi
teză. Apoi, el a devenit un spe
cialist, unul dintre cei mai 
mari, ai cursei celor 6 zile. In 
12 ani de activitate. Sercu a 
încheiat 223 de asemenea curse, 
în 87 dintre ele terminind în
vingător (cu diverși coechi
pieri). Acum, pentru Patrick a 
venit vremea retragerii—

SamiuIIab este, sau mai bi- 
ne-zis a fost, căpitanul echi
pei de hochei pe iarbă a Pa

Meciuri restanță la volei

TRACTORUL BRASOV - SILVANIA 3-1
Ieri s-au desfășurat, la Bra

șov și Oradea, două meciuri 
restanță din campionatul pri
mei divizii de volei masculin. 
Corespondenții noștri ne-au 
transmis cîteva amănunte.

TRACTORUL BRAȘOV - 
SILVANIA Ș IM LEUL SILVA- 
NIEI 3—1 (—13, 10, 2. 5). Bra
șovenii au prestat un joc bun, 
obținind o prețioasă victorie, 
în timp ce oaspeții, marcați de 
efortul recentei întilniri inter
naționale disputate cu Partizan 
Belgrad, au evoluat modest, că- 
zînd spre final. S-au remarcat : 

vest-germanii Zipf (2—6, 7—6, 
6—4) și Pinner (5—7, 6—2, 6—2), 
ultimul o vedetă de prima mi
nă a gazdelor. Pierde, insă, 
ultimul meci la Birner (2—6,
4—6). Aci, intr-o finală de ca
lificări, a jucat și Bucur. In 
sfîrșit, în ultjmul turneu, la 
Bietigheim-Bissingen, foarte 
puternic, Scgărceanu cișligă 
două partide, iar pe a treia o 
pierde Ia Pinner (6—7, 3—6), 
în „sferturi".

— Și mai departe?
— Acum se joacă Masters-ul 

circuitului, la Munster. Segăr- 
ceanu este calificat, situin- 
du-se prin ansamblul rezulta
telor printre fruntașii clasa
mentului general. Să sperăm 
că vom avea vești bune și de 
la acest ultim turneu final... 
Pină atunci, noi plecăm Ia Ti
mișoara, unde începem antre
namentele de săptămina vi
itoare. Acolo il vonr aștepta 
și pe Iile Năstase. De la 21 
februarie este programată o 
întilnir'e de verificare cu echi
pa Ungariei. Bine nțc'es, mai 
avem de lucru. 

x naugurat cu o săptămină în 
urmă, își va oferi dreptunghiul 
său de 60/30 metri celor mai 
buni hocheiști și patinatori 
artistici studenți. evoluțiile a- 
cestora puțind fi urmărite de a- 
proximativ 3500 de spectatori.

în final. vești din tabăra 
noastră. Patinatorii Adrian Va- 
sile, Viorica Nicu, Irina Nichi- 
forov, Bogdan Krutîi — ca" și 
hocheiștii lui Eduard Pană și 
Ion Tiron — au primit, în 
cursul după-amiezii și serii de 
miercuri, ore de acomodare la 
Palatul de gheață. Deși vre
mea este rece și vîntul bate 
puternic, spulberînd zăpada 
care cade de două zile la So
fia. schiorii noștri alpini. in 
frunte cu Zsolt Balasz, cei de 
la fond și biatloniștii vor face 
joi cunoștință cu traseele. De- 

' legația României, alături de 
celelalte participante, va fi 
prezentă seara, la Palatul na
țional al culturii „Ludmila Jiv- 
kova". unde, incepind de la 
orele 18. va avea loc festivi»- 
tatea de deschidere.

kistanului. campioană a lumii. 
„Calul Zburător*, cum i se spu
ne aripei stingi a echipei cam
pioane mondiale, avea o vi
teză extraordinară si o înde- 
ntinare ieșită din comun in 
minuirea crasei si conducerea 
micuței mingi, a participat la 
J.O. din 1976 si la ultimele 3 
ediții ale Cupei mondiale, iar 
anul trecut a cîștigat medalia 
de aur la Jocurile asiatice de 
la Delhi. Acum, pentru Sa- 
miuBah a venit vremea re
tragerii—

Sun Jinfang. una dintre cele 
mai bune voleibaliste din R. P. 
Chineză câștigătoare a titlului 
mondial la ediția de anul tre
cut din Peru, a decis să re
nunțe la voleiul competiționaL 
din motive— sentimentale, căci 
ea a acceptat cererea in căsă
torie ce i-a fost adresată. Nu 
va mai juca deci volei, dar 
Eu-1 va părăsi, urmind a de
veni antrenoare in provincia 
natală Jiangsu. Acum, pentru 
Sun Jiafang a venit vremea 
retragerii—

Richard Nowakouski a fost, 
probabC. cel mai bun pugilist

Stereo și Zamfir — de 
la Tractorul. respectiv Tutovan. 
Strauf și Ghin. Au arbitrat V. 
Vrăjescu și CL Murgulescu din 
București. (C. GRUIA).

CLS.U. ALUMINA ORADEA 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
3-2  (15- —12, 8, —14. 17).
Partidă extrem de echilibrată, 
cu spectaculoase — și drama
tice ! — răsturnări de scor. Evi- 
dențiați : Manole, Băgăian, Ră- 
duță — de la gazde, respectiv 
Stoian, Braun, A. Dumitru. 
(P. lorincA

— Totuși, ce concluzii s-ar 
putea trage pentru această pri
mă tranșă a programului de 
pregătire?

— In primul rind, este bine 
că am pornit-o mai ..de dimi
neață". Anul trecut, in aceeași 
perioadă, aveam un singur 
turneu in picioare. Diferența 
poate fi un atu important in 
favoarea noastră, acum cind 
pregătim revanșa împotriva 
chilienilor.

— Să nu uităm, insă, că ei 
vin cu altă echipă, in frunte 
cu Hans Gildemeister, prima 
lor rachetă, care a absentat la 
Santiago.

— Așa este. Dar pentru mi
ne, ca antrenor, mai important 
este că acum jucătorii mei se 
mișcă bine, cu ameliorări evi
dente în procedeele tehnice șl 
un plus in forța de concentra
re. O lege de bază a sportu
lui spune că un meci sc cîș- 
tigă totdeauna cu echipa ta, 
nu cu cea a adversarilor!

La acest punct, nici nu poți 
să nu fii de acord cu Alexe 
Bardan.

In luna decembrie 1932, în 
Bulgaria a fost sărbătorit se
micentenarul înființării fede
rației de lupte. Cu acest pri
lej aproape în toate orașele 
s-au organizat concursuri, ex
poziții de fotografii cu marii 
campioni, conferințe cu carac
ter științific. Deși forul de 
specialitate a luat ființă abia 
în 1932, luptele din Bulgaria 
au o veche tradiție, dar regi
mul burghezo-moșieresc nu 
le-a acordat importanta ce 11 
se cuvenea. Să amintim de un 
singur nume, devenit legendar, 
de Nikola Petrov, care în 
1894 a evoluat și la Bucureștii 
și apoi la Paris, a câștigat un 
mare concurs mondial la cate
goria grea, atribuindu-i-se ti
tlul de cel mai valoros luptă
tor al secolului al XIX-lea!

Dar abia în anii de după 
Eliberare, luptătorii bulgari de 
„greco-romane" și „libere" se 
afirmă puternic pe plan mon-

<Ln R. D. Germană, în ultimii 
ani. în acest răstimp el a fă
cut saltul de la campion al 
copiilor, in 1969 (la 14 ani) 
la cel al campionilor de se
niori al R. D. Germane. în 
1974, la cel de campion euro
pean în 1977 și medaliat o- 
limpic (argint) la Jocurile de 
la Montreal. Acum pentru No
wakowski a venit vremea re
tragerii...

Dar și pentru încă multi alți 
sportivi de mare prestigiu, ale 
căror rezultate le-am apreciat, 
a venit momentul final al ca
rierei Iot sportive. Locul lor 
va fi luat acum de alți spor
tivi, poate la fel de talentați. 
care vor duce, cu siguranță, 
mai departe valoarea perfor
manței, spre culmi la care as
tăzi ne este chiar teamă să ne 
ginim 1—

Romeo VILARA

INDIA CANDIDEAZĂ LA 
ORGANIZAREA J. 0. 1992 
India a confirmat că își va 

susține candidatura pentru or
ganizarea Jocurilor Olimpice 
din 1992 cu prilejul celei de-a 
86-a reuniuni a C.I.O. care va 
avea loc intre 21 și 28 martie 
Ia New Delhi, a declarat Raja 
Bhalinder Singh, ministrul 
sportului și președintele Comi
tetului olimpic indian. Organi
zarea J.O. din 1992 va fi atri
buită la sfirșitul anului 1986 la 
Lausanne.

FINALISTELE CM. DE JUNIORI
Sint cunoscute cele 16 par

ticipante la turneul final al 
C.M. de juniori, care va avea 
loc in iunie, in Mexic. Iată-le, 
repartizate pe continente. EU
ROPA : Austria, Scoția, Olan
da, Polonia, Cehoslovacia si 
U.R.S.S. AFRICA : Coasta de 
Fildes și Nigeria. ASIA : 
R.P.D. Coreeană și R. P. Chi
neză. AMERICA DE NORD, 
CENTRALA SI ZONA CARAI- 
BELOR : S.U.A. si Mexic. A- 
MERICA DE SUD : Brazilia, 
Uruguay și Argentina. Austra
lia, calificată după turneul din 
Costa Rica. Alcătuirea grupe
lor turneului final va avea loc 
la 22 februarie, la Zurich.

AGENDA BRITANICA
• în semifinalele Cupei ligji 

engleze, LiverpooT a fost în
vinsă de Burnley cu 1—0, dar 
s-a calificat în finală, grație 
victoriei repurtate în tur cu 
3—0. în prima manșă a ce
leilalte semifinale Arsenal a 
fost învinsă pe teren propriu 
de Manchester United cu 4—2 !

în campionat : Nottingham 
County — Southampton 1—2 !
• La 23 februarie. în cam

pionatul Interbritanic se Jntîl- 
nesc echipele Angliei si Țării 
Galilor. Antrenorul englez 
Bobby Robson a introdus în 
lot (probabil vor și juca) pe 
Statham — 24 de ani șl
Bennett — 21 de ani, ambii de 
la West Bromwich și pe Co

APROAPE 1000 DE MEDALII
dial. Nikola Stancev cucerește, 
în 1956, primul titlu olimpic, 
iar un an mai tirziu Petko 
Sirakov cîștigă medalia de aur 
la „mondiale". Printre marii 
campioni se numără Aleksan
der Tomov. care a obținut 5 
medalii mondiale și două o- 
limpice !

Bilanțul general al luptători
lor la cele două stiluri este 
strălucit. în total, sportivii a- 
cestei discipline din Bulgaria 
au ciștigat aproape 1000 de 
medalii: 49 olimpice (13 da 
aur, 24 de argint, 12 de bronz), 
233 la campionatele mondiale 
(49, 99, 75), 291 la campiona
tele europene (101, 113, 77) și 
399 la Balcaniade (243, 109, 47)1

Președintele federației de 
specialitate este profesorul 
Rajko Petrov, binecunoscut pe 
plan internațional pentru 
lucrările științifice din dome
niul antrenamentelor și al psi
hologiei, făcute în lunga sa 
activitate.

Acum, toate obiectivele vi
zează viitoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice, de la Los An
geles. „Sportul luptelor a luat 
o dezvoltare apreciabilă pe 
toate continentele. A crescut 
simțitor valoarea concurențllor 
in multe țări, pină mai ieri 
neafirmate pe plan internatio
nal. Iată de ce numai o pregă
tire temeinică și afirmarea 
unor elemente tinere ne va 
putea conduce spre podiumul 
olimpic", a spus Rajko Petrov.

•TELEX»
BASCHET • în med tur din 

semifinalele Cupei cupelor : A.S. 
Villeurbane Lyon — Den Bosch 
(Olanda) 88—83 (50—43).

CICLISM 0 Prima etapă a Tu
rului Cubei (1 700 km, 12 etape), 
desfășurată între Baracoa șl 
Guantanamo, 156 km, a fost cîș- 
tigată de tânărul rutier din R. D. 
Germană Uwe Raab (19 ani) în 
3h51:«, care s-a impus la sprint 
in fața cubanezului Juan Carlos 
Padron și a cehoslovacului Josef 
Pern/.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Goteborg, în meci revanșă. Sue
dia a întrecut Cehoslovacia cu
3— 2 (1—0, 2—2, 0—0), după oe oas
peții cîștigaseră cu o zi înainte, 
la Malmoe, cu 8—3. O La Saint 
Gervais, în meci amical : Ungaria
— Franța 6—3 (1—0, 1—2, 4—1).

ȘAH • In partidele întrerupte 
din runda a treia a turneului de 
la Linares, Iusupov l-a învins pe 
Seirawan, Larsen pe Timman, 
iar Hort și Miles au remizat. 
Conduc Ulf Andersson. Gyulla 
Sax, Anthony Miles șl Bent Lar
sen cu 2 p. urmați de Anatoli 
Karpov 1,5 p (din două partide).

TENIS. • Rezultate din tur
neul de la Vina del Mar : Bas- 
tlanssen (Norvegia) — Ilie Năs
tase 7—5, 7—6. Martinez (Bolivia)
— Morales (Chile) 6—1, 7—5. Fre
eman (S.U.A.) — Cano (Chile)
4— 6, 6—3. 6—4. Fillol (Chile) — 
Castellan (Argentina) 6—4. 6—2. 
Roverano (Uruguay) — Krulewitz 
(S.U.A.) 4—6. 6—2, 6—4.

wans de la Aston. Villa, un alt 
jucător tînăr care a trecut 
prin „filiera" reprezentativelor 
de juniori si de tineret. Cele
brul Ian Rush de la Liverpool 
nu va evolua în reprezentativa 
Țării Galilor, deoarece echipa 
engleză îl menține pentru fi
nala Cupei Ligii si meciurile 
dc campionat.
• în preliminariile C. E. de 

juniori (gr. 2) : Scoția — Țara 
Galilor 1—1.
• Ieri, la Guimaraes, în meci 

amical : Portugalia — Franța 
0—3 (0—2)! Au marcat: Stopyra 
(min. 7 și 70) și Ferren (min. 8).
• La Merida (Venezuela) 

câștigătoarea „Cupei Intercon
tinentale", Penarol Montevideo, 
a ciștigat turneul, învingînd în 
meciul decisiv pe Vasco da 
Gama cu 2—1.

ESTUDIANTES - CAMPIOANA 
ARGENTINEI

S-au consumat si ultimele 
două partide din campionatul 
Argentinei. Cele două preten
dente la titlu au obținut re
zultatele : Estudiantes — Ta- 
lleres 2—0, Independiente — 
Racing Cordoba 2—-2. Astfel. 
Estudiantes, cu 54 p. a câști
gat pentru a doua oară titllM 
(prima oară în 1967). în con
tinuare, următoarele clasate 
sînt : Independiente 52 p. Boca 
Juniors 48 p, Newell’s Old 
Boys 44 p, Velez Sarsfield 42 
p. Pe ultimele locuri Quilme» 
27 p și Sarmiento 24 p.
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