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ORA FOTBALULUI
Consfătuirea care începe azi.

un prilej pentru noi starturi...
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Astăzi, In etapa a XV-a a Diviziei „A“ de handbal

LA BAIA MARE: H.C. MINAUR - STEAUA,
DE MARE ATRACȚIEUN

Astăzi,
zintă din 
XV-a a campionatului

CLASAMENT

handbaliștii se pre- 
nou la start. Etapa a

Diviziei

următoarele întilnirî : Dinamo Bucu
rești — Constructorul Arad (sala Flo- 
reasca, de la ora 15), H.C. MINAUR 
BAIA MARE - STEAUA, Dinamo 
Brașov - Independența Carpați Mirșa 
(în grupa de elita, locurile 1—6), 
Universitatea Cluj-Napoca — Politeh
nica Timișoara, Minerul Cavnic — Re- 
lon Săvineșlî, Tractorul Brașov — 
Constructorul Oradea (în grupa locu
rilor 7-12)

1. STEAUA 14 14 0 0 417-325 42
2. Dinamo Buc. 14 12 1 1 412-311 39
3. H.C. Minaur 14 10 2 2 396-345 36
4. Constr. Ar. 14 6 2 6 323-318 28
5. Dinamo Bv. 14 6 1 7 322-318 27
6. îndep. Carp 14 6 0 8 336—375 26

-7. Poli Tim 14 5 3 6 311-307 27
8. Min. Cavnic 14 6 1 7 349-386 27
9. U. Cj.-Nap 14 3 2 9 316-339 22

10. Relon Sâv 14 3 1 10 301-354 21
11. Tractorul Bv. 14 3 1 10 339-397 21
12. Constr. Or. 14 2 2 10 294-341 20

Efapa a 15-a programează astăzi

Marian Dumitru (nr. S) s-a înălțat peste blocajul advers ți va înscrie.
Echipa sa, Steaua, va ciștiga intîlnirea cu H.C. Minaur Baia Mare (in 

ediția trecută a campionatului). Ce va fi ari la Baia Mare ?
Foto : L MIHAICA

doială, o săptămînă grea, cu 
o lungă deplasare pină in Ma
ramureș, cu meciul de astăzi și 
revenirea acasă, și cu derbyul 
derbyurilor, meciul cu Dinamo 
București, programat duminică 
dimineață, la ora 11, în Palatul

sporturilor și culturii din Ca
pitală..

Sala „Dacia”, gazda atitor în
treceri interne și internaționa
le de anvergură, va fi și astăzi 
„plină ochi" pentru a urmări, 
într-o pasionantă dispută direc
tă, două dintre cele mai va
loroase reprezentante ale hand
balului românesc. H. C. Minaur 
are, desigur, atuul Jocului pe

ni de zile, la ora bilanțurilor, mișcarea noastră spor
tivă era bîntuită de un refren : „Fotbalul a stricat iar 

, totul !“. In ..traducere" interpretativă, sensul lui era : 
ce folos că s-au obținut succese — uneori destul de nu
meroase, alteori cu totul remarcabile — în alte discipline 
(gimnastică sau handbal sau atletism...) dacă el. fotbalul, 
strica impresia generală ? De ce adică și cum adică o stri
ca ? Prin rezultate slabe, prin ratări cînd ne era lumea 
mai dragă, prin calificări scăpate printre degete, „la mus
tață" etc. (fotbalul inventînd și o terminologie pe cît de 
largă, pe atlt de colorată la pagubă). Degeaba (sau aproape 
degeaba) se străduiau specialiștii altor sporturi să argu
menteze : Știți, noi am obținut titluri europene, mondiale, 
recorduri continentale, ba chiar și recorduri ale lumii, re
plica— adeseori zisă, de regulă gîndită — era imposibil 
de răsturnat : bun, rău, fotbalul are, de departe, cel mai 
mare număr de iubitori la noi, ca și pe întreaga planeta. 
Sigur că nereușitele fotbalului nu puteau „șterge" titlurile 
și recordurile celorlalte sporturi, dar capacitatea eșecurilor 
fotbalistioe de a impresiona afecta, de obicei, impresia de 
ansamblu.

Cam așa au stat lucrurile, ani și ani, în trecut.
Printr-o „minune" al cărei mecanism a fost declanșat de 

o serie de factori decisivi — între care : 1) De trei ori mai 
multă muncă ; 2) O investiție de inteligență (în expresii 
de concepție si de acțiune) superioară trecutului ; 3) O 
stare de ambiție, de luptă, de incrincenare chiar cum nu 
prea am văzut în fotbalul nostru ; 4) O angajare patriotică, 
plină de abnegație, pentru atingerea obiectivelor — fotbalul 
românesc apare fruntaș de drept la sfirșitul anului 1933. 
Calificarea strălucită a tricolorilor la turneul final al ..eu
ropenelor" a fost însoțiită de alte două „serii" nemaiintiln te 
pină acum la echipele noastre de club : eliminarea cam
pioanei continentului. Hamburger S.V., și calificarea in 
primăvara sferturilor de finală ale competiției cîștigătoa- 
re.or de campionate, premieră reușită de Dinamo, si pro
movarea craiovenilor pină în semifinalele Cupei U.E.F.A., 
etapă in care Universitatea a fost eliminată, dar nu a fost 
învinsă.

De pe aceste poziții — Intru totul onorante ! — fotbalul nostru 
iși deschide azi obișnuita mare ședință de iarnă, cu analiza 
turului, cu consfătuirea specialiștilor etc.

Nu va fi, cum iși închipuie, poate, unii, o ... spumoasă 
bătaie cu Gori. Va fi insă un prilej foarte nimerit pentru 
extragerea unor prețioase învățăminte pentru activitatea 
viitoare — apropiată și de perspectivă — a fotbalului. 
. Cert este că rezultatele lui '83 au născut o mare emulație 
in soccerul românesc, printre echipe, antrenori, jucători, 
chiar și printre cei așa-ziși de ..planul doi" care au văzut 
că in fotbalul nostru a sosit intr-adevăr ora salturilor ca
litative cu condiția să dai totul, dar cu adevărat tot ce 
presupune marea performanță.

Avem toate rifotivele să credem că ședința de azi va fi 
de lucru în sensul cel mai real, mai valoros, al cuvîntului. 
însemnînd o etapă importantă în activitate, ale cărei roade 
să le putem aprecia la primăvară (și ne gindim în primul 
rind la Dinamo), la vară (și ne gindim evident la Națio-” 
nală), și nu ne gindim numai la roadele pur competitio
nale, ci și la îmbunătățirile (că mai este loc ...) de struc
tură, de substanță, de care simte real nevoie fotbalul ro
mânesc.(Continuare în pag 2-3)

Marius POPESCU

din bogatul serial 
programate de 1984, 
afiș" meciul dintre 

Minaur Baia Mare și 
Steaua. Campionii au, fără în-

TURCUL DE ANUl NOU"

,.A“, prima 
de întreceri 
are „cap de
H. C.

DE LA BERLIN!

în sporturile de iarnă din județul Harghita

A PLECAT (încă) UN TREN DIN GARA
o 45 000 de copii bucureșteni spre cele mai frumoase colțuri de țară GENERAȚIILOR INTRE ÎMPLINIRI Șl

»>
Tradiționalul „Turneu de A- 

nui Nou“ din Berlin, organizat 
de Federația de handbal din 
R. D. Germană, la startul că
ruia s-au aliniat 8 echipe (Cuba, 
selecționatele orașelor Aarhus, 
Moscova, Leningrad, Berlin I și 
II, Rostock și H. C. Minaur 
Baia Mare), A FOST CÎȘTI- 
GAT DE H. C. MINAUR BAIA 
MARE.

După întrecerile din grupe, 
echipa pregătită de antrenorii 
Lascăr Pană și Petre Avrames- 
cu — calificată în turneul pen
tru locurile 1—4 — a reușit să 
depășească toate celelalte for
mații și să se claseze pe locul I. 
H. C. Minaur a dispus de 
Rostock cu 12—11, de Berlin I 
cu 15—14 și de Leningrad eu

12—11. Clasamentul final arată

1. H. C. MINAUR BAIA MA
RE 6 p ; 2. Rostock 4 p ; 3. 
Berlin I 2 p ; 4. Leningrad 0 p 
(turneul 1—4) ; 5. Moscova 4 p ; 
6. Berlin II 4 p ; 7. Aarhus 4 
p ; 8. Cuba 0 p (turneul 5—8).

După turneul de la Dessau, 
la care s-a clasat, in luna de
cembrie, pe locul I. iată că 
H. C. Minaur Baia Mare obține 
al doilea succes internațional 
peste hotare in mai puțin de 
30 de zile. Mihai Mironiuc a 
completat buna performanță, 
clasîndu-se pe locurile 2—3 In 
clasamentul golgeterilor. cu 48 
de goluri Înscrise (după WahI 
cu 50 goluri și la egalitate cu 
Delisle).

Pista naturala din Miercurea Ciuc, înzes trată din acest sezon cu moderne vestiare

In ultima vreme, anumite 
perioade din zi, peronul Gării 
de Nord din Capitală — și așa 
mereu aglomerat — freamătă

rile copiilor aflați aici, „pe pi
cior de plecare", in așteptarea 
trenurilor.

Sini sute, ba uneori mii, a-

...Sintem in Gara de Nord. Pleacă copiii in vacanță
Foto : Dragoș NEAGU

in mod ' deosebit. La zgomotul 
general, specific gării, se a- 
daugă altul, nou. Ceva ce poa
te fi asemănat cu zumzetul 
din preajma stupilor, cu ciri
pitul păsărilor... O senzație 
auditivă provenită de la glasu-

lături de părinții lor care-i 
conduc, alături de învățătorii 
și profesorii lor. Tovarășa, ce

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

• Tradiția — îndemn

Condițiile naturale ale jude
țului Harghita, cu ierni lungi 
și geroase, au favorizat apari
ția și dezvoltarea unor spor
turi specifice, ca patinajul, 
hocheiul, schiul și sania. A- 
ceste discipline s-au bucurat 
în anii socialismului de inves
tiții apreciabile, construindu-se 
numeroase baze sportive de 
iarnă, modernele patinoare ar
tificiale acoperite de la Mier
curea Ciuc și Gheorgheni a- 
parținind împlinirilor din ulti
mul deceniu și jumătate. Spo
rind baza materială pentru 
pregătire si concurs eu insta
lații si noi capacități intrate 
în circuitul competițional. la 
ce cote valorice au ajuns în 
prezent sporturile olimpice de 
iarnă din județul Harghita ?

PATINAJ : Tradiții confirmate» 
tradiții... infirmate

Deși patinajul artistic are o 
tradiție mal veche, furnizînd 
primii campioni naționali ai 
județului, viteziștii au fost cei 
care au atins cele mai înalte 
culmi, trei dintre alergătorii 
de la S.C. Miercurea Ciuc —

spre o nouă calitate
Tibor Kopacz, actualul cam
pion absolut al țării, și mai 
tinerii coechipieri Zsolt Za- 
karias și Emeric Mikloș deve
nind membri ai lotului olim
pic. Principalul centru de se
lecție si formare a viitorilor 
oerformeri este Miercurea Ciuc 
(cu pistă naturală betonată, 
de dimensiuni olimpice), care 
are în C.S.Ș. (cu patru cadre 
didactice de specialitate și un 
total de 120 de elevi între 6 
și 18 ani) o bogată pepinieră 
de unde-și recoltează talentele 
autentice acest club-fanion 
care este S.C. Miercurea Ciuc 
(antrenori : soții Maria și
Dan Lăzărescu). Această uni
tate de performantă mai are 
o secție-satelit la Tușnad Băi 
(cu pistă naturală de 300 m 
pe Lacul Ciucaș) condusă de 
inimosul tehnician Nicolae 
Toth, care a lansat o serie de 
viteziști de valoare. „De cîți" 
va ani — ne spunea fosta 
campioană absolută a tării. 
Maria Lăzărescu — deținem 
supremația atîț la seniori, cit 
și la juniorii mari. In schimb, 
la fete am eedat șefia repre
zentantelor municipiului Cluj-

Napoca. Spun „am cedat», 
pentru că deja am început să 
pornim... în sus".

Singura secție de patinaj 
artistic din județ, C.S.Ș. Mier
curea Ciuc, nu contribuie cu 
nici un sportiv în loturile na
ționale de seniori și juniori. 
Aici este încadrată, din 1971, 
Maria Bogyo-Loffler, o antre- 
noare harnică. dar care îșl 
desfășoară activitatea în... um
bra celorlalte sporturi. Pentru 
o mai detaliată lămurire, pre
cizăm : 1) din septembrie oină 
în decembrie elevii săi au a; 
vut săptămînal doar o singură 
oră acces pe patinoarul arti
ficial. în restul programului ei 
lucrînd cuplat cu patinajul vi
teză ; 2) lipsesc cu desăvâr
șire patinele pentru exercițiile 
impuse : 3) pină anul trecut 
nu i s-a permis să organizeze 
pe patinoarul artificial cursuri 
de inițiere.

Recent s-a pus problema 
desființării secției. Dar a su
praviețuit. O singură Inter
venție însă nu-i de ajuns oan-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag 2-3)
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O SINGURĂ FAMIIIE: A SPORTULUI
Cind vorbim despre ra

chete simțim o stringere de 
inimă : ne gîndim la îngri
jorarea omenirii 'care tră
iește sub spectrul acestor 
arme distrugătoare. Dar 
iată că rachetele pot să în
semne și altceva decit ame
nințarea cu moartea... De o 
vreme încoace, tineretul, 
copiii chiar, incepîrd de la 
virsta primilor ani de 
scoală. încearcă — și spu
nem că reușesc pe deplin 
— să demonstreze că pro
iectarea, construirea și lan
sarea unor nave „cosmice", 
rachete, constituie un fru
mos și spectaculos sport — 
rachetomodelismul.

Ce înseamnă aceasta? Am 
răspuns rememorînd o sec
vență de la recentul cam
pionat mondial de racheto- 
modelism. desfășurat în Po
lonia. la Novy Sacs. Cîteva 
sute de sportivi de cele 
mai diverse virste și pro
fesii, și din cele mai dife
rite colturi ale pămintului, 
se precipitau in jurul ram
pelor de lansare. Competi
ția propriu-zisă se încheia
se. Sportivii noștri, reamin
tim. ciștigaseră 3 medalii 
de bronz, succes meritoriu, 
iar Mircea Boșcoianu reali

zase și un frumos record 
national. Si acum, iscusiții 
constructori de minirachete 
vroiau să dovedească in fața 
unui numeros public fru
musețea pasiunii lor. O ra
chetă verde și de pe ram
pele de lansare au început 
să țișnească in văzduh na
vele, de felurite forme, rea
lizate după toate tipicurile 
cosmonauticii. Și acolo sus, 
la 1000 m și chiar mai 
mult, se declanșau, brusc, 
parașutele. Și rachetele re
veneau spre sol, purtate 
de vint, legănînd in spațiu 
lungi panglici pe care scria 
cu litere fosforescente : 
„Pace !“, „Prietenie !“,
..Sportivitate!". Așadar, me
saje ale păcii 1

Întrecerile mondialelor au 
fost spectaculoase, dispu
tate, fiecare sportiv privind 
spre adversar cu gindul de 
a-l depăși, de a-l învinge. 
Dar in actul final au for
mat cu toții, din orice țară 
au venit, o singură, fami
lie : a sportului.

Vierel IONCEANU

MOMENTUL ESTE DIN NOU PRIELNIC 0 
MARII PERFORMANȚE. SĂ FIE VALOR

de an a coincis, 
handbalul feminin ro- 
cu încheierea conturi- 

în activitatea competi- 
internațiopală, la re-

Sfîrșitul 
pentru 
mânesc. 
lor și 
țională 
centul campionat mondial (gru
pa ,,B“) din Polonia echipa ță
rii noastre ocupînd locul III. 
Orice om care cunoaște cit de 
cit faptele va fi de acord că 
1983 a marcat o treaptă cali
tativă în comportarea reprezen
tativei României, la toate com
petițiile la care a fost prezen
tă ocupînd locurile 1. 2 sau 3, 
cu excepția „Trofeului Iugo
slavia", unde s-a clasat pe po
ziția a iV-a, și aceasta în com
pania formațiilor din elita mon
dială : U.R.S.S.. Ungaria și Iu
goslavia (clasate în ordinea e- 
numerării la „mondialele" de 
■anul trecut de la Budapesta), 
R. D. Germană și Cehoslovacia.

Precizăm că. la timpul po
trivit (după C.M. grupa _A“ 
din Ungaria), am luat atitudine 
critică f%țâ de comportarea ne
corespunzătoare a handbaliste
lor românce, arătînd, fără me-

iată că echipa 
făcut, în sfîrșit, 
atît de mult aș- 
deschide drumul

nilor. Spre 
trecuți, se

SPORTURILE DE
(Urmare din pag. 1)

IARNA DIN JUDEȚUL HARGHITA

tru ca tradiția să nu fie in- 
firmată...

HOCHEI : Prea multe talente... 
se pierd pe drum I

Iscusiții minuitori ai crosei 
din Miercurea Ciuc — care în 
1979 au aniversat 50 de ani 
de hochei — au cucerit. în- 
cepînd din 1949, cinci titluri 
de campioni ai țării. ultimul 
cîștigat de echipa Voința în 
1963. Din acel an. patinoarul 
artificial din București a În
ceput să producă primii jucă
tori de marcă, «echipele Steaua 
și Dinamo devenind formații 
de neîntrecut. în 1971 s-a 
realizat si visul hocheiștilor 
harghiteni. în acel an dîndu-se 
in folosință noul patinoar arti
ficial din Miercurea Ciuc. Su
porterul local a continuat Insă 
să se consume Intre speranță 
si decepție. deoarece după 
1963 nici o echipă din județul 
Harghita n-a mai reușit să re
câștige invidiatul titlu. în a- 
ceastă luptă pentru ascensiune 
s-au folosit diverse forme de 
relansare, incepînd cu clase 
speciale de hochei la diferite 
școli și terminînd cu reciclarea 
antrenorilor. în actualul sezon 
competițional județul Harghita 
are 3 echipe — S.C. Miercurea 
Ciuc. Progresul M. Ciuc si A- 
vîntul Gheorgheni în primul 
eșalon. Vor obține ele succesul 
mult dorit în actuala ediție a 
campionatului divizionar ? E 
greu de dat un răspuns afri- 
mativ. Cert este că se resim
te acea nedorit de mare peri- 
subtilitatc în procesul de for

mare a valorilor. Un exemplu 
edificator : din cei 80 de copii 
selecționați de cunoscutul an
trenor Imre Mezei în clasa I, 
ajunși astăzi în clasa a 
XII-a. doar trei și anume 
Carol Antal, Lajos B"do si 
Arpad Șofron au promovat în 
formația S.C. Miercurea Ciuc, 
iar alți patru joacă In echipa 
de juniori a acestui club. 
Restul». s-an pierdut pe 
drum !

Județul Harghita, care din 
1982 are la Gheorgheni al doi
lea patinoar artificial acoperit 
a rămas cel mai important 
centru de hochei din țara 
noastră. în prezent. 8 ju-ători 
de aici sînt selecționați in lo
tul de seniori, tot atiția In cel 
de tineret, iar 7 juniori fac 
parte din echipa națională.

SCHI: „Producția* antrenorilor, 
in scădere

în zona Ciucului s-au pus 
bazele practicării schiului al
pin, de fond si biatlon. în 
orașele Gheorgheni și Toplița 
s-au înființat secții de schl- 
fond, iar la Odorheiu Secuiesc 
în prim-planul preocupărilor 
s-au situat săriturile de la 
trambulină. Accelerînd prin 
toate mijloacele ritmul de 
pregătire a tinerilor, antre
norul Damian Stan, din To- 
plița s-a mîndrit cu fondista 
Magdalena Hîrlav, participan
tă la C.M. din 1982, iar 'teh
nicienii Tiberiu Biro și Fran- 
cise Boniș de Ia C.S.Ș. Mier
curea Ciuc au reușit ca ele-

vele lor Carmen Cosma — la 
slalom uriaș. Suzana Nagy — 
la slalom special și Maria Ba
logh — la coborîre, fete aflate 
încă la virsta junioratului, să 
cîștige în 1981 titlurile de 
campioane la senioare. Dorni
ce de afirmare. Carmen Cos
ma și Suzana Nagy au fost 
promovate în lotul olimpic. 
Dar. poposind prea mult 
frumoasele amintiri, ele 
mai respectat programul
pregătire si. In consecință, 
n-au îndeplinit normele de 
controL De asemenea, de fon
dista Magdalena Hirlav nu se 
mai aude nimic. Din păcate, 
cadrele tehnice au căzut lntr-o 
stare de espectativă în care 
„analizează", .proiectează". ..se 
gindesc", dar un lucru e clar : 
producția de valori a «căzut 
evident !

In 
n-au 

de

SANIE : O secție sătească de
vansează centrele de la oraș
In evidența C.J.E.F.S. Har

ghita figurează patru secții 
de sanie: S. C. Miercurea Ciud 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc, Viitorul 
Subcetate si Știința Sărmaș. 
Toate aceste secții au piste de 
concurs improvizate, cu excep
ția sportivilor 
Sărmaș. Știut 
greu se amenajează o 
regulamentară, am ținut 
vizităm pe elevii Școlii gene
rale nr. 1 din Sărmaș, comună 
situată la circa 10 km de To
plița. „Este una dintre cele 
mai bune piste de sanie din 
țară" — ne informează profe
sorul de educație fizică Ion 
Rizea, directorul școlii, în- 
demnindu-ne să ne convingem.

din comuna 
fiind cît de 

pistă 
să-:

Situată la o altitudine de 700 
m. pista lungă de 540 m are 
8 viraje (cu mantinele de pro
tecție), rampă de lansare, ca- 
bană-vestiar și cabine ' pentru 
arbitraj. „Tot ceea ce vedeți 
— ne-a explicat gazda — s-a 
făcut cu mîinile elevilor și cu 
ajutorul părinților lor, 
contribuția 
lor".

Deci, cu 
turi. elevii 
din Sărmaș și-au asigurat con
diții bune de pregătire și_ con
curs. Melania Roșea,
Pintea, Eie Cașarcă și Horațiu 
Vodă reușind sa urce deja pe 
podiumul cîtorva concursuri

voluntară a
prin 

săteni-

efor-inițiativă si 
Scolii generale nr. 1

Florina

podiumul cttorva 
republicane.

★
în clasamentele 

privind contribuția 
sportive cu selecționabili 
loturile olimpice și naționale, 
S.C. Miercurea Ciuc se află 
pe locul 3, C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc pe 8. C.S.Ș. Gheorgheni 
pe 18, C.S.Ș Toplița pe 19 și 
Voința Odorheiu Secuiesc pe 
20—26, iar în ierarhia generală, 
pe județe. Harghita se situea
ză pe poziția a IlI-a, în ur
ma județului Brașov și_ a mu
nicipiului București, 
condițiile pe care le avem, 
ne putem 
mulțumiți 
ne-a spus 
Zsigmond 
C.J.E.F.S. ______

într-adevăr, în zonele Ciu
cului. Gheorgheni, Toplița și 
Odorheiu Secuiesc există încă 
multe rezerve pentru a căror 
valorificare este necesar să se 
lucreze la cota maximă.

anului 1932 
unităților 

în

„Față de 
nu 

declara pe depîin 
cu poziția ocupată", 
autocritic tovarășul 

Balogh, președinte': 
Harghita.

în

SPADASINII Șl FLORETISTELE DESCHID
SEZONUL COMPETIȚIONAL 1984

Activitatea oompetițională in
ternă la scrimă debutează azi, 
în sala Floreasca din Capitală, 
odată cu desfășurarea primei 
faze a campionatului național 
individual de spadă. în urma 
întrecerilor de azi se vor cu
noaște cei 24 spadasini care își 
vor disputa, înaintea Jocurilor

Olimpice de vară, titlurile de 
campioni pe anul 1984. Vineri 
vor intra pe planșe floretistele. 
pentru aceeași fază a probei in
dividuale.

Simbătă și duminică, ambele 
arme vor fi în focul disputelor 
primei etape a diviziilor națio
nale ..A- și ,,B".

UN FRUMOS SUCCES PENTRU DV.,
UN CADOU PLĂCUT PENTRU CEI DRAGI!
Oricine joacă poate cîștiga
• AUTOTURISME
• 50.000, 10.000, 5.000 lei etc.

Mai multe lozuri — mai multe șanse 
de ma.-i succese !

ÎNCERCAT! sa va numărați și dv

PRINTRE PRinil MARI CÎȘIIOATORI

Al NOULUI AN!

najamente, cauzele acelui mo
dest loc 8. Este drept, noi nu 
ne-am propus atunci să... de
molăm — și cu atît mai puțin 
am face asta acum — echipa 
noastră de handbal, pentru sim
plul motiv că ne-am aflat tot 
timpul alături de ea. am vă
zut munca fără drămuire a 
fetelor, am crezut in capacita
tea celor doi antrenori, Pompi- 
liu Simian și Eugen Bartha, de 
a găsi cele mai bune soluții 
menite să redreseze o discipli
nă care — să nu uităm — 
ne-a adus de multe ori satis
facții, cucerind — cu mai bine 
de 20 de ani în urmă — titlul" 
mondial. Și 
României a 
din nou pasul 
teptat, care ii
spre vîrful piramidei. Clasarea 
pe podium la două mari com
petiții internaționale oficiale 
(locul II la „Cupa Elegant" din 
Ungaria, locul III la turneul 
de la Vilnius, unde s-au 
desfășurat „internaționalele" 
U.R.S.S.), ca și cîștigarea tur
neului de la Bacău — sînt ar
gumente care ne permit să a- 
firmăm că handbalul feminin 
românesc se află pe un drum 
ascendent. Asemenea rezultate, 
împreună cu cele de la cam
pionatul mondial, unde s-au 
obținut cinci victorii 
înfrîngere, doar la un 
ferență, în compania 
cei reprezentative a 
Germane, se explică, 
cipal, prin scoaterea din joc a 
trei jucătoare de mare efi
ciență, Gheorghița Oprea, Lau- 
rica Lunca și Zoranca Ștefa- 
novici și. evident, și prin cîte
va slăbiciuni în comportarea e- 
chipei în 
partidei), 
urmare a 
națională 
handbaliste 
pregătirilor judicioase, efortu
lui jucătoarelor și tehnicie-

(singura 
gol di- 

puterni- 
R. D. 

în prin-

ultimele minute ale 
au fost posibile ca 
convocării la echipa 
a celor mai bune 

ale momentului.

deosebire de anii 
poate spune acum 

că „naționala" se prezintă ca 
un organism închegat sufletește 
și nu credem că greșim afir- 
mînd că. în principal, aici se 
află cheia succeselor din ă- 
cest an. Pe plan tehnic, dato
rită unei bune pregătiri a jo
cului în ambele lui faze, cu o 
apărare agresivă, modernă și 
avansată, cu un atac dinamic, 
combinativ, cu acțiuni tactice 
bine puse la punct, echipa și-a 
căpătat încrederea în forțele 
proprii, în posibilitatea de a 
aborda cu succes meciuri cu 
echipe din eșalonul valoric su
perior. Prin renunțarea la u- 
nele jucătoare experimentate, 
dar plafonate. înlocuite cu 
handbaliste tinere — promo
vate. curajos am spune, chiar 
de la junioare, fără a se mai 
dispune de timpul necesar ca 
acestea să fie trecute prin „fo
cul" unor mari întreceri — e- 
chipa României a cîștigat în 
forță și eficacitate. Este un me
rit al antrenorilor că au reușit 
— intr-un timp relativ scurt — 
să aducă la același numitor, pe 
toate planurile, o echipă ete
rogenă ca alcătuire, concepție 
de joc și stil de muncă. Pentru 
că. nu trebuie uitat, spre deo
sebire de alte echipe naționale, 
formate pe scheletul a două- 
trei formații de club, repre
zentativa țării noastre a avut 
în componentă jucătoare'•de la 
8 unități sportive : Știința Ba
cău, Rulmentul Brașov, TEROM 
Iași. Hidrotehnica Constanța, 
A.E.M. Timișoara, Rapid Bucu
rești, Chimistul Rm. Vîlcea și 
Mureșul Tg. Mureș. A fost de 
asemenea necesară recalificarea 
pe posturi a unor jucătoare — 
lucru foarte greu — ele înte- 
Iegînd această necesitate și de- 
punînd eforturi pentru a face 
față noilor sarcini: Elena Ciu- 
botaru — de pe extrema dreap
tă pe inter dreapta, Zoranca

CAMPIONATUL

(Urmare din pag 1)

teren propriu, dar Steaua de
ține. in avantajul său. expe
riența meciurilor grele în de
plasare. Există, deci, un echi
libru general, care va putea fi 
rupt nu'nai de plusul de for
mă. de calmul și stăpînirea de 
sine ale uneia dintre comba
tante.

In rest, meciuri cu pronostic 
„1“ in majoritatea cazurilor, a- 
dică cu șanse mari pentru gaz
de de a încheia în favoarea lor 
disputa cu oaspetele. Doar par
tida dintre Tractorul Brașov 
și Constructorul Oradea, un ve
ritabil derby al... codașelor, este 
deschisă oricărui rezultat. Cele 
două formații încearcă cu dis
perare să se salveze de la re
trogradare și nimeni nu poate 
prevedea deznodământul. Mai 
ales că unele „surprize" („re
mize de salon") încurcă și mai 
mult lucrurile... Să sperăm că 
„arbitrii" (echipele neimplicate 
în lupta pentru supraviețuire 
în „A") vor fi mai corecți și. 
mai ales, să așteptăm rezulta
tele disputei directe între for
mațiile care luptă pentru onoa
rea de a rămîne pe prima sce
nă a handbalului nostru.

LOZUL ANULUI NOU
I emisiune specială limitată I

„Dacia 1300
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JURNAL DE V
(Urmare din pag. 1)

nurr.ăr de vagon avem ?“. „To
varășe profesor, mai este ză
padă la Predeal?" — întreabă 
o „căciulită roșie" cu nas cirn. 
Bagaje, in afara celor obișnui
te, între care predomină ruc
sacurile. sănii și schiuri. Călă
torii obișnuiți, grăbiți, aruncă 
priviri spre grupurile mari de 
pionieri și elevi, îmbrăcați în 
costume multicolore, și zîm- 
besc ușor emoționați. Nu poți 
să nu fii mișcat de 
nia lor, de buna lor 
de veselia care-i 
Se află ușor despre 
vorba : „Sînt copiii ’ 
nilor care pleacă în 
Tabere obișnuite...".

La sosirea trenului 
„șuvoaie" de copii — 
tați sau, unii, neașteptat 
calmi, fiindcă sînt obișnuiți ai 
taberelor — se îndreaptă spre 
vagoa-e, ocupîndu-și 
locurile. Încet, totul se liniș
tește, din megafoane se aude 
„glasul roților de tren" și gar
nitura lungă, plină de copii de 
toate vristele, pleacă pe sub 
Podul Grant spre cine știe 
care colț al țârii...

Ne întoarcem de pe peron 
printre mulți dintre părinții 
care i-au condus, majoritatea 
preocupați de.. batiste 
care-și șterg ochii. Intre 
ceștia, un bărbat care, 
nu-i părinte, poate fi 
la toate trenurile care pleacă 
în vacanță cu copiii. Și 
doar în această iarnă 
canță), ci de aproape 22 
ani. 11 cunoaștem, este 
Talmazan. directorul adminis
trației taberelor școlare de pe 
lingă Inspectoratul școlar al 
municipiului București.

— Cîți au plecat azi, to
varășe Talmazan ? (n.r. discu
ția o purtăm în dimineața zi
lei de miercuri 4 ianuarie).

— Circa 800 ! Dar azi e o zi 
cu plecări mai puține. Pe 3 ia
nuarie au părăsit Capitala a- 
proape 6 000 de pionieri și e- 
levi — de fapt elevi ai școli
lor generale și liceelor 
pitală. Merg pînă la 
peste două ore revin, 
alt tren...

Plecăm împreună
drum, la sediul administrației,

drăgălășe- 
dispoziție, 
stăpînește. 
ce este 

bucurește- 
vacanță.

așteptat, 
precipi- 

de

cuminți

cu 
a- 

deși 
văzut...

nu 
(ca

de 
Ion

din Ca- 
birou și 

Pleacă

și, pe

mai I 
de oJ 
(penti 
cu pil

sp

aflăm al 
legate da 
foarte ml 
M.E.I., l 
Capitalei! 
O.J.T. PJ 
I.T.TIJgt 
nați 
din toaml 
că, aproan 
din Capii 
vacanțe i 
tabere cii 
serii de 
pleacă, a 
armată dl 
Unde se 
locuri /rd 
cu grijă, 
Prahovei 
Călimăneț 
bane sau

Ni se i 
ce s-au i 
c.'t mai j 
canțe că 
de 
dă, 
tiv 
sau
neasa, 
tre 4—15 I 
tabără da 
aceștia sa 
sau excus 
pal, se d 
tică pentn 
olimpiadei 
fesorii ZoJ 
de la 
ceul N. B 
dustriale J

Bineînțel 
ceste laba 
placul tut\ 
țiuni spor 
tive, seri 
carnavaf 
putem îna 
fără a am 
de invățăi 
pleacă cu 
poartă gri 
chiar să a 
va dintre 
sînt „pion 
tor acțiuni 
Gh. Beder 
Herman. 
Jccu.



Rll

!
inter stin
gă, Maria 
fentru sau 
rema stîn-

ppitol, re
fl hotărîrii 
I se cerea 
lluburi să 
linînd sea- 
rmației re- 
și-au fă- 

I — în li- 
lecît... sco- 
pică ! Ast- 
te nu sînt, 

să ajute 
li feminin 
roie să se 
n fermita- 
Ise (și, la 
hi) pentru 
aror loturi 
re pentru

Despre vă
ii nostru 
I destul de 
p noastră, 
— de re
le noastre 
lopene du-

I rezolvată 
hui schim- 
ralorile de 
I european. 
I au a- 
lunondiale

pre
linsa obti- 

Tinerele 
pstfel lip- 
le a-și ve- 

compania 
I forță, 
lentul este 
lugarea e- 
brilor pen- 
fninin ro- 
Kntre cele 

lumii.
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I elevi. In 
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In Valea 
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fătre
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il fi și ele 
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L. La Voi- 
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lied. Elevii 
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cut... 
prinde 
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care 

le 
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mele cîtor- 
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îescu, E.
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ANALIZA ACTIVITĂȚII

CONVOCAREA LOTULUI REPREZENTATIV
Antrenorii Mircea Lucescu și Mircea Rădulescu au 

pentru mîine, la București, un lot lărgit 
vederea efectuării controlului medical.

Vor fi prezenți (la hotelul „23 August", 
catari : Lung, Moraru, lordache, Mânu — 
grilă, Ștefănescu, lorgulescu, Stancu, Zare, 
lovan, Ungurecnu, Văetuș, Munteanu II - 
Bolcni, Kiein, Balint, Movilă, Augustin, Mulțescu, Rada, Mateuț, 
Irimeseu, Petcu (Corvinul) — mijlocași ; Gabor, Geolgău, Cămă- 
taru, Coraș, Hagi, Bălăci, Orac, Lăcătuș și Șoiman - înaintași.

După vizita medicală, lotul (restrîns) se va deplasa la Poiana 
Brașov, unde se va da startul pregătirilor pentru o cît mai bună 
compcrlare a tricolorilor noștri la turneul final al campionatului 
european.

In cadrul preparativelor echipei naționale pentru C.E. din 
Franța se înscrie și un turneu pe care aceasta il va face, in- 
cepind cu a doua jumătate a lunii ianuarie, în unele țări din 
America Centrală.

Locul 3

DE TOAMNA
la ora 9. la hotelul

convocat
de seîecționabili in

ora 20) 
portari ; 
Andone, 
fundași

următorii ju- 
Rednic, Ne- 
Al. Nicolae, 

; Țideanu,

Astăzi, de
Turist, din Capitală, are :oc cons
fătuirea organizată de Federația 
de specialitate, in cadrul căreia 
se va face analiza activității fot
balistice în sezonul de toamnă 
1983. după care Mircea Lucescu 
directorul tehnic al FJ1 F. si an
trenorul principal 
pei naționale. va 
expunere privind 
cluburilor la pregătirea 
pelor reprezentative — 
olimpică, de tineret si iuniori —■. 
direcționarea activității fotbalis
tice in returul camnlonatului 
1983—84 In vederea participării e- 
chipei României la turneul Rnal 
al Campionatului european, care 
va avea loc ta vara acestui an. 
in Franța.

In zilele de 6—7. antrenorii de 
la divizionarele „A“ și ,B“ vor 
lua parte la o Instruire orivind 
activitatea din oerioada urmă
toare.

Costică Ștefănescu

DiViZIONARELE „A“ IN CIFRE Șl COMENTARII
14 CORVINUL 17 5 4

al echi- 
face o 

contribuția 
echi-A«»

• A obtinut 12 
puncte acasă (a oier- 
dut cile două puncte 
cu Jiul st Steaua, cite 
unul cu Sportul stu
dențesc și Dunărea 
C.S.U.) si 2 în de
plasare (cite unul cu 
F. C. Bihor si F. C. 
Olt).
• Golgeterii echi

pei : Petcu 5 coluri 
Mateut 4. Gabor 3. 
Văetuș. L. Moldovan 
și Klein — cite 2. 
Dumitrache. Cojocaru. 
Gh. Radu si Nicsa — 
câte 1. Dragnea (Di
namo) autogol.
• Jucători folosiți : 

20 — Dubtaciuc 
meciuri. Gălan 
teut si Petcu — 
16 Bogdan si L. Mol
dovan — cite 15. Ga
bor si Klein — cite 
14. Nicsa 13. loaită 12.

17 
Ma
ci te

Cojocaru si Văetuș — 
cite 10. Gh. Radu 9, 
Stredie si On cu — 
cite 8. Vlad. Alexa 
și Tîrnoveanu — cite 
6, Dumitrache 4. Bar- 
dac 1.
• Podiumul remar

cați! or : i. Mateuț s 
fost trecut de 12 ori 
cu majuscule în 
seta tennică. 2. (
bor 9. 3. Klein 8.
• Cartonase roșii : 

Klein (etapa a 9-a).
Cartonase galbe- 
21 — 10 Jucători; 
mai multe : Bog- 
4.
A beneficiat de 

o lovitură de la 11 m. 
transformată de Pet
cu: a fost sancționată 
cu 2 penalty-uri. am
bele transformate.
• A expediat 20â 

șuturi (149 acasă — 56

ne : 
cele 
dan

MATEUȚ
în deplasare), dintre 
care 102 pe poartă (75 
acasă — 27 în depla
sare).

0 CLASARE SUB NIVELUL VALORIC AL LOTULUI
I CĂPITANUL DE ECHIPA CARE TACE Șl... FACE 
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S-a petrecut spre începutu
rile carierei de fotbalist a Iui 
Costică Ștefănescu un fapt a- 
nume. ieșit din comun, care-i 
anunța. încă de pe atunci. în 
primăvara lui 1969, viitoarele 
mari performanțe. Component al 
echipei naționale de juniori, 
participante la tradiționalul 
turneu de la Cannes, tînârul 
jucător român primea, la fi
nele competiției, două trofee, 
o cupă, mai mică, care reve
nea anual celui mai bun fot
balist al întrecerii, și o alta, 
mai mare, care se atribuia că
pitanului de echipă învingă
toare. „Nu era greu, povesteș
te Gh. Ola. antrenorul națio
nalei de juniori a acelor ani, 
să-i pronostichezi Iui Costică 
Ștefănescu o splendidă ca
rieră. Dotat cu capacitate de 
efort, cu o tehnică de invidiat. 
Ștefănescu îndeplinea rolul pe 
care-I juca și în echipa de 
juniori a Stelei: acela de mij
locaș ofensiv, el acționînd mai 
mult ca un inter, ceva in ge
nul Iui Constantin. „idolul" 
lui din echipa mare".

în toamna aceluiași an. Ște
fan Covaci il promovează în 

a Stelei, 
alături de 
și Creini-

altele în fotbalul nostru) pen
tru ambele divizionare ,,A“. si 
Ștefănescu, si Sameș devenind 
mai tîrziu titulari ai 
noastre naționale.

Ca 4 alți fotbaliști 
s-au retras spre liniile 
(in fotbalul nostru Miki 
hăilescu. Vasile Naciu. 
Mocanu ș.a.).

echipei

care 
dinapoi 

Mi- 
___ _ Mihai 
Costicâ Ștefă-

<1 *

țârii. Intrat, cu timpul, 
bine în rol, Ștefănescu 
ca un libero 
si acoperind

formația de seniori 
intr-o linie de atac 
Gigi Tătaru, Voinea 
ceanu.

Crescind în umbra 
taru si. apoi, a lui Iordănescu. 
„copilul minune" al Stelei. 
Ștefănescu nu se dezvoltă pe 
măsura talentului, motiv pen
tru care, prin "73, acceptă 
schimbul cu Sameș. pe care 
echipa bucuresteană tl propu
ne Universității Craiova. Un 
schimb avantajos (ca atîtea

lui Tă-

consacrarea 
de libero, încredințat 

1976. „Acum, aveam 
in fată Puteam să 
fazele. calmul si o 
dexteritate în mane-

nescu a cunoscut 
in postul 
lui prin 
tot jocul 
anticipez 
oarecare ___ _
vrarea mingi) imi Intraseră in 
singe, de pe vremea eînd ju
cam avansat, așa incit cu noul 
meu post m-am acomodat re* 
pede", ni se destăinuie Ște
fănescu.

Și. încetul cu încetul, apro- 
piindu-ne si mai mult de fot
balul zilelor noastre, ne amin
tim cît de util a devenit Ște
fănescu atît echipei sale de 
club cît si primei reprezenta-

Arbitrul Dan Pctrcscu la primul lui interviu

„VIATA A FĂCUT SĂ IAU, PE LISTA
F.I.F.A., LOCUL LUI NICOLAE RAINEA!"

— Dan Petrescu, ești un arbitru 
la modă. Seria de meciuri grele 
din campionat șl locul I din 
topul cronicarilor, ocupat îm
preună cu consacratul N. Rainea, 
te recomandă pentru un interviu.

— Ar fi primul meu interviu. 
De care, să fiu sincer, mi-e pu
țin teamă.

— De ce 7 !
— Sd nu zică unii ci nici n-cm 

ajuns bine arbitru și încep sd dau 
interviuri. Eu stat mai modest, 
poate că ar fi mai bine să eml- 
năm interviul...

— Un Interviu început nu se 
amină ! Așadar, s-a vorbit mult 
despre Dan 
vreme, dar 
noaște prea 
deloc. Cine 
Petrescu 7

— Scurta mea prezentare er 
suna cam așa : m-am născut la 
1» mai l»44, tingd Videle și sînt 
tehnician la IMUA București Am 
jucat fotbal la piticii, juniorii si 
tineretul Progresului București. 
am făcut parte și din. lotul echi
pei mari, insd nu puteam ajunge 
in „U“-le de bază din mo—.ent 
ce printre titulari se găseau Di- 
nulescu, Mateianu... Pini la ur- 
mă, cm jucat ta divizia secundă, 
la CER. Roșiori, cu Bi—asu. Co
pii »i Leahevici, și la Mașini u- 
nelte, ta „C. La Mașini unelte și 
jucam și arbitram, la sector, a- 
colo unde, fiind foarte areu, se 
cern cei care se apucă de arbi
traj. Școala de arbitri cm ficut-o 
ta tsii, iar fn Divizia „A" am de
butat in toamna lui tl. cu un 
singur meci. U.T.A.—F. C. Argeș, 
pentru ca ta acel retur sd arbitrez 
lă partide. Acum am W de me
ciuri conduse la 
ta-i...

— Cum explici 
pidă din ultimii

— Stat mai mui 
mul rind, federați

Petrescu ta ultima 
marele public te cu- 
putin. ea să nu zic 
ești, dumneata. Dan

centru. Cam cs-
ascensiunea 
doi ani ? 
e cauze. în pri- 
A a avut incre-

ra-

Oere In rr.me. Apoi, era si an 
gol oare trebuia amplul asta a 
fost șansa mea. După aceea, și 
presa, care m-a zum-.uî. La care 
se adaugă »: p-cpdnrec mea foar
te serioasă care m-< atașat si 
n« daa pesta cep ulei anul dtn 
aceia „•nccturi ăe foc, cum «u 
fost, sumei ta «ud trecui. Uui- 
versassea Craiooc — Dina—.o. ta 
semsrosaleie Cupei. Sportul stu- 
ăenșese — Dlnemo. Dtecmo — 
Steuac. Steaua — Sportul studen- 
tese. Spartsl ttufiafeac — Di- 
nemo.

— Al avut vreun arbitru Idol 7 
— Am emit met mulți. Bentu. 

pentru talentul adu nativ, Dtnules- 
cu. pentru prestanță, Limorta, 
pentru promptitudine, Rainea, 
pentru tot ce înseamnă dînsul ta 
arbitrajul romănesc. De la fie
care am „furaf ette ceva, și incd 
ascult mulfi foști arbitrii care mă 
văd și im: fac unele recomandări.

— Ce e mal greu In arbitraj 7 
— Să nu cunoști pe nimeni ! Și

sd ștrimești felicitări de ta am
bele echipe după meci. Cum se 
tnttmpld la... rugby.

— Invidiez! arbitrii de rugby 7 
— Da ! Pentru că, acolo, orice 

ai fluiera, nimeni nu contestă 
decizia arbitrului Acolo, toți stnt 
cavaleri, ta teren.......................

— Frumos spus 
bttru visează șt, 
FIFA •

— Așa-i ! Orice 
ecusonul FIFA I 
am fost inclus 
Viața a făcut să 
listă, locul lui 
..monstru sacru" 
50 de ani. Mă 
nu-l fac de ris. 
luna aceasta, în 
țlonal de la Calcutta, 
conduce numai arbitri de pe lista 
FIFA.

live a 
și mai 
acționa 
dublînd 
pierii din ultima linie, 
uneori de 1a cutie . 
preajma „16“-lui advers, 
țiune de teren atît de 
călcată de crampoanele 
pe vremea cînd era un 
inter rătăcitor.

Apoi, cînd împotriva 
așteptărilor, naționala a 
calificarea în turneul final al 
Mundialului spaniol. puțini 
mai credeau că un jucător tre
cut de granița celor 30 de ani 
— în fotbal, o vîrstă a înce
putului resemnării — mai 
poate renaște pentru a doua
oară. '

Și de ce manieră ! Prinzîn- 
du-și iarăși banderola de că
pitan, el a dat noi speranțe 
coechipierilor, purtîndu-i (prin- 
tr-un frumos exemplu 
nai, de dăruire pentru culorile 
Universității Craiova și 
echipei naționale) spre rezul
tate admirabile în competiții 
prestigioase. precum Cupa 
U.E.F.A. și campionatul euro
pean. „Datorită seriozității, a 
modului în care gîndeșle fot
balul. Ștefănescu a făcut la 
echipa națională legătura între 
două generații de jucători : 
prima — reprezentată de el ?i 
de Boldni, cea de a doua — 
de masivul grup al tinerilor. 
Ștefănescu a însemnat pentru 
noi, antrenorii — ne mărturi
seau recent Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu — un pion 
foarte important, care a trans
pus in teren ideile 
propagind în echipă o 
toasă stare 
necesară în 
a reclădirii

„Este un 
și joc, ne 
fănescu si antrenorul Constan
tin Oțet. care, pentru a-i con
tura si mai bine profilul, ne 
dezvăluia si un secret : un 
singur lucru am avut să-i re
proșez. la ineeput. lui Costișă 
Ștefănescu : era și— * rămas 
prea tărut pentru un căpitan 
de echipă. Mi-am dat insă 
repede seama că el reprezintă 
perfect tipul de om care tace 
ȘL. face. Duce • viață spor
tivă. se pregăterie ea nimeni 
altul Pentru a evolua eu un 
randament maxim. Ștefănescu 
isi eintăreste foarte bine 
punctele tari șt mai puțin tari, 
rezolvând cu inteligență chiar 
si cele mai dificile situații 
ivite in cimpul minat din zona 
suprafețelor de pedeapsă".

Să evităm și noi, 
să-î reproșăm lui 
această tăcere care-i 
la aproape 33 de ani 
împlini în curînd, la 
tie), să adune mereu 
in echipa de club sl 
în prima 
țării.

Podiumul __  _ __  .
care figurează pentru a patra 
oară consecutiv, se mîndrește 
cu căpitanul Universității Cra
iova și al echipei naționale.

modem, 
coechi- 

ieșind 
pină în 

por- 
mult 
sale 

tinăr

tuturor 
ratat

perso-

ale

noastre, 
sână- 

absolnt 
etapi

de spirit, 
importanta 
ei".

model io pregătire 
spune despre Ște-

așadar, 
Ștefănescu 

permite, 
(îi va 

26 mar- 
jocuri 

selecții 
reprezentativă a

„Sportului". în

și in afara lut... 
! Dar orice ar- 
acolo, sus, la...
arbltru visează 

Toamna trecută 
pe lista FIFA. 
iau, pe această 
Nicolae Rainea, 
care a împlinit 
simt obligat să 
Primul examen, 
turneul interna- 

unde . vor

Mircea M. IONESCU

Gheorghe NICOLAESCU

• Comportare evident sub' nivelul celei din turul campiona
tului trecut, cînd încheia sezonul de toamnă pe locul 4, avînd 
atunci 21 de puncte, față de cele 14 actuale.

• Echipa a resimțit. în apărare, lipsa lui
• Dintre noii veniți. au dat satisfacție

L. Moldovan ; sub așteptări — randamentul
• Schimbarea antrenorilor 

Ene ID. desele căutări ale

Și

Rednic și Andone. 
Văetuș, Gh. Radu 
lui Stredie si Vlad. 

cu care s-a început (Dumitrache 
formulei de echipă, lipsa omoge- 
la o comportare inconstantă, re- 
6 puncte pierdute acasă.

Și 
nității (5 nume noi !) au dus 
flectată. intre altele, de cele

• Noul cuplu de antrenori, Ladislau Vlad — Carol Gali, a 
reușit în ultima vreme o stabilizare de formulă, bazată pe linia 
de mijlcc Klein — Mateuț — Petcu și pe fixarea lui Nicșa ca 
fundaș.

• Unul din obiectivele importante pentru sezonul viitor este 
întărirea apărării : în această toamnă s-au primit 24 de goluri, 
față de numai 12 în turul trecut ! Tehnicienii Convinului aștepată 
mai multă constanță de la Dubincivc și împlinirea speranțelor 
puse in Cojocaru și Tîrnoveanu.

• De asemenea, se dorește o mai mare constanță din partea 
internaționalului Gabor, a cărui zi, bună sau proastă, se resimte 
în întreaga evoluție a echipei într-un meci.

• Marele cîștig al sezonului : titularizarea 
rezultate — a tînărului Mateuț.

• Echipa a manifestat o nervozitate dăunătoare. Dovadă, lo
cul 14—15 din Trofeul fair-play. Deci, încă o preocupare pentru 
retur.

•
miști, 
tului.

cu foarte bune

Cu toate defecțiunile din toamnă, hunedorenil sînt ooti- 
Ei consideră că au un lot de prima jumătate a clasam en- 
Subscriem.

15 RAPID
• A obținut 9 

puncte acasă (a pier
dut cita două puncte 
cu Dinamo, F,C. Bi
hor si F. C. Argeș, 
cite unul cu F.C. Olt, 
Politehnica Iași si 
Steaua) si 4 ta depla
sare (două cu Sportul 
studențesc, cite unul 
cu Chimia si Jiul).
• Golgeteril echi

pei : Manea 4 goluri. 
Ion Ion. Avram Da- 
maschin — cite 2. P. 
Petre. Rada si Petrut
— cite 1.
• Jucători folosiți:

2» — Mincu si 
maschta — cite 
meciuri. Ton Ion. 
nea si Rada — _ .
ÎS. Pirvu si Mânu — 
dte 15. P. Petre și 
Petrut — dte 13. Sa
rnes. Avram si Băjan
— dte 11. Tiță si Co-

Da-
17 

Mi
cite

8 13-19 13

galbe-

Mana
7.
roșii :

Radu URZICEAN’J

A beneficiat de
MANEA

jocaru — cite 10. 
Popescu 9. Sișcă 
St. Popa — cite 4. 
Gabriel 2, Paras ehiv 
și Aron — cite 1.
• Podiumul remar- 

catiior : 1. Manea a 
fost trecut de 10 ori 
cu majuscule in case
ta tehnică. 2. 
9. 3. Ion Ion 

Cartonase 
unul 
Cartonase
14 — 10 jucători; 
mai multe ; Ma- 
P. Petre.

șl Rada —

nici
ne :
cele
nea.
Ion
2.
•

4 lovituri de la 11 m. 
toate fiind transfor
mate de Manea : 
a fost sancționată 
nici un penalty.
• A expediat

de suturi (159 acasă

□u 
cu

191
— 52 In deplasare), 
dintre care 91 pe 
poartă (72 acasă — 
ÎS in declasare).

CORELAȚIA ATAC - APARARE
fotbalul 

triumfal in sena 
cu obiectivul de-

• Rapid, una dintre cele mai îndrăgite echipe din 
nostru, a revenit in Divizia ..A" după un marș 
a II-a a eșalonului secund, cu mari speranțe si 
ciarat de ..a. rămine".

• Prima parte a turului s-a derulat pentru vișinii! de lingă 
Podul Grant — dar care joacă pe Republicii — conform inten
țiilor lor declarate. In primele nouă etape bilanțul general al 
feroviarilor se înscria la numai ..minus 1" în clasamentul ade
vărului. Rapid pierduse acasă cinci puncte, dar obținuse in de
plasare patru. A urmat insă căderea din a doua parte a turului,
• Echilibrul s-a rupt, de taut în final, in ultimele două par

tide, cele cu F.C. Argeș și F.C. Baia Mare : 0—2 și 0—3 ! Două 
Infringed usturătoare, cane au stricat pină și golaverajul echipei.
• Rapid a primit, așadar. 19 goluri, mai puține decit jumătate 

dintre celelalte divizionare din întrecere. A marcat însă numai 
13, tot atîtea câte au marcat si C.S. Tîrgoviște si Petrolul. Doar 
F.C. Olt (12) șl Dunărea C.S.U. (8) au la activ mai puține. Prin 
urmare, in corelația goluri marcate — goluri primite se ascund 
cauzele situației actuale a echipei. Apărarea l-a redescoperit ne 
Mânu, în deosebită formă sportivă, și l-a avut pe mereu tînă- 
rul Sameș. tot timpul la post. Atacul s-a bizuit însă numai pe 
Manea, găsind foarte greu drumul spre golurile care aduc 
victorii.
• Valorificînd mai inteligent eforturile lui Manea (vioara în- 

tîi a atacului) și ale lui Damaschin (un vîrf înzestrat pentru 
acest post), avindu-1 acum în lot și ne Ștefan Popa (un mij
locaș ofensiv cu experiență). Rap'd 
portul atac-apărare. Și poate aduce 
in sufletele miilor ei de suporteri.

ADMINISTRAȚIA D£ SIAT LOTO PRONOSPORT INTOD.IEAlA
JUCATI DIN TIMP NUMERELE 

PREFERATE t
Se reamintește că agențiile 

loto—Pronosport continuă in a- 
eeste zile vînzarea biletelor pen
tru tragerea extraordinară 
noexpres a Noului An, 
avea loc duminică 8 
1984. In cadrul celor 10 
cu un total de 60 de 
narticipanții beneficiază 
bilitățl multiple în obținerea de 
autoturisme „Dacia 1300", mari

Pre
care va 
ianuarie 

extrageri 
numere, 
de posi-

sume de bani variabile și fixe si 
excursii peste hotare. Biletele <le 
25 le: varianta sînt cele mai 0- 
vantajoase. întrucit au drept de 
cîștiguri la toate extragerile ! Se 
poate juca pe variante simple, 
variante combinate si combinații 
„cap de pod", achitate sută la 
sută sau în cotă de 25 la sută. 
Consultați prospectul acestei ,ra- 
gerl deosebit da avantajoase si 
proeurați-vă din timo bilete cu 
numerele preferate. Un bilet —

poate echilibra în retur ra
ia primăvară șf... primăvară

Laurenț'u DUMITRESCU

o sansă de mari succese uentru 
dv„ un cadou plăcut șl util pen
tru cei dragi la Început de an !

PRIMA TRAGERE OBIȘNUITA 
LOTO DIN ACEST AN va avea 
tac mîine. 6 ianuarie 1981. înce- 
pînd de la ora 14,30, în sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești. str. dr. Staicovicl nr. 42 : 
numerele cîstigătoare vor fi 
transmise în cursul serii la tele
viziune si radio. încercați să vă 
numărați și dv. printre primii 
mari cî.tigători ai anului ta sis
temul de joc preferat !



TAMARA BÎKOVA SPERĂ

SĂ SARĂ 2,06 m!

Zilele trecute s-au întors din 
străinătate două dintre forma
țiile cunoscute ale Diviziei „A“ 
de rugby, R. C. GRIVIȚA RO
ȘIE a întreprins un scurt tur
neu în Franța, răspunzînd in
vitației echipei A. S. Beziers, 
campioana ediției trecute a în
trecerii de vîrf franceze, unul 
din cele mai redutabile teamuri 
continentale din sfera sportului 
cu balonul oval. Jucînd admi
rabil, rugbyștii grivițeni au 
realizat în fața campionilor 
francezi (în formație comple
tă !) un excelent 6—6 (puncte
le echipei noastre fiind reali
zate de fundașul Tudose — 2 
l.p.). în cel de al doilea meci, 
rugbyștii noștri au întîlnit e- 
chipa St. 
secundă), 
cători de
Montois. Victoria a revenit Gri- 
viței cu 24—18 (2 eseuri — Ion 
Aurel și Pongracz ; 2 drop, 2 
l.p. 2 transf. — T. Radu). în 
cel de al treilea meci al tur
neului, rugbyștii noștri au ce
dat în fața divizionarei „A“ 
Montauban cu 17—8. Turneul 
s-ă dovedit extrem de util în 
privința acumulării unui plus

Girons (din divizia 
întărită însă cu 7 ju- 
la Agen și Stade

SARAJEVO. — De la 
mitetul de organizare a 
iei de-a 14-a ediții

co- 
ce- 

____ a 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Sarajevo (S—20 februarie) 
s-a anunțat că toate bazele 
sportive au trecut cu succes 
examenul preolimpic. Patinoa
rul acoperit de la centrul spor
tiv „Skenderia" a fost testat 
cu prilejul turneului intema-

-------------------  Favorifi

SERGHEI MAKAROV (U.R.S.S.)
Una dintre marile vedete 

ale hocheiului sovietic este 
și tinărul jucător Serghei 
Makarov. Acesta s-a năs
cut la 29.3.1958 la Celia- 
binsk. Are 173 cm și 80 kg. 
Face parte din clubul 
Ț.S.K.A. Moscova unde îl 
are ca antrenor pe Viktor 
Tihonov. Este ofițer.

A făcut parte din repre
zentativa U.R.S.S. campioa
nă mondială și europeană 
în anii 1978. 1979, 1981, 1982 
și 1983 și din formația so
vietică cîștigătoare a titlului 
mondial de juniori în 1976 
și 1977.

Cu echipa Ț.S.K.A. a 
cîștigat titlul de campioană 
unională între anii 1978 și

țional de hochei pe gheață la 
care au participat selecționa
tele R.S.F.S. Ruse, Elveției, Po
loniei și Iugoslaviei. Reprezen
tanții Federației internaționale 
de hocnei pe gheată și spe
cialiștii prezenți la această 
competiție au apreciat în unani
mitate calitatea excelentă a 
gheții și a anexelor patinoaru
lui. Tot aici se va disputa și 
concursul olimpic de patinaj 
artistic.

De asemenea, s-au dat amă
nunte în ceea ce privește festi
vitatea de deschidere a Olim
piadei Albe. Steagul olimpic va 
fi adus pe stadionul „Koșevo“ 
de cei mai buni sportivi din 
Iugoslavia și va fi înălțat pe 
catarg de schiorul alpin Boris 
Strei și boberul Borislav Buja- 
dinovici. 
artistică 
aprinde 
schiorul 
rosti jurămintul olimpic în nu
mele participanților.

Pe tot timpul desfășurării 
Jocurilor, flacăra olimpică va 
arde și pe muntele Trebevici.

Cunoscuta patinatoare 
Sanda Dubravcîci va 

flacăra olimpică, iar 
alpin Bojan Krizaj va

TELEX • TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX

BASCHET • Finala Cupei cu
pelor (masculin) se va discuta 
miercuri 14 martie în orașul bel
gian Ostende, a anunțat. marți. 
Federația internațională, care a 
comunicat, totodată, unele modifi
cări în datele de desfășurare a 
partidelor din sferturile de fi
nală ale Cucei cucelor și Cucei 
campionilor europeni (feminin). 
• în prima zi a turneului inter
național masculin de la Solna 
(Suedia) s-au înregistrat rezulta
tele : Iugoslavia — Grecia 85—72 
<37—40), Israel — Suedia 56—52 
<28—20). q, La Osnabriick. in 
«nea amical masculin : R.P. Chi

de experiență internațională. 
Grivița Roșie, din rindurile că
reia s-au remarcat Stroe, Al. 
Marin, Pascu, O. Moraru, Pon
gracz, a fost întărită, la rindu-1, 
cu doi internaționali : M. Pa- 
raschiv (Dinamo) și Gh. Dumi
tru (Farul).

Iată și rezultatele obținute de 
R. C. SPORTUL STUDENȚESC 
în Italia : cu R. C. Messina 
20—4 ; cu Amatori Catania (în
tărită) 12—17, cu Selecționata 
orașului Messina 13—10 și cu 
R. C. Milazzo 46—26. O com
portare de ansamblu bună, ca
re a probat posibilitățile echi
pei.

W1LANDER A CIȘTIGH „MARELE PREMIU VOLVO“
.MareluiClasamentul final 

premiu Volvo" din 1 
mătoarea înfățișare : Mats

al
1S33 are ur- 

_____ _____  _ : 1.
Wllander (Suedia) 3101 t> (19 tur
nee). 2. Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
2069 (15), 3. John McEnroe
(S.U.A.) 2400 p (12). 4. Jimmy
Connors (S.U.A.) 2355 p (15), 5. 
Yannick Noah (Franța) 1682 P 
(11), 6. Jimmy Arias (S.U.A.) 1680 
p (15), 7. Jose Higueras (Spania)

LONDRA. — Prima sesiune 
a Academiei naționale olimpice 
britanice s-a desfășurat recent 
la Cardiff, în Țara Galilor, 
reunind peste 70 de partici
pant! între care ministrul pen
tru problemele sportului Neil 
MacFarlane, John Hoit, secre
tar general al Federației in
ternaționale de atletism, Ron 
Pickering, comentator sportiv.

olimpici

1983. perioadă în care for
mația moscovită a obtinut 
victoria șl în „Cupa cam
pionilor europeni".

TOKIO. — La Osaka a avut 
loc o reuniune sportivă sub ge
nericul „Olimpism, pace și lon
gevitate", organizată sub pa
tronajul Comitetului olimpic 
nipon. Manifestarea a cuprins 
o alergare în jurul castelului 
din Osaka, la care au luat par
te 3 000 de persoane de toate 
vîrstele, și un simpozion inter
național avînd ca scop pro
movarea cooperării internațio
nale sportive, conviețuirii paș
nice și bunei înțelegeri intre 
popoare.

NEW YORK. — Echipa fe
minină de volei a S.U.A. efec
tuează o pregătire intensă în 
vederea Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles, sportivele fiind 
prezente în fiecare zi, circa 
șase ore. în sala de antrena
ment. Lotul cuprinde 13 volei
baliste, majoritatea avînd înăl
țimea de peste 1,90 m. Antre
norul echipei. Arie Selinger, a 
declarat că speră ca în urma 
acestui antrenament sistematic 
echipa americană să obțină cel 
puțin medalia de bronz.

BUENOS AIRES. — Subse-

R.F. Germania 103—93neză — 
(47—53).

ȘAH • Sovieticul Valeri Salov 
(19 ani) a cîștigat campionatul 
european de. juniori desfășurat la 
Groningen (Olanda). învingătorul 
a totalizat 10,5 p, fiind urmat de 
Simen Agdestein (Norvegia) Ja
mes Howell (Marea Britan’e) 9.5 
P, Igor Stohl (Cehoslovacia) 8,5 
p etc. a în runda a patra a tur
neului de la Hastings. Mihai 
Subă a fost învins de englezul 
Nigel Short. Martin 1-a învins pe 
Atburt. Hebden pe Kudrin. iar 
partidele Sax—Csom. Guravicî — 
Speelman. Karlsen — Tvanev.

MOSCOVA, 4, (Agerpres). — 
Cunoscuta atletă sovietică Ta
mara Bîkova, campioană și re
cordmană mondială în proba 
de săritură în înălțime cu 2,04 
m, a declarat că speră ca în 
cursul acestui sezon să reali
zeze rezultatul de 2,06 m. „Pro
gramul stabilit de antrenorul 
Evgheni _ 
cest an olimpic mă îndreptă
țește să cred că voi realiza a- 
ceastă performanță și mă voi 
număra
Jocurilor 
Angeles" 
anchetei

Zagorulko pentru a-

medaliateleprintre
Olimpice de la Los
— a spus laureata 

TASS pe anul 1983.

1363 p (15). 8. Andres Gomez 
(Ecuador) 1279 p (21). 9. Jose-Luis 
Clerc (Argentina) 1125 n (12). 10. 
Ellot Teltscher (S.U.A.) 1113
p (18). Cele mai bune du
bluri : 1. Peter Fleming — John 
McEnroe (S.U.A.) 492 p (11). 2.
Anders Jarryd — Hans Simonsson 
(Suedia) 408 p (19). 3. Tim si Tom 
Gullinkson (S.U.A.) 354 <13).

cretarul sporturilor din Argen
tina. Osvaldo Otero, a declarat 
că la J.O. de la Los Angeles 
țara sa va fi reprezentată de 
o delegație de circa 30 de spor
tivi.

BELGRAD. — In cadrul a- 
dunării generale a Comitetului 
olimpic iugoslav a fost ales 
un nou președinte aii acestui 
for. în persoana lui Zdravko 
Mutin (47 de ani). Acesta ii 
succede lui Azem Vlasi. al că
rui mandat, ca președinte, a 
expirat.

PE GHEAȚA Șl
• Juniorii sovietici au cîști

gat și anul acesta campionatul 
mondial de hochei „A" totali- 
zînd 13 p (50—17). Pe locurile 
următoare s-au clasat : 2. Fin
landa 12 p (44—21), 3. Ceho
slovacia 10 p (51—24), 4. Ca
nada 9 p (39—17), 5. Suedia 6 p 
(27—28), 6. S.U.A. 4 p (32—38),
7. R. F. Germania 2 p (12—54),
8. Elveția 0 p (16—72). In ul
tima zi a întrecerilor au fost 
înregistrate rezultatele: U.R.S.S. 
— Suedia 8—2 (1—1, 4—0. 3—1), 
Cehoslovacia — Canada 6—4 
(1—2, 1—1. 4—1), Finlanda — 
R. F. Germania 8—2 (1—0. 4—0, 
3—2). S.U.A. — Elveția 12—3 
(2—1. 5—0, 5—2).

Formațiile R. F. Germania și

Tinirul 
rului pe

Jens Weissflog (R. D. Germană) — o nouă vedetă a zbo- 
schiuri. Telefoto : A.P.-AGERPRESschiuri.

au retrogradat în gru-Elveției 
pa „B“.
• In finala turneului interna

țional de hochei de la Mannheim 
(R. F. Germania) echipa loca-

Mestel — Ftacnîk au fost remi
ze. Subă a remizat partida amî- 
nată cu canadianul Ivanov. După 
4 runde conduc englezii Hebden 
șl Martin cu cite 3,5 p. Subă are 
0,5 p.

TENIS • In primul tur al tur
neului feminin de la Nashville 
(Tennessee), Lucia Romanov 
invins-o cu 6—2, 3—6. 7—5 
Kate Lathan (S.U.A.) Alte 
zultate : Emilse Longo (Argenti
na) — Corinne Vanier (Franța) 
6—7. 6—4. 6—2 : Marv Piatek
(S.U.A.) — Sabrina Goles (Iugo
slavia) 2—6, 7—5 »—4.

a 
pe 

ra

LINIȘTE APARENTA

vede- 
fond, 

de o- 
com-

După un an preolimpic 
extrem de bogat in eveni
mente, in performanțe-re- 
cord, care nu contenesc în 
a ne uimi, chiar dacă lo
gica progresului le face a- 
desea așteptate, trecerea în 
noul an sportiv s-a făcut li
niștit. Este o perioadă de 
acalmie in sportul mondial, 
pînă și schiorii alpini și-au 
luat o pauză în Cupa Mon
dială, crosul San Silvestro, 
lipsit de adevăratele 
te ale alergărilor de 
își pierde din faima 
dinioară, devenind o 
petiție de interes regional. 
Sezonul atletic de sală n-a 
început, tenisul traversează 
și el o perioadă de vacanță 
Înaintea începerii unul nou 
circuit, probabil și mai obo
sitor, dar și mai mănos 
pentru... vedete (care cer, 
vezi cazul Navratilova, mă
rirea fondurilor de premii...), 
e vremea meciurilor și a 
turneelor amicale în jocurile 
de sală. E vremea turneului 
de șah de la Hastings și a 
întrecerii săritorilor cu schiu- 
rile pentru trofeul celor pa
tru trambuline, competiții 
de tradiție, dar care nu cre
ează nimănui insomnii...

Aparent, marele sport hi
bernează. Dar dacă arenele 
sînt pustii, aceasta nu în
seamnă că vedetele stau la 
gura sobei și visează la per
formanțele verii. Pretutin
deni, în sute și mii de „la
boratoare", departe de ochii 
lumii, se construiesc perfor
manțele care ne vor uimi 
în lunile de vară. Pentru că 
anul olimpic 1984 înseamnă 
în primul rind Los Angeles, 
chiar dacă ne aflăm la nu
mai o lună de Olimpiada 
albă de la Sarajevo, iar a- 
ceastă perioadă de liniște 
aparentă este, de fapt, cea 
mai importantă perioadă de 
muncă, cea mai încărcată

PE ZAPADA
lă E.R.C. a învins pe Vitkovice 
Ostrava (Cehoslovacia) cu 5—4 
(2—2. 2—1, 1—1).
• Componenții lotului olim

pic de schi-fond al S.U.A. au 
participat la un concurs de ve
rificare desfășurat la Lake 
Placid. In proba masculină de 
30 km. victoria a revenit lui 
Jim Galanes, cu timpul de 
lh 19:26.8, iar în cea feminină 
de 10 km pe primul loc s-a 
situat Sue Long, cronometrată 
în 30:07,7. La 15 km a cîștigat 
Dan Simonean cu 42:17,6 iar 
Sue Long a învins și la 5 km 
— 16:43,4.
• La Quebec va fi construită 

o pistă artificială de patinaj de 
dimensiuni olimpice (400 m), 

complet acoperită, prima de a- 
cest fel din lume. Prima com
petiție de amploare ce va fi 
organizată de noua arenă va fi 
campionatul mondial de pati
naj viteză din 1987. De aseme
nea, aici s-ar putea desfășura 
întrecerile olimpice de patinaj 
viteză din 1988.
• Lotul de patinaj viteză al 

S.U.A., care se pregătește pen
tru Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Sarajevo, a participat la 
un concurs de verificare des
fășurat la Milwaukee (Wiscon
sin). In competiția feminină s-a 
evidențiat Mary Docter, învin
gătoare în două probe : 1 000 m 
— 1:28.22 si 3 000 m — 4:42.12. 
In cursa masculină ne 1 500 m. 
ne nrimul loc s-a situat Mark 
Mitchell, înregistrat cu timpul 
de 2:05.72.

unui ciclu 
tot ea fi- 

ierarhiile 
patru. O 
și de a-

de tensiune. Ce fac acum 
Carl Lewis și Jarmila Kra- 
tochvilova, Vladimir Salni
kov și Michael Gross, Ani- 
șoara Cușmir și Edwin Mo
ses, Ecaterina Szabo și Na
talia Iurcenko, celelalte zeci 
și sute de vedete care pre
gătesc marele spectacol al 
sportului mondial ? Muncesc 
pe rupte, ei, actorii de ge
niu, pe care îi vom aplauda 
un minut sau cîteva se
cunde, muncesc conștiincios, 
zile, săptămîni și luni de-a 
rîndul, așa cum au muncit, 
an după an. pentru un cen
timetru mai mult, o zecime 
de secundă mai puțin, me
reu în căutarea perfecțiu
nii. Dacă pe stadioane este 
acum liniște, pe bazele de 
pregătire din toate colțurile 
pămîntului tensiunea olim
pică este o realitate pre
zentă zi de zi. Olimpiada e 
marea scadență a 
de patru ani și 
xează. practic, 
pentru următorii 
știe toată lumea 
ceea vedetele cunoscute sau 
cele în devenire muncesc cu 
aceeași incrincenare. E o 
muncă dură, dar nu oarbă, 
o acumulare continuă de 
potențial, de energie și va
loare care vor deveni per
formanță la momentul do
rit. O muncă dură, dar în 
care efortul este gîndit și 
drămuit cu precizia cînta- 
rului de farmacie în fiecare 
exercițiu, în fiecare repe
tare, în fiecare „serie" de 
haltere. Acum, departe de 
tumultul, stadionului, se poa
te naște diferența dintre un 
învingător olimpic și un în
vins olimpic....

Liniștea sportivă de în
ceput de an e numai apa
rentă. Laboratoarele per
formanței lucrează din plin. 
Am intrat în anul olimpic.

Vladimir MORARU

•1

J. 
la

• După cum am anunțat ieri, 
o selecționată a României va 
participa la „Cupa de aur 
Nehru", care va avea loc 
Calcutta (India). Acum sintem 
în măsură să vă informăm și 
celelalte participante (în afară 
de tara organizatoare, care va 
întîlni, la 11 Ianuarie, selecțio
nata română) la acest turneu. 
Participă echipe din Ungaria, 
Polonia, R. P. Chineză și Ar
gentina. După cum anunță a- 
genția „France Presse”, argen
tinienii vor alinia echipa olim
pică, care se pregătește pentru 
ultimele meciuri în vederea ca
lificării în turneul final al 
J.O. La 12 ianuarie ea va în
tîlni o selecționată a Poloniei. 
Antrenorul argentinian Carlos 
Bilardo se arată foarte intere
sat față de acest turneu, care 
reunește adversare valoroase și 
va constitui o verificare a ti
nerilor jucători pe care-i pregă
tește pentru preliminariile C.M.

• Revista 
a întreprins

„France Football" 
... — o altă anchetă 

privind desemnarea 'celor mai 
buni fotbaliști din Africa, la 
care au răspuns 25 de ziariști 
de pe acest continent. „Balonul 
de aur" a revenit lui AI Khatib 
(Egipt) cu 98 p, urmat de O- 
poku N’ti (Ghana) — 89 p și 
Moutairo (Togo) — 19 p. De 
notat că toți trei sînt atacanți. 
Iată și clasamentul primelor 3 
echipe reprezentative. în urma 
acestei anchete : 1. Ghana ; 2. 
Egipt ; 3. Nigeria.

• La Cannes s-a desfășurat 
un med între o selecționată a 
Coastei de Azur si Hamburger 
S. V. Victoria a revenit echipei 
franceze cu 3—1.

• In Scotia campionatul a 
continuat cu etapa a 20-a. Din 
cauza timpului nefavorabil s-au 
desfășurat doar două meciuri, 
un al treilea a fost întrerupt 
(Aberdeen — Johnstone Ia sco
rul de 3—0). Rezultate : Hearts 
— Hibernian 1—1, St. Mirren — 
Motherwell 2—1. In clasament 
conduce Aberdeen cu 32 p. ur
mată de Celtic — 28 p (ambele 
cu 19 iocuri)


