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STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI, UN DERBY

AL MARILOR VALORI Șl AMBIȚII
Partida sc

Palat 1

punc-

lut Ion 
Steaua

Ediția a 26-a a campionatului masculin de 
tele sale de virf, la derbyiri marilor valori ale 
petițională, la derbyul marilor ambiții : Steaua 
cea mai mare sală a țării. Palatul sporturilor și
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în Divizia „A“ de handbal masculin

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA ȘI SPORT

| ANUL XL

dispută 
sporturilor

BUCUREȘTI (Palatul sporturilor fi 
culturii, de la ora 11), Independența 
Corpați Mirșa — H.C. Minour Boia 

.Mare, Constructorul Arad — D’-nomo
Brașov (în grupa 1—5), Pol-tehnica 
Timișoara — Minerul Covnlc, Construc
torul Oradea — Universitatea ChiJ- 
Napoca, Relon Scvineștl — Tractorul 
Brașov (în grupa 7—12).

?1 culturii. de Ia ora 11
1. STEAUA 15 15 0 0 443-346 45
î Dănamo Buc. 15 13 1 1 442-335 42
X H.C. M’nour 15 10 2 3 417-371 37
4. Constr. Arad 15 6 2 7 347-348 29
5. Carpoți Mîrșa 15 7 0 8 360-398 29
4. DrfKJmo Bv. 15 6 1 8 345-342 28

7. Min. Cavnic 15 7 1 7 375-410 30
8 Fon Tim. 15 5 3 7 331-328 28
9 U. Ooi-Nap. 15 4 2 9 337-359 25

10. Tractorul Bv. 15 4 1 10 358-415 24
11. Relon Săv. 15 3 1 11 325-380 22
12. Constr. Or. 15 2 2 11 312-360 21

Programul etapei a 16-a, care M
rfîsputâ rr.'ine : STEAUA - DINAMO

Vasile Stingâ a aruncat la poartă ca toată opoziția 
Tase. (Fază dintr-unul din derbyurile anterioare dintre 

șl Dinamo București)

Anul trecut, pc cărări

de munte, ori in Delta

2400 DE ECHIPAJE
IN „EXPEDIȚIILE
CUTEZĂTORILOR**

Anul trecut, „Expedițiile Cu
tezătorilor" — echipajele ace
lea școlare ce practică turis
mul pe jos, cu rucsacul in 
spate — mu aflat la a 14-a 
ediție. Au urcat pe munte, ori 
au coborât spre mare, in Del
tă. 2 400 de ■ asemenea echi
paje cuprinzind aproape 28 000 
de pionieri, geografi, istorici, 
medici, folcloriști, bucătari — 
tot ce-i trebuie unui 
pionieresc să pornească 
astfel de expediție a cuteză
torilor. '

Albumele 
lizate, cu 
felul culese 
meții (toate aflate acum, in
tr-o splendidă expoziție, 
Muzeul de istorie al ~ 
au fost inmînate unei 
alcătuite din eminenți pro
fesori, specialiști. Aceștia le-au 
studiat cu amănuntul, reți- 
ntnd, fiecare in domeniul său, 
elementele faunistice, 
geografice etc. La 
C.N.O.P. și revista , 
torii“ — organizatorii 
frumoase și folositoare 
diții turistice pionierești 
invitat, pentru premiere, 
mai bune echipaje din

Astfel, marele trofeu 
sola de aur* a fost

echipaj 
intr-o

cu imaginile rea* 
însemnările de tot 
din neuitatele dra

la
R.S.R.) 
comisii

istorice, 
sfirșit, 

„Cuteză- 
acestor 

expe- 
— au 

cele 
țari.

„Bu- 
decemat

Un grup de , «cutezători". 
Cotai 1500 de la Sinaia

In stabilirea anul nea traseu turistic In Jurul 
Foto: Ion MîHAlCA

colecții ți 
geografice ; 

Deva — 
colecții ți

handbal a ajuns la unul din 
Întrecerii de pe prima scenă com- 
— Dinamo București. Găzduit de 
culturii, meciul trebuie să ne con

firme ascensiunea handbalului românesc, noua treaptă valorică 
cucerită In marile confruntări internaționale de reprezentativa 
țării. Este firesc să fie așa, pentru că la Steaua — pe umerii 
căreia apasă o bună parte din 
responsabilitatea reprezentării 
handbalului nostru fa marile 
competiții mondiale — șl la 
Dinamo București se află ma
rea majoritate a „tricolorilor*, 
a celor care au cucerit Super 
Cupa campionilor mondiali și 
olimpici și Campionatul Balca
nic cu puțină vreme în urmă, 
fa ultima parte a lui ’83. Din
colo de puncte și poziții 
clasament, dincolo deci 
lupta acerbă pe care în mod

firesc o declanșează campio
natul, așteptăm de la Nicolae 
Muntcanu, Vasile Stingă, Ma
rian Dumitru, Dumitru Ber
bece, de la întreaga echipă a 
campionilor handbalului româ
nesc. și nu mai puțin de la 
Mircea Bcdivan, George 
gărescu, Vasile

Do-
Oprea, Aihan

in 
de

Hfistache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Premieră ia Pm. îîlcca in handbalul icmiuin

CHIMISTUL - ENZICO SWIFT ROERMOND (Olanda)
tulnic 

șoimilor 
Hunedoa- 

reuțiti 
mai

echipajului Sunet de 
(Casa pionierilor ți 
patriei din Brad — 
ra), pentru cea mai 
expediție, pentru cele 
complexe, mai valoroase inves
tigații ți culegeri de materiala. 
„Busola de argint* a revenit 
echipajului Hercule '83 (C.P.Ș.P. 
din Cisnădie — Sibiu), iar 
..Busola de bronz* t-a fost în- 
minată echipajului Cutezătorii 
cotelor Înalte (C.P.Ș.P. din Tg. 
Mureș).

Alte meritorii echipaje și-au 
adjudecat trofeele : „Scutul 
dacic* (echipajul Oituz — Șc. 
gen. nr. 5 Or. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — Bacău) 
cercetări deosebite eu 
istoric ; „Cutezătorii* 
jul Bujorul de munte, , 
115 din București) pentru dir- 
zenie și curaj in învingerea 
greutăților ți dificultăților in- 
tilnite in traseu; „Caseta de 
cristal* (echipajul Terra ’83, Șc. 
gen. nr. t Timișoara) pentru

cele mai valoroase 
studii geologice ți 
„Miorița* (C.P.Ș.P. 
Hunedoara) pentru 
studii deosebite de etnografie 
și folclor; „Egreta de 
(echipajul Nufărul, Șc. 
Dăbica-Cluj) pentru cea 
reușită expediție in Delta Du
nării f.a.

Prezenți la această emo
ționantă festivitate, la acest 
bogat bilanț al celei de a 14-a 
ediții a ^Expedițiilor Cuteză
torii", am reținut ci obiectivul 
principal al acțiunii a fost 
călirea fizică și morală a mi-

fildeș* 
gen. 
mai

IN „SFERTURILE “f 9 CUPEI I.H.F
Consemn na m

pentru 
profil 

(echipa- 
Șc. gen.

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

___________și cu alt prilej 
că municipiul Hm. Vilcea 
Înscria — și nu de multi 
— pe traiectoria sportului 
porfoT-m/rnță. In handbalul 
minin cei puțin — pentru 
această disciplină ne reține 
cum atenția — treburile au fost 
rezolvate cu maximă 
te. O primă dovadă, a 
movarea, 
a echipei 
divizie a 
dusă de 
antrenorul
Popescu, a pus multe proble
me — chiar la debutul în eșa
lonul valoric superior — echi-

naajtjay- .■ J ' ' '

s-a 
ani 
de 
te
ci 
a-

seriozita- 
fost nro- 
1932/1983, 
In prima

fa sezonul 
Chimistul

țării. Formația oon- 
reputatul tehnician, 

emerit Constantin

pelor cu mai vechi state în 
Divizia „A*, ocuptod atunci lo
cul II fa clasamentul final. 
Avînd ca pilon pe una dintre 
puținele stele ale handbalului 
feminin românesc (am numit-o 
pe Maria Verigeanu), ca si o 
serie de alte sportive talentate 
(Edith Tiirok, Georgeta Andro- 
nache. Maria Petre, Hilda Po
pescu — jucătoare de cimp ț 
Cristina Lada și Doina Rodea- 
nu— portari). Chimistul Rm. 
Vîlcea a reușit performanta de

Ion GAVR1LESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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BOGATĂ AGENDĂ COMPETIȚIONALĂ 

PENTRU SPORTIVII ROMÂNI IN 1984
In anul 1984. sportivii români vor participa la o serie de compe

tiții Internationale de amploare, între care se înscriu, ta primul 
rtnd, JOCURILE OLIMPICE DE IARNA (S—1» februarie, la Sarajevo) 
ȘI DE VARA (ît iulie — U august, Loe Angeles), precum șl TUR
NEUL FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL ce va 
fi găzduit de Franța, între 11 șl 27 iunie. De asemenea, în program 
stat înscrise 48 DE CAMPIONATE MONDIALE ȘI EUROPENE, SS DE 
CAMPIONATE BALCANICE șl alte PESTE 1 5M DE INTÎLNIRI 
INTERNAȚIONALE la nivel de reprezentative sau de echipe da 
club. Printre competițiile Importante ce vor fi găzduite de țara 
noastră, șe numără întâlnirea din primul tur al grupei de elită a 
„CUPEI DAVIS*, ta compania selecționatei S.U.A.. precum și tm 
număr de NOUA CAMPIONATE BALCANICE la box seniori. baschet 
senioare, canotaj, yachting, gimnastică, scrimă, tîr, Ur cu arcul șl 
orientare sportivă. Tradiționala competiție de box „CENTURA DE 
AUR* este programată la București, ta perioada 12—18 martie, Iar 
CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI 
vor avea loo în zilele de 18—19 februarie (ta sală) șl 9—10 iunie, în 
aer liber.

LA C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI: REZULTATE MERITORII, 8A8 
CAM AȘTEAPTĂ SĂ fit VALORIFICATESI DISPONIBILITĂÎI

Dna dintre primele unități 
sportive de performanță la ni
velul elevilor din Capitală — 
Clubul sportiv școlar nr. 1 
București — trăiește și acum 
satisfacția unul eveniment de 
excepție : două dintre repre
zentantele acestuia, Mihaela 
Armășescn șl Cristina Dinu, 
prezente la C.M. de senioare 
de la Lucerna — Elveția, edi
ția 1982, au ocupat locul III cu 
echipajul de schif 4+1. Ambele 
sportive — nota bene — ju
nioare fiind. Cu ambiția, cu do
rința de afirmare ce le sînt 
specifice sportivelor autentice.

ele s-au înscris de pe acum in 
elita canotajului mondial !

Pe .cartea de vizită* a clu
bului, prof. Marinei Oancea, 
directorul acestei unități spor
tive școlare, consideră că se află 
multe alte valori în devenire : 
„Lingă cele două canotoare 
sus-amintite, să remarcăm pe 
Carolina Matei, apoi pe Vasile 
Tomoioagă, precum și pe trăgă
torul Constantin Stan, toți 
printre candidați! olimpiei, fa 
perspectivă de t fi prezenți la 
Los Angeles și oricum la edi
țiile viitoare ale J.O.*.

Apreciem cum se cuvine op
timismul robust al prof. Oan

cea (ca și al secretarului de 
partid, prof. Tudor Mihâlcescu, 
director-adjunct), după cum 
de luat fa seamă și atu urile 
clubului aflat „sub reflector* : 
aportul substanțial al Inspec
toratului școlar al sectorului 
nr. 1 și al celui municipal la 
continua consolidare orș- 
nizatorică a acestei uni
tăți sportive, apri.inul teh
nic valoros primit din partea 
C.M E.F.S.. colaborarea rodnică 
ca unele unități de favătămînt

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)



De azi, la Gheorgheni însemnări de la un si

SE REIA CAMPIONATUL DE HOCHEI CU UN MECI
DE ATRACȚIE:

Incepind de azi și pină joi 
12 ianuarie, micul și cochetul 
patinoar artificial acoperit din 
Gheorgheni va cunoaște, din 
nou. animația specifică marilor 
competiții de hochei. Se reia 
campionatul primei serii va
lorice a Diviziei .A“, de fapt 
întrecerea celor mai bune 6 
formații din tara noastră. în 
ordine : Steaua (28 p), S. C. 
Miercurea Ciuc (24), Dinamo 
(20). Progresul Miercurea Ciut 

și

STEAUA - DINAMO
încă două 
Miercurea

(10), Dunărea Galați (5) 
Avintul Gheorgheni (3).

Este vorba de cel de al pa
trulea turneu al întrecerii, pri
mele trei disputindu-se anul 
trecut. în ordine, la Gheorgheni. 
Galați și Miercurea Ciuc. După 
cele 5 etape pe care le cuprin
de competiția de la Gheorgheni 
(marți 10 este zi de pauză)

mai sînt programate 
runde la Galați si ta 
Ciuc.

Turneul acesta, la 
celelalte, debutează, cu o etapă 
in care este programat un 
derby de. tradiție : Steaua — 
Dinamo, care acum nu mai are 
și aceeași... „rezonanță" în clasa
ment, dată fiind situația dife
rită a celor două echipe, tn 
fiecare zi stat programate trei 
jocuri. Iată programul de azi 
și de mîine : azi, ORA 10 : 
Dunărea — S. C- Miercurea 
CSuc ; ORA 16 : Avintul Gheor
gheni — Progresul Miercurea 
Ciuc ; ORA 18.30 : Steaua — 
Dinamo, iar miine la aceleași 
ore, ta ordine : Avintul Gheor
gheni — S. C. Miercurea Ciuc, 
Progresul Miercurea Ciut — 
Steaua și Dunărea — Dinamo.

fel ca și

lf! concursul inaugural de patinaj viteză

FETELE - RECORD DE PARTICIPARE
MIERCUREA CIUC, C (prin 

telefon). Intrată ta tradiția pa
tinajului artistic din țara noas
tră, .Cupa federației române" 
care inaugurează, an de an. 
sezonul competiționaL s-a În
cheiat la... jumătate de drum, 
pista naturală de aici devenind 
impracticabilă ta ultima zi de 
concurs, din cauza plou, trans
formată apoi ta ninsoare

Cu toate aceste impedimente, 
prima reuniune — desfășurată 
ta condiții corespunzătoare 
(întrecerile au început la —3 
grade și cu cer senin) a pri
lejuit o serie de constatări Îm
bucurătoare. In primul rind. s-a 
observat o preocupare sporită 
a cadrelor tehnice pentru atra
gerea fetelor pe .inelul de 
gheață*, absență resimțită acut 
ta nltîmiî ani, de data aceasta 
taregistrtadu-se un adevărat re
cord de participare : dintre cei 
103 „viteziști* la categoria copii 
I (12—13 am) și copii II (10—11 
ani) S2 au fost fete. Dacă mai 
adăugăm și pe cele 18 .spe
ranțe* ptaă la 10 ani. atunci 
se poate afirma că antrenorii 
au făcut acumulări cantitative, 
care pot fi transformate ta ca
litate. dacă talentele vor fi ră
puse unui atent proces de in
struire.

Disputele tinerilor patinatori 
ta primele două probe ale pro
gramului au fost dominate de 
brașoveanca de 13 ani Mihaela 
Dascălu_ (elevă _• antrenorului
Emest
cursa 
1M1.4. 
mantă, 
băieți, 
al doilea timp al zilei, 
după bucureșteanul Coșmi: 
pa (pregătit de prof. Șfefa

Uhlrich-Petric), care ta 
de 1000 m a realizat 
cea mai bună perfor- 
atît la fete eft și la 

Iar la 500 m a realizat 
48,7, 

In Po- 
„______prof. Ștefan De

ment). Învingător la categoria 
respectivă (copii I) cu 47,7. S-a 
mai impus atenției clujeanul Ia- 
bos Moldovan (ultima „descoperi
re" a prof. Mihai Timiș), care la 
primul lui concurs public a 
dștigat cursa de 1000 m. In 
prim-planul probei de sprint 
(500 m copii II) s-au situat 
«fbianca Mihaela Stanciu și clu
jeanca Simona Grigoraș, tar

pentru primele două locuri ta 
băieți și-au disputat tatiietatea 
ploieștenii Ștefan Albu și Ma
rius Vaida (depistați de 
norul Adrian Ciobanu). 
cei mai mici alergători, 
nidi Gabriela Vagași, 
gyver Ambruș, Robert 
sibtanul Radu Popescu, clujean
ca Claudia Zsigmond și alți pa
tinatori sub 10 ani ne-au con
vins că și-au pus ta gind să 
devină... mari viteziști-

întreruptă din cauza condi
țiilor meteorologice nefavora
bile. „Cupa F.R.P.* va fi re- 
programată pentru o dată care 
urmează să fie stabilită ulte
rior. La ora efectuării convor
birii telefonice continuă să 
ningă aici la Miercurea Ciuc 
(termometrul arată —3 grade), 
iar organizatorii (CJ.E.F.S. 
Harghita și C. S. Miercurea 
Ciuc) fac eforturi pentru pre
gătirea pistei ta vederea des
fășurării .Cupei Rumâni ei*, 
competiție deschisă juniorilor 
M seniorilor, programată ta a- 
eeste zfle.

Latâ eișiigătorfi primelor pro
be din „Cupa FJRJP." : Copii I 
— VX și 1000 m — Mihaela 
Daseăln (C. S. Tractorul Bra
șov) 48,7 șl ldl.lț 500 m - 
Cosmin Popa (Triumf Bucu
rești) 47,7: ■> —
Moldovan (Viitorul CluJ-Napo- 
ea) 1:46,7. Copfl II — 500 m — 
Mihaela Stanciu (CS.Ș. Sibiu) 
53J și Ștefan Albu (Petrolul 
Ploiești) 53,6. „Speranțe" — 5W 
m — Gabriel Vxgasi (CS.$. 
M Ciuc) — #2-9 M Robert Fmța 
(S.C. M. Ctad 62,4.

Troian lOANIȚESCU

antre- 
Dintre 
local- 
Gyon- 
Finta,

HISABETA GUZGANU, ÎNVINSA!
duru 10—8, Tunaru — I. Popa 
10—8, Pongracz — Saitoc 10—5 
Niooiae — Colcișcă 10—7 ; Tu
naru — M. Popa 12—11, Nico- 
lae — Pongracz 10—5 ; Nioo- 
lae — Tunaru 10—5 (pt loc 
1—2), M. Popa — Pongracz 
10—5 (pt. loc 3—4).

întrecerea fioretistelor 
start, 76) a fost pasionantă pină 
la ultima tușă, pentru, că și ul
timul asalt, pentru desemnarea 
primelor două clasate, s-a în
cheiat după expirarea timpului 
regulamentar, experimentata 
Marcela Zsak cîștigînd cu 8—7 
in fața campioanei mondiale u- 
niversitare, Elisabeta Guzganu. 
Tot „vechea gardă" s-a impus 
și în disputa pentru 
3—4, Aurora Dan 
net pe revelația 
Salvina Ionescu.

Iată cele 24 de ________  ...
lificate și rezultatele fazelor fi
nale : M. Zsak (C.S.S.M.), E. 
Guzganu (Steaua), A. Dan (Di
namo), S. Ionescu (Tr. Bv.), 
R. Lazar (Tr. Bv.). C. Chelaru 
(Din.), G. Beca (Din.), A. Geor
gescu (C.T.A.S.), A. Moțea 
(Steaua), A. Popeseu (I.E.F.S.), 
M. Veber (C.S.S.M.), E. Tivadar 
(Mond. S.M.), M. Stegărescu 
(C.T.A.S.). St. Mihăilă (Din.). 
O. Hochdorfer (C.S.S.M..), R. 
Nan (CJS.M. a. Nap.), E. Ma
rian (Cr. Or.), Cr. 
(Din.). R. Dumitrescu (St.), M. 
Tomuț (C.S.S.M.), 7. “ ‘
(En.). C. Docan (Din), L. Popa 
(I.E.F.S.), E. Pinkoczi (CJS.S.Mr), 
Dan — Lazar 8—7, Guzganu — 
Chelaru 8—2, Ionescu — Geor
gescu 8—3, Zsak — Beca 8—4 ; 
Guzgafiu — Dan 8—6, Zsak —' 
Ionescu 8—1 ; Zsak — Guzganu 
8—7 (pt. loc. 1—2), Dan — Io- 
neacu 8—2 (pt. loc 3—1).

de scri- 
din Ca-

Debut în noul sezon 
mă. in sata Floreasca 
pitală. Prilejul : prima fază a 
campionatului național indivi
dual, în urma căreia își dobân
desc dreptul de a evolua în fi
nală (din vară) cîte 24 de con- 
curenți de fiecare armă.

In această săptămână, în con
curs — spadasinii și floretis- 
îele. primii deschiztnd seria în
trecerilor joi. fionetistele intrind 
pe planșe vineri. Azi și miine, 
echipele din cadrul ambelor 
arme iși dispută prima etapă a 
Diviziilor naționale »A“ și „B

Dintre cei 87 de spadasini 
care au luat startul joi dimi
neață, o singură absență de 
marcă, componentul lotului na
țional Rudolf Szabo (Steaua), 
nerefâcut încă ta urma bolii. 
Interesant de urmărit era — 
bineînțeles, in afara disputei a- 
prige pentru clasarea Intre cei 
care-și dobândesc dreptul de a 
evolua In faza finală — „mă- 
sira" orgoliului competitorilor 
cane, odată ajunși la scopul 
propus — calificarea, doreau 
(sau nu !) să-și dovedească va
loarea, indiferent dacă „miza" 
dispăruse. Si de această dată, 
ca de nenumărate ori ta ulti
mii ani, un exemplu pilduitor 
l-a oferit „veteranul" Anton 
Pongracz, doctor ta. viața de 
toate zilele, dar și în... scrimă. 
Reputatul- spadasin din 
Mureș a fost (fin nou
preajma podiumului, printre în
vinșii săi aflindu-se și liderul 
„noului val", Sorin Saitoc 
(C.T.A.S.). O plăcută surpriză — 
rămîne să avem confiT-morea 
bune comportări și ta faza ur
mătoare — a constituit-o cali
ficarea în asaltul pentru locu- 
rile 1—2 a tînărului (24 ani) 
brașovean Dacian Tunaru 
(Tractorul), aflat acum ta „pre
mieră" pe podium la un con
curs de seniori. 11 așteptăm...

Iată-i pe cei 24 de spadasini 
calificați- precum și rezultatele 
fazelor finale : F. Nicotae
(Steaua). D. Tunam (Tr. Bv.), 
M. Popa (Steaua). A. Pongracz 
(CS.U. Tg. M.)_ L Popa 
(Steaua), S. Saitoc (C.T.A-S.). 
O. Zidaru (Steaua). A. Colcișcă 
(C.T_AS), L Bărbosu (Electro. 
Cv.). N. Bodoezl (Steaua). M. 
Pefcușin JC.T.A.S.), R. Mitră- 
ehioîn (OL CvJ, L Dima (Fa
rul), C Filimon (Electro. Cv.), 
L Bazan (Steaua). N. Mihăiles- 
eu (OL Cv.), L. Constantinescu 
(C.S.M. Cv.). Cr. Papa (I.E.F.S.), 
C. Manta (1-E.Ffi.), M. Savaniu 
0-E.F^.). O. Gogoașe (C-Sfi. 
C-ța), C. Bistriceann (CiS-M. 
Cv.), L Siancin (C.TJVS.), D. 
Hondor (CH. Cv.) ; M Popa-Zi-

Tg. 
în
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Pau! SLAVESCU

Mărturisesc că atunci cind 
am fost invitat de pensionarul 
Alexandru Sălceanu — secre
tarul Comisiei județene de șah 
Galați — să asist la simulta
nul acordat de maestrul 
ternațional Mircea Pavlov, 
bitorilor „sportului minții" 
la clubul Oțelul, am avut 
nele rezerve. Un simultan ... 
atitea altele pe care le susțin 
deseori fruntașii eșichierului 
nostru...

Ei bine, abia la fața locu
lui m-arn convins cit de mult 
m-am înșelat. Prima surpriză 
plăcută a fost chiar sediul un
de iși desfășoară activitatea 
cei peste 120 de șahiști de la 
clubul, gălățean, sediu compus 
din C săli spațioase amenajate 
in fosta clădire a unui institut 
de proiectări, pe care iubitorii 
acestui frumos joc de la ma
rele combinat gălățean l-au 
transformat intr-un adevărat 
lăcaș pentru practicarea șahu
lui. Apoi, a doua surpriză a 
fost numărul mare de specta
tori care au ținut să asiste la 
simultanul susținut de Mircea 
Pavlov la cele... 40 de mese 
de șah. Dintre concurența 
care l-au „înfruntat" pe antre
norul echipei naționale femini
ne ne-au reținut in mod de
osebit atenția un puștan vioi 
și drăgălaș, pe nume Costin 
Cozianu, elev in clasa a IV-a 
la Școala generală nr. 28, șa- 
hist de categoria a Il-ă, pre
cum ți cele două 'reprezentante 
ale sexului frumos 
gul Rodica loan (o fostă mare 
speranță a șahului 
pe cind se numea Neofit) și 
Elena Gherman, ambele avînd 
categoria I de clasificare.

A fost un concurs extrem 
de reușit în care au fost eta
late valențele frumoase ale
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CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE Șl MAREA PE
(Urmare din pag. 1)

ta care se instruiesc elevii (in 
mod special școlile generale nr. 
5, 19, 104 și 178 și liceele „Ni- 
colae Bălcescu", „Ion Neculce", 
industrial 32 și 34), munca efi
cientă a majorității profesorilor 
Și antrenorilor, stabilitatea teh
nicienilor afla ți la clrma secțiilor 
(cu excepția celei de inot. unde 
există tacă o fluctuație), acti
vitatea metodică permanentă a 
cabinetului de specialitate (ceea 
ce vrea să însemne a fi 
curent cu tot ce apare nou 
literatura tehnică de resort) 
— Crește, nu la urmă —

fața unor elemente care nu 
și-au găsit încă o direcție și 
se complac în mediocritate se 
mai face simțit pe alocuri. Este 
perfectibilă prezența elevilor Ia 
antrenamente ; 
sau altul aproape 
tre reprezentanții 
sentează sau nu 
guros programul

dintr-un motiv 
o treime din- 
clubului ab- 
respectă ri- 

fixat de an-

(Urmare din pag. I)

cHor expediționari. Am 
nut, de asemenea, că 
gul celor 14 ani, 
400 000 de școlari au 
în mod organizat pe 
munte, la Izvor de

reți- 
de-a lun- 

aproape 
drâmețit 

cărări de 
sănătate,

de voie bună. Am reținut, tn 
sfirștt, că pe lingă atitea fru
moase trofee ar sta bine și 
unul din partea federației de 
turism-alpinism, atribuit mici
lor performeri, atit de cuteză
tori In expedițiile lor mon
tane. „

la 
in 
și 
O 

muncă educativă desfășurată pe 
verticală, ta cadrul tripticului 
familie — școală — club (care 
are ca rezultat situații bune la 
învățătură, nici un caz de a- 
batere de la disciplină, tn com
petiții. ta relațiile sociale).

Sigur, doar 
nărui statistic 
gem că avem 
club puternic, 
pofida multor 
Iși mai fac Ioc neimpliniri 
satisfacții. Le recunosc chiar 
factorii de conducere a clubu
lui Astfel, nu poate fi un 
motiv de bucurie felul cum se 
desfășoară procesul de selecție, 
care n-a ajuns să aibă na ca
racter permanent și nu se rea
lizează după criterii strict o- 
biective. Spiritul de concesie in

parcurgind che- 
alăturat, tațele- 

de-a face cu 
Si, totuși, 

reușite, iată

un 
in 
eă 

In-

Anul tnființârii: 1955 ; sec
ții : baschet, canotaj, ciclism, 
fotbal, gimnastică modernă, 
handbal înot. Judo, pentatlon, 
polo, scrimă, țoh, volei, ten-is 
de masă, tir ; cadre tehnice: 
64 profesori țl antrenori ; 2 140 
de elevi. In acest an, în
cadrați fn 156 de grupe (18 
de nivelul I — performanță, 
38 de nivelul II — avansați 
și 104 de nivekrf HI — înce
pători) : intre 1973—1983; în 
coui 1983 : 250 de titluri na- 
ționaîe, 42 recorduri națio
nale de Juniori, 491 de spor- 
fhri In loturi de seniori, tine
ret ți juniori, ș de candidați 
olimpiei, 5 maeștri al sportu
lui, 420 de sportivi de cate
goria I, 1 950 de categoria a 
H-a, 547 promovați in cluburi 
de mare performanță.

k<

A APĂRUT NR. 12/1983 AL REVISTEI

Spicuim din sumar :

® Bilanț rodnic pentru miș
carea noastră sportivă. ;

© Considerații țeoretico-me- 
todice privind măsurarea si 
evaluarea tn educație fizică 
si sport, de asist, univ. Ad. 
Dragnea ;
• Studiu privind creșterea 

eficienței educației fizice soo-

lare prin tratarea «fiferesițlată 
a elevilor. de coot. tmiv. 
Elena Firea, lector ontv. Gh. 
cîrstea sl eolah. ;
• Metode sl mijloace mo

deme ale antrenamentului a- 
pUcate In Jocul de fotbal, de 
prof. M. B&lțatu ;

© Legitățile tospoergon ornice 
ale canotajului academic, de 
prof. C. Răduț ;
• învățarea termici! proce

deelor de conducere a săniei 
de simplu șl dublu, de prof. 
L Matei ;
• Patologia traamaflcă a 

umărului tn rugby, de dr. 
V. Ignat sl dr. V. Popescu.

Reamintim eă ABONAMEN
TUL este calea cea mal sigu
ri pentru a intra fa posesia 
revistei „EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT*, revista profesorilor 
de educație fizică, a antreno
rilor, a tuturor activiștilor 
mișcării sportive.

FOARTE IMPORTANT 1 în 
numărul 1/1SB4 al revistei 
„Educație fizică *1 sport* vor 
apărea : „Programele de per
fecționare (reciclare, definiti
vare, gradele n șl I) pentru 
profesorii de educație fizică*.

Așadar, refrmoițl-vă de ur- 
rentă ABONAMENTUL la re
vista „Educație fizică pi sport* 
pe anul ISM I

UN FRUMOS SUCCES PENTRU
UN CADOU PLĂCUT
m ANULUI NOU
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Plai in uite lozuri —mai multe șanse de mari succese

Încercați să vă numărați și dv

PRINTRE PRIMII MARI ClȘTIGĂTORI
Al NOULUI AN!

trenorî. Să adăugăm, după a- 
ceca, contribuția inegală a u- 
nor cadre tehnice ; Ia obținerea 
unor rezultate deosebite ; a se 
vedea cele din secțiile de înot, 
volei — fete și gimnastică rit
mică. Adică discipline in care 
clubul poate și trebuie să se 
„vadă" mult mai mult. Să re
ținem, în fine, un neajuns care 
•pasă greu pe „umerii" clubu
lui, faptul eă aproape 30 la sută 
din buget se scurge pe filiera 
chiriilor 1?
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AD'IIMSTRATIA Ut SIAI L9I0
ASTAZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE LA

tragerea extraordinară
PRONOEXPRES

A NOULUI AN
fic la agențiile Loto-Pronosport 

se mal pot procura numai astăzi 
bilete eu numerele preferate de 
<tv. pentru tragerea extraordina
ră Pronoexpres a Noului An. 
reamintește eă. In cadrul a 
extrageri cu un total de SO 
numere, partlcipanților II se

Se 
10 
de 
o-

ferâ șanse multiple de ctstlguri 
In autoturisme „Dacia 1300*. mari 
sume de bani șl excursii peste 
hotare. Se poate Juca pe va
riante simple, variante combina
te șl combinații „cap de pod*, 
achitate sută la sută «au tn cotă 
de 25 la sută. Nu ocoliți prilejul 
de a vă număra printre primii 
mari câștigători al anului ! (Tra

t1

gerea va 1 
rfe 1SS4. fa 
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Pentru o nouă calitate In procesul de pregătire

DEZBATERI FRUCTUOASE ALE FORUMULUI ANTRENORILOR
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UN FOST CAMPION Dl TENIS Dl MASĂ...
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..Orice antrenor ar dori să 
aibă in echipa sa jucători ca 
Kednic ! Băiat serios, discipli
nat in teren și în afara iui ! 
In plus, fotbalist foarte bun ! 
E o plăcere să lucrezi cu astfel 
de sportivi ne spunea D. Ni" 
celae-Nicușor, antrenorul lui 
Dinamo, despre MIRCEA RED- 
NIC, „nr. 5“, în ierarhia stabi
lită de ancheta noastră.

Dacă Biiloni, Lung, Ștefănes- 
cu și Cămătaru, adică ceilalți 
laureaȘi, sînt bi necunoscut i in 
lumea fotbalului nostru, și nu 
numai al nostru, despre Kednic, 
cel mai tlnăr dintre oei 5, se 
știu des-tul de puține lucruri, 
principalul fiind acela că a i- 
rupt in fotbalul nostru și că 
azi nu se poate alcătui echipa 
națională fără el. La nici 22 de 
ani, pe eare-i va împlini la 9 
aprilie, numără deja 26 de tri
couri naționale, arătîndu-Se de 
Pe acum un... potential preten
dent la coroana" de recordman 
al selecțiilor. A irupt în fotba
lul nostru după ce a trecut pe 
la... tenis de masă. „In 1976 ju
cam ping-pong Ia Constructorul 
Hunedoara și eram campion ju
dețean la «categoria sub 14 
ani"", își amintește Rednic. Ii 
plăcea tenisul de masă ? Da, 
dar tot spre fotbal, sport pe 
care I-a cunoscut mai tîrziu. 
cînd avea’13 ani și jumătate. îl 
duceau pașii. ,,în vacante, di
mineața eram în fața mesei de 
ping-pong, iar după-amiază la 
fotbal, la juniori II, la Corvi- 
nul. Cel care mi-a dat primele 
noțiuni a fost antrenorul Ștefan 
Balint. După aceea m-a preluat 
nea Mitică Pătrașcu". Despre 
talentul de fotbalist al lui Red
nic s-a auzit tocmai la Bucu
rești, la Luceafărul, unde a fost 
chemat și a jucat vreo doi ani, 
timp în care a făcut parte și 
din echipa națională de juniori 
— primul său contact cu fotba
lul internațional. „Dar reala 
mea rampă de lansare a fost 
tot clubul initial, cel în care 
țoti copiii Hunedoarei vor să 
joace fotbal — Corvinul, unde 
am revenit în 1980, după Tur
neul U.E.F.A. din R.D. Germa
nă. Jucam acolo fundaș stingă, 
deși initial, la juniori II, la 
Corvinul, purtasem tricoul cu 
nr. 7. Am debutai în prima e- 
chipă a Corvinului în toamna 
lui 1980 : fundaș dreapta. Aici, 
la Corvinul, șansa mea si în 
general șansa noastră, a celor 
numiți „generația lui Lucescu", 
a fosț că I-am întîlnlt pe Mir
cea Lucescu. El ne-a văzut, el 
ne-a modelat, el ne-a «uns- pe 
alte posturi decît cele inițiale. 
Și pe ele am rămas".

Dar pînă la meciul de la Bra
tislava au mai existat cîteva e-‘ 
tape în viața de fotbalist a lui 
Rednic. A urmat, după C.E. de 
juniori din R.D. Germană, cam
pionatul mondial de juniori din 
Australia (unde a fost folosit 
ca... libero), a fost prezent în 

echipa de tineret a Româriei 
care a întrecut Anglia, in acel 
memorabil meci de la Ploiești, 
cu 4—0. în Australia, „contin
gentul hunedorean" mai numă
ra pe Gabor și pe Andone. „Și 
notați că, deși cu atîtia titulari 
lipsă, Corvinul, deși avea drep
tul, nu a cerut amînarea nici 
unui meci din campionat. în 
locul nostru au jucat alfi fot
baliști tineri". Dealtfel, încă de 
Pe atunci, M. Lucescu ne de
clara că era interesat ca to ti 
acești copii, cum fi numea el, 
să joace, să joace, cît mai mult 
șl oriunde, pentru a căpăta ex

periență competițională.
Șd a venit ora debutului In 

„11 “-le national : 11 noiembrie 
1981, la Berna. în meciul cu 
Elveția, care ne Învinsese la 
București, 0—0, pe „Wankdorf", 
cu oamenii lui Paul Wolfisberg, 

arhitectul din St Gali, Rednic 
— prezent 90 de minute in joc, 
avîndu-1 ca adversar direct pe 
Barberis. Cum s-a •achitat de 
sarcinile primite ? Judecind 
după seria de 22 de prezențe 
neîntrerupte in echipa naționa
lă, înseamnă că bine. „Genera
ția lui Lucescu" pășise cu drep
tul in arena internațională.

— Cum caracterizezi, Mircea 
Rednic. această generație ?

— Este o generație talentată, 
dornică de muncă și de afir
mare, caracterizați prin modes
tie și corectitudine. Și care — 
element determinant — a avut 
norocul să intîlnească un „șef 
de orchestră" de prim rang, 
care a știut să ne cizeleze. Nu

numai ca fotbaliști, ci și ca oa
meni. Nu de puține ori l-am 
auzit pe antrenorul nostru, incă 
de cind eram la Corvinul, eă 
fiecare echipă are, la juniori, 
cite un grup de fotbaliști talen- 
tați cărora un antrenor entu
ziast trebuie să le acorde în
credere. încredere in forțele 
lor, in posibilitățile lor. E ceea 
ce a făcut Mircea Lucescu cu 
noi, adică eu Andone, eu Peteu, 
eu Gabor, eu Dublnciuc, eu 
Bogdan, cu Nicșa, eu mine, cu 
Mateuț, $i mai tîrziu eu Gino 
Iorgulescu, eu Boldnl, da, cu 
Boloni, pe care l-a regăsit, ea și 
pe mulți, foarte mulți dintre cei 
care, iată, vom juca in turneul 
final din Franța. încrederea 
asta ne-a dat aripi. Am Înce
put să ne privim altfel pe noi 
înșine. Bineînțeles, toate astea 
coroborate cu excelenta pregă
tire de dinaintea meciurilor. 
De pildă, în meciul cu Ceho
slovacia, eu am primii două 
„fișe". Inițial pe aceea a Iul 
Janecka, apoi pe aceea a Iui 
Stambacher, pe care a trebuit 
să-1 anihilez.

Acesta este Mircea Rednic, 
nr. 5 In ierarhia fotbaliștilor 
români pe 1983. Un fotbalist 
care preferă să vorbească mai 
mult despre alții decît despre 
el. Pentru că, să vă spunem 
noi, acolo, la Bratislava, l-a 
anihilat pe Stambacher. Iar la 
cîteva zile după ce s-a înapoiat, 
s-a prezentat cu succes la exa
mene din anul II la Facultatea 
de metalurgie dîn cadrul Insti
tutului politehnic din București...
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Antrenori de fotbal din toate 
generațiile — de la cei mai ti
neri. reprezentați prin Aurică 
Beldeanu. încă jucător activ 
și pînă la oei cu mulți ghiocei 
la tîmple, cum sînt Ioan Kluge, 
Vladimir Luca, Hie Oană. Du
mitru Pătrașcu etc. — au luat 
loc, incepind de ieri dimineață, 
în băncile sălii Centrului de 
perfecționare a cadrelor din 
mișcarea sportivă pentru a ur
mări și participa activ la cursul 
amplu și deosebit de intere
sant organizat în vederea Îmbu
nătățirii calitative * procesului 
de pregătire a jucătorilor de 
fotbal.

în ansamblul ei, tematica dez
baterilor vizează îndeosebi con
ținutul pregătirii echipelor de 
performanță pentru îndeplini
rea obiectivelor majore ale fot
balului nostru in confruntările 
interne și internaționale ale 
anului 1984.

în dimineața crimei zile a 
cursului — condus de Mircea 
Lucescu. directorul tehnic al 
F.R.F. — au fost prezentate 
pentru dezbateri temele . As
pecte tebnico-tactice noi în 
strategia pregătirii jocurilor in
ternaționale (Ștefan Covaci), O- 
biectivizarea jocului la diferite 
niveluri competiționale. cam
pionat european, Diviziile „A" 
șf „B“ (prof. Grigore Sichitiu) 
si Concepții, tendințe si orien
tări in fotbalul internațional, 
cunoașterea lor pentru a se 
putea realiza obiectivele pe 
care si Ie propune soccerul nos
tru in anul 1984 (Mircea Lu- 
oescu).

Spre deosebire de multe alte 
cursuri asemănătoare oare au

avut loc in anii trecuți. de astă 
dată fiecare expunere, fiecare 
intervenție (și au fost destule), 
fiecare idee a fost semnificativ 
exemplificată. S-a mers foarte 
mult la concret. Au fost, pre
zentate diapozitive și faze din- 
tr-o serie de meciuri disputate 
In 1983. partide cu rezonanțe 
adinei în inimile celor ce iu
besc și se ocupă de fotbalul 
nostru (România — Italia. Sue
dia — România. Cehoslovacia— 
România, Universitatea Craio
va — Kaiserslautern. Benfica— 
Universitatea Craiova. Dinamo— 
Hamburger S.V. și Hamburger 
S.V. — Dinamo), ca și dintr-o 
serie de meciuri care au opus 
echipele fruntașe ale campiona
tului nostru divizionar „A". 
S-au făcut multe referiri — tot 
la modul concret — și la unele 
echipe și fotbaliști din elita 
mondială, la modalitățile lor de 
pregătire si abordare a jocuri

lor la calitățile pe care le au.
Cu o deosebită atenție au- fost 

urmărite ideile expuse de di
rectorul tehnic al Federației 
române de fotbal privind con
strucția jocului. conservarea 
mingii, spațiile de joc, schim
bările de ritm și direcție, toate 
în accepțiunea fotbalului care 
se practică acum la cel mai 
înalt nivel.

Dezbaterile de după-amiază 
au vizat modalitățile de crește
re a capacității de efort. de 
menținere a formei sportive 
maxime, precum și o serie de 
aspecte privind selecția. for
marea și pregătirea corespun
zătoare a jucătorilor tineri.

Cursul, la care participă toți 
antrenorii divizionarelor „A" și 
,,B“. precum și 50 de tehnicieni 
care se ocupă de pregătirea co
piilor și juniorilor în centrele 
fotbalului, se încheie astăzi.

PROGRAMUL SELECȚIONATEI ROMÂNE 
LA TURNEUL INTERNATIONAL DIN INDIA

Federația Indiană a comuni
cat programul complet al tur
neului international care se va 
disputa la Calcutta, pe stadioa
nele Eden Gardens (capacitate 
75 000 de spectatori) și Salt 
Lake City (capacitate 90 000). 
Astfel, selecționata noastră (an
trenor Ion Voica), care va ple
ca în India în această dimi
neață, va intîlni următorii ad

versari : Argentina (la 12 ia
nuarie). Ungaria (la 16 ianua
rie). China (la 18 ianuarie). In
dia (la 22 ianuarie). Polonia 
(la 25 ianuarie). Finala se va 
disputa la 27 ianuarie. Amin
tim câ la ediția de anul tre
cut a turneului dotat cu ..Cupa 
de aur J. Nehru" selecționata 
de tineret II a tării noastre a 
ocupat locul III.

Retrospective la „primul semestru44 al campionatului

PREGĂTIREA FIZICĂ - DE LA EA PORNEȘTE TOTUL!
Analiza turului ediției campionatului 1983—’84 

o deschidem, conform tradiției, cu pregătirea 
fizică, factor primordial al antrenamentului, jo
cului, element vital in procesul de instruire, 
fără de care nu se poate vorbi de valorificarea 
integrală a celorlalte calități, tehnico-tactice. 
Fără relația pregătire fizică — calități fizice, 
valoarea de ansamblu și modul de exprimare ale 
unei echipe vor suferi considerabil.

Astăzi fotbalul total presupune angajare pînă 
la sacrificiu, numeroase „clincluri", „contre", 
dueluri umăr la umăr. Jucătorii cu așa-zisa 
tehnică... de salon se află în netă inferioritate 
în fața forței, rezistenței sau vitezei, este vre
mea fotbalistului-atlet gen Cămătaru sau Hru- 
besch. Balanța înclină, deci, în favoarea acelor 

jucători dotați Cu deosebite calități fizice, ce

nu pot fi dobindite decît printr-o pregătire fi
zică exemplară.

Raportat la edițiile anterioare ale turului cam
pionatelor. se poate afirma că antrenorii și ju
cătorii noștri și-au dat seama de importanța re
prezentată de factorul fizic, canalizîndu-și pre
gătirea. Insistînd, am putea spune, asupra in- 
magazinărli unei doze sporite de energie, care 
să le permită atingerea unei forme sportive 
superioare și menținerea pasului cu cerințele 
fotbalului internațional.

Există dovezi concrete care atestă că în se
zonul de toamnă pregătirea fizică generală și 
specifică, capacitatea de efort a marii majori
tăți a jucătorilor (în special, a celor din lotul 
reprezentativ) s-au apropiat de parametrii 
înaltei performanțe.

Inepuizabila foi
„în .ultimii trei ani am reu

șit să ridicăm vizibil nivelul 
pregătirii fizice la toți jucă
torii care s-au perindat la 
lotul reprezentativ. In timp 
ce ei s-au prezentat mediocru 
la început, în această toamnă 
indicele de efort a ajuns de la 
7 la 8,60“ — aprecia directorul 
tehnic al F.R.F.. Mircea Lu
cescu.

Așa (și așa !) se explică e- 
xempiara putere de luptă a 
tricolorilor. Să ne amintim 
meciul eu Suedia de Ia Stock
holm și cel cu Cehoslovacia 
de la Bratislava. Au fost două 
intîlniri în care internaționalii 
noștri n-ar fi putut respecta 
concepția de joc impusă de

ă a tricolorilor
Mircea Lucescu fără un poten
tial fizic care să le permită 
efectuarea presingului, rapidele 
replieri în apărare si „deco- 
lări-rachetă", vijelioase contra
atacuri spre poarta adversă. 
Izbînda calificării s-a născut 
tocmai din marea putere de 
luptă, dusă pînă la sacrificiu. 
Din acel inepuizabil travaliu, 
rod al unei pregătiri fizice e- 
xemplare. Frecvența ritmici
tății incursiunilor lui Cămă
taru, Geolgău sau Gabor, ade
văratele curse cu obstacole 
peste „șpagatul" apărătorilor 
Erlandsson, Dahlqulst, Jaku- 
bec, Fiala sau Rada, acel 
„du-te-vino" al lui BSlâni, 
Rednic sau KIein, sau rezis
tenta de stîncă a unui Ne- 
grilă, Ștefănescu, Iorguleșcu 
sau Ungureanu n-ar fi fost cu 
putință fără o potentă fizică 
superioară1.

Nici Dinamo nu s-a 
lăsat mai prejos
Calificarea campioanei noas

tre. Dinamo, în sferturile de 
finală ale C.C.E.. modul stră
lucit — grație unui joc avîn- 
tat — prin care a eliminat pe 
Hamburger S.V., actuala deți
nătoare a cupei conferință ce
lei mai bune echipe de club 
din Europa, a fost dovada o- 
biectivă că o asemenea per
formanță n-ar fi fost cu pn- 
tință fără o perfectă strategie 
tactică bazată Pe o capacitate 
de efort ridicată la maximum. 
Să joci intr-un ritm infernal, 
să-ți îngenunchezi adversarul 
șj să-i înscrii trei goluri în 
prima manșă. Să1 fii condus 
cu 3—0 Ia Hamburg, pentru 
ca, apoi, să renaști și să mar- 
chezi în final două goluri, nu 
este cu putință decît dacă ai 
„bateriile încărcate".

DE LA I. D. M. S.
M ianuarie a.c. autoturisme DACIA dupăMagazinele auto I.D.M.S. Evrează pînă la 

cum urmează :
Mag. BUCUREȘTI pînă La nr. 13.500/1983 

șl 14.500/1983 
șl 14.800/1983

Mag. PITEȘTI pdnă la nr. 1.000/1983
ei 6.600/1983

Mag. BRAȘOV pînă la nr. 4.400/1903
91 5.400/1983

Mag. BACĂU pînă la nr. 3.000/1983
și 3.250/1983

Mag. BAIA MARE pînă la nr. 3.500/1983
Mag. CLUJ-NAPOCA pînă Ia nr. 3.100/1983
Mag. REȘIȚA pînă la nr. 402/1983
Mag. CRAIOVA pînă la nr. 1.100/1983
Mag. TIMIȘOARA pînă la nr. 3.500/1983
Mag. IAȘI pînă la nr. 300/1983

Pentru ridicarea autoturismului de la aM 
«ară prezentarea la magazinul la care s-a efectuat 
de transfer.'

cu Mvrare de la mag. auto Pitești 
eu livrare de la mag. auto Craiova 

pentru cumpărătorii din jud. Sibiu 

eu livrare de la mag. auto Timișoara 

cu livrare de la mag. auto Iași

magazin decît cel de Înscriere este nece- 
Inscrierea Inițială pentru obținerea scrisorii

Clștlgătoril C.E.C. de la tragerea din trim. H șl trim, m se pot prezenta pentru ridlca-
»ea autoturismului DACIA la mag. auto LD.M.S., conform arondării teritoriale comunicate 

prin filialele C JE.C.
Vtazările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme șl capacitatea de livrare a 

fiecărui magazin.
Informații suplimentare la telefonul 78.26.46 — tot. 152.

In loc de
• Ne apropiem cu pași 

mari de condiția fotbalului in
ternațional. Primele dovezi 
le-au făcut craiovenii în pri
măvară (autodepășindn-se în 
prelungirile meciului eu Bor
deaux), pentru ca, apoi, echi
pa națională și Dinamo să 
demonstreze cu prisosință atin
gerea parametrilor Înaltei per
formante. Pregătirea fizică s-a 
îmbunătățit vizibil, atîta timp 
cit suita de două jocuri în- 
tr-o săptămînă, plus solicită
rile de la convocările lotului, 
n-au influențat negativ va
loarea campionatului intern.
• Relația dintre pregătirea 

fizică si calitățile fizice au 
permis o nouă strategie tac
tică atit ca formă de desfășu
rare cit și în privința conți
nutului. S-au născut deci noi

concluzii
strategii, pentru fiecare ad
versar în parte, bazate pe o 
concepție de joc bine contu
rată. © Marele cîștig a fost și 
concepția unitară a antrenori
lor care au înțeles să acorde 
pregătirii fizice o pondere ma
joră, știut fiind că fără acest 
factor al antrenamentului nu 
se poate îmbunătăți nici as
pectul tehnico-tactic • Marea 
majoritate a jucătorilor au în
țeles avantajele unei pregătiri 
fizice model atit de necesară 
menținerii unei forme spe r: 
de virf pe întreaga dura'ă a 
sezonului de toamnă. Merite 
deosebite revin sriecționabili- 
lor, care s-au prezentat la 
convocările echipei naționale 
bine pregătiți și sub aspect 
fizic.

Gheorghe NERTEA



Ancheta lui „Midi Olympique“

ALEXANDRU RĂDULESCU INTRE 
CEI MAI BUNI RUGBYȘTI DIN LUME

„Midi Olympiaue" — jurna
lul național al rugbyului fran
cez, organizează, din 1977, la 
flecare sfîrșit de sezon compe- 
tițional, o amplă anchetă pen
tru desemnarea celor mai buni 
10 rugbyști din lume. In 1983. 
pentru prima oară, un rugbyst 
român iși află locul între a- 
cești ..monștri sacri" ai balo
nului oval. Este vorba de Ale
xandru Rădulescu, jucător din 
linia. a treia în echipa bucu- 
reșteană „Steaua" si In repre
zentativa țării.

Iată clasamentul întocmit de 
„Midi Olympique" pentru anul 
1983 :

L Serge Blanco (Franța)
2. Dave Loveridge (Noua 

Zeeiandă)
3. Pat ride Esteve (Franța)

4. Stu Wilson (Noua Zeeian
dă), 5. Murray Mexted (Noua 
Zeeiandă). 8. Terry Holmes 
(Țara Galilor), 7. Peter Win
terbottom (Anglia), 8. David 
Campese (Australia). 9. Hugo 
McNeil (Irlanda), 10. Robert 
Paparemborde (Franca), Mark 
Ella (Australia) și Alexandru 
Radulescu (România).

Au mai primit voturi și alți 
jucători români. Gheorghe Du
mitru (Farul C-ța) șl Gheorghe 
Caragea (Dinamo București).

Lancea ții trecutelor anchete 
ale publicatei franceze au fost: 
1977 — Rives (Franța), 1978 — 
Bennett (Țara Galilor). 1979 — 
Rives, 1980 — Beaumont (An
glia), 1981 — Dintrans (Fran
ța), 1982 — Mexted (Noua Zee
iandă).

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

Innsbruck. Pe pîrtia olimpi
că de la Igls au început în
trecerile din cadrul „Cupei na
țiunilor" la bobul de 4. Iată 
rezultatele după două coborîrl : 
1. R. D. Germană I (Hoppe, 
Wetzig, Schauerhammer, Kirch
ner) 1:46,53, 2. R. D. Germană 
II 1:46,85, 3. R. F. Germania ni 
1:47,93.

Ottawa. Al șaselea joc din
tre echipa olimpică de hochei 
a Canadei și o selecționată a 
Uniunii Sovietice, desfășurată 
miercuri seara la Ottawa, a 
prilejuit prima victorie a for
mației gazdelor : 5—2 (2—0,
2—1, 1—1). Punctele au fost în
scrise de : Mike Ridley. Doug 
Lidster, Serge Trepanier. Ja
mes Patrick și Carey Wilson, 
respectiv Aleksandr Orlov și 
Anatoli Stepanișev.

Siktivkar. In această locali
tate din nord-vestul U.R.S.S. 
s-au desfășurat campionatele 
unionale de schi fond. Cursa 
feminină de 20 km a revenit 
cunoscutei schioare Raissa 
Smetanina, cronometrată In 
1.00:38,6. Pe locurile următoare 
s-au clasat : 2. Liubov Liadova 
1.01:06,l, 3. Tamara Markașan- 
skaia 1.02:03,2, 4. Marina Va-

Aspect din meciul de Io Ea st Rutherford. dintre New Jersey Devils yl 
Washington Capitals, in cadrul NHL. MocMiiian ma reheard spectoculoe.

Laserfoto : A.P.-AGERPRES
sina 1.02:10,l, 5. Nadejda Bur
lakova 1.02:34,4.

Budapesta. Intre 9 și 14 ia
nuarie va avea loc la Sport- 
csavnok de la Nepstadion cam
pionatul european de patinaj 
artistic. Vor fi pre2enți. Intre 
alții : Katarina Witt. Karin 
Hendschke, Simone Koch, Fal

DIVIZIA „A" DE HANDBAL MASCULIN

ko Kirsten, Sabine Baess — 
Tassilo Thierbaeh, Birgit Lo
renz — Knut Schubert (R. D. 
Germană). Elena Vodorezova. 
Anna Kondrașova, Kira Ivano
va, Aleksandr Fadeev. Vladi
mir Kotin. Vitali Egorov, Ele
na Valova — Oleg Vasiiiev, 
Larisa Selezneva — Oleg Ma
karov, Natalia Bestemianova — 
Andrei Bukin (U.R.S.S.), San
da Dubravcici, Nevenka Lisa. 
Miljan Begovicj (Iugoslavia).

Apropo de... nume!
Americanul ST Gordon fost, pînă nu de mult, campion al 

lumii la box, la categoria grea-u$oară, se numește, pur șl 
simplu, ST. Ce nume o mai fi șl acesta ?... Cu ed este Insă o 
Întreagă poveste : a fost al 13-lea copil din familia sa șl pă
rinții nid că mal știau ce nume să-i dea și lui. ta lipsă de 
inspirație, aceștia l-au spus doar așa... ST !

în altă parte a lumii, in Anglia, tinerii soți Glarvey au ajuns 
la judecată, pentru divorț, la tribunal. Motivul : tatăl. Ian, 
Înfocat susținător al echipei de fotbal Sheffield United, clnd a 
fost să-i dea un nume copilului, nou născut, a propus pe cede... 
11 ale fotabllștilor formației favorite. Bineînțeles că Julia, 
marna, nid n-a vrut să audă de așa ceva șl... gata de divorț ! 
Noroc că la tribunal, un judecător a avut nu numai răbdarea 
să asculte of-ul părinților, d șl inspirația să propună ca micul 
Glarvey să se numească Christopher, prenume pe care-I au doi 
dintre jucătorii lui Sheffield. Și astfel acțiunea de divorț a 
fost clasată 1

Motocros in sală
în ..Palazzo dello 

Sport* din Genova 
au fost aduse șl 
descărcate 300 de 
camioane cu pă- 
mînt, căruia 1 s-a 
dat apoi o an uimită 
formă, foarte si
nuoasă. S-a făcut

astfel un traseu 
lung de 550 m șl 
lat de opt metri 
care a fost folosit 
pentru competiția de 
motocros, a patra 
ediție ' a „Super 
Bowl*; întrecerea 
s-a bucurat de

mult succes. deși 
zgomotul motoarelor 
și gazele de eșapa
ment n-au fost de 
loc plăcute pentru 
cele dteva mii de 
spectatori prezenți 
în tribunele sălii.

Automobilul
Vă amintiți desigur, că la 

4 octombrie 1963 Richard No-y 
ble, la bordul unui automobil 
special („Thurst II*), a stabi
lit recordul mondial de vi
teză. Pe traseul de la »»BIack 
Rock Desert-, în Nevada, el 
a realizat o medie orară de 
1011,469 km. Am aflat recent 
și dteva amănunte intere-

Cei mai buni

„rachetă"
«ante : vehiculul său, semJ- 
nind foarte mult cu o ra
cheta, a fost construit după 
planurile inginerului John 
Ackroyd, hi fapt un specia
list în aeronautici. Mașina a 
fost echipată cu un turbo
reactor de la un avion de vl- 
nătoare de tip Llghtnlg...

baschetbaliști
Peste 70 de zia

riști, antrenori fi 
jucători de baschet 
din mal multe țări 
europene au - răs
puns invitației co
tidianului milanex 
„La Gazzetta dello 
Sport* pentru de
semnarea celor mal 
buni jucători de pe 
continent. Pentru 
prima oară ddn 
197» de clnd K or
ganizează acest re
ferendum. pe pri
mele locuri au fost

Un

aleși doi italieni. 
Este vorba de ve
teranul Dino Mene- 
ghin (34 ani) de la 
„Simac* Milano și 
de Catarina Polii ni 
(17 ani) de la .,Zo- 
lu“ Vicenza. în cla
samentele respec
tive mai figurează: 
CorbaJan (Spania), 
Sabonis (U.R.S.S.), 
San Ep if ani o (Spa
nia) și Riva (Italia) 
la bărbați, Perazici 
(Iugoslavia). Slav- 
ceva (Bulgaria).

Boksai și Nemeth 
(Ungaria) la femei.

Pînă acum dști- 
gătoril anchetei zia
rului italian au fost 
următorii î 1979 î 
Tkacenko — Semeno
va (ambii U.R.S.S.), 
1980 : Dalipagicl — 
Djurkovici (ambii 
Iugoslavia). 1981 : 
Ki ca n o vi ci — Djur
kovici (ambii Iugo
slavia). 1982 : Kica- 
novicl — Boksai 
(Ungaria).

scor
hochei al

incredibil
Franței, divizia ,.C“, a foșt lnre-Tn campionatul de uva~aa«u. —. -------------. ■■ ■ . ____ _

fristrat, zilele trecute, un scor de-a dreptul astronomic, aproape 
incrediblL Partida dintre Croix și Châlons-sur-Marne a luat SirșUcu scorul de... M-l I Este cel mal mare scor de care 
am auzit să fi fost consemnat într-un joc de hochei pe 
gheață I

De sub plafonul patinoarului.-

ILa Jocurile Olimpice de la 
Sarajevo întrecerile de hochei 
vor fl urmărite nu doar, ca 

pînă acum, de camerele TV 
plasate lateral sau in spatele 
porților, ci «I de unele așe- 

I zate chiar sub acoperișul pa
tinoarului. Inovația constă în 

1 aceea că se oferă astfel tele

spectatorilor posibilitatea să 
urmărească mal bine combi- I 
națiile foarte rapide care au 
loc in timpul unei partide. I 
mult mai greu sesizabile 
privite din lateral sau din r 
spatele porților.

(Urmare din pag. 1)

Omer șj colegii lor o evolu
ție la înaltul nivel al talen
tului. măiestriei și reputației 
lor în acest sport care și-a 
cucerit universalitatea. Ar fi 
un start de bun augur la în
ceputul anului olimpic ’84.

Sub aceste auspicii se va 
desfășura, desigur. derbyul 
derbyurilor. meciul dintre cele 
două mari forțe ale handba
lului românesc. Steaua — 
Dinamo București, aflate — în 
această ordine — pe primele 
două locuri ale clasamentului 
campionatului, după 15 etape. 
Steaua vine după o remarca
bilă victorie la Baia Mare, iar 
Dinamo București după un 
succes lejer în fața Construc

torului Arad. Antrenorii Radu 
Voina șj Otto Telman, de la 
Steaua. Ghiță Licu și Valen-

tin Samungi, de la Dinamo 
București, se vor strădui șl ei 
— sîntem convinși — să asi
gure echipelor climatul de 
calm și luciditate, de sportivi
tate Și deplin fair-play, să 
contribuie si pe această cale 
la succesul acestui mare derby 
al handbalului românesc.

Dominată de meciul „uria
șilor", etapa de încheiere a 
primei părți a returului mai 
oferă și alte întîlniri intere
sante, cum sînt cele de la 
MIrșa, Arad și Oradea. Să 
dăm insă Cezarului ceea ce 
este al lui...

Biletele de intrare pentru
! medul Steaua — Dinamo 1 
! s-au pus în vînzare la casele ; 

stadioanelor Dtnamo șl Steaua, 
la Palatul sporturilor si cul
turii șl la agenția C.C.A.

„SFERTURILE" CUPEI I.H.F.
(Urmare din pag 1)

a se califica, in cupele euro
pene.

Și iată că a sosit și ora pri
mului meci. După cum se știe, 
echipa vilceană evoluează acum 
direct în sferturile de finală 
ale „Cupei I.H.F.". partenera 
sa de întrecere fiind echirsa c- 
landeză Enzico Swift Roerniond. 
înaintea acestui meci antre
norul Constantin Popescu ne 
spunea : „Dorim ca debuta! 
nostru in această frumoasă 
competiție continentală să fie 
încununat de succes. Am pse 
gătit eu minuțiozitate iniilnirea 
de duminică cu formalia olan 
deză. Sperăm că victoria va Ii 
de partea noastră*.

Pentru întîlnîrea de i taini
că — meciul va începe Ia ora 
11 în Sala sporturilor din Rm. 
V îlcea — Chimistul - se orezjn:.-' 
cu următorul lot : Lada. Rodea 
nn, Roșianu — portari : Veri-

geanu, Tărok. Popescu, Andro- 
r.ache, Pestrea, Tipi, Maria Pe
tre, Morarin, Elena Petre. Ba- 
zarincă și Bucur.

Partida va fi arbitrată de un 
cuplu din Israel : Isak Brand- 
wein și Miehel Falm.

Returul va avea loc .sîmbătă. 
14 ianuarie. Ia Roermond.

FOTBAlmei'
BERLINUL OCCIDENTAL, 8 

(Agerpres). — Adversara for
mației Dinamo București in 
sferturile de finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni", ■ echipa 
Dinamo Minsk. ți-a început 
pregătirile, participind la un 
turneu de sală In Berlinul Oc
cidental. In primele două me
ciuri, fotbaliștii sovietici au 
terminat la egalitate : 3—3 cu o 
selecționată locală și au pierdut, 
cu 1—2, în fața echipei vest- 
germane Werder Bremen.

• In vederea turneului final 
al campionatului european, e- 
chipa R.F. Germania va efec
tua un stagiu de pregătire, in
tre 12—20 februarie, la Varna 
unde va susține și un meci a- 
mical cu formația Bulgariei. In 
continuare fotbaliștii vest-ger- 
mani vor disputa meciuri de 
verificare cu Belgia. U.R.S.S., 
Franța și Italia. Din lot nu 
vor linși cunoscuții internațio
nalii Karl-Heinz Rummenigge, 
Rudi Voller, Wolfgang Dream
ier, Harald Schumacher, Lot
har Matthaus, Bernd Schuster.

• A început turneul de sală 
de la Geneva. în prima zi s-au 
înregistrat rezultatele : F. C. 
Koln — Sion 7—0. Monaco — 
Grasshoppers ZQrich 1—1. Ser

vette Geneva — Sion 3—1, F.C. 
Koln — Grasshoppers Zurich 
5—0, Monaco — Servette 3—0. 
In urma acestor rezultate, F.C. 
Koln conducă cu 4 p, urmată 
de Monaco 1 p, Servette 2 p. 
Grasshoppers 1 p gl Sion 0 p.
• La Leningrad se desfășoară 

turneul de juniori „Memorialul 
Granatkin* în care. R.F. Ger
mania a învins Franța cu 2—0 
(1—0).

• In meci amical, la Marsi
lia. echipa cu același nume din 
a doua divizie franceză a tntU- 
nit pe Hamburger 8.V. Jucăto
rii vest-germani au ctștigat cu 
3—1.

• Calendarul meciurilor din 
grupele preliminare ale C.M. 
din America de Sud va 
fi fixat la sflrșitul lu
nii martie la - Santiago de 
Chile. Ultimul termen al aces
tor operații (în toate zonele) 
hotărît de F.IJT.A. este 31 mar
tie a.c. Reamintim că din Ame
rica de Sud se vor califica pa
tru echipe pentru turneul final. 
Prima clasată în cele trei gru
pe și învingătoarea turneului la 
care participă formațiile clasa
te pe locul secund in grupe. 
Reamintim componența celor 3 
grupe : 1. : Bolivia, Brazilia,

Rubrică realizată de l 
Romeo V1LARA

Recent, Hamburger S.V. a clftigat 
turneul internațional de la Atena, 
dotat cu „Cupa Acropolis", latS-l pe 
căpitanul echipei vest-germane, Felie 
Magath, primind trofeul.

TELEFOTO : A.P.-AGERPRES 
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Paraguay ; 2. : Ecuador, Chile. 
Uruguay ; 3. : Argentina, Co
lumbia. Peru, Venezuela.
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ATLETISM © Columbianul Silvio Salazar 

a cîstigat crosul San Fernando, joi, la Ponta 
del Este. In Uruguay. EI a parcurs 9 km In 
23:12.38. Pe locurile următoare : Luis Horta 
(Portugalia) 23:15.03 si Luis Pinzon (Colum
bia) 23:17.38

BASCHET © In ziua a doua a turneului 
intematonal masculin de la Varșovia, echipa 
orașului București — selecționata secundă a 
orașului Varșovia 97—79 (39—37). Principalii 
realizatori ai formației române : Ermurache 
și Onsitaru vite 18 puncte. Alte rezultate : 
Helsinki — Budapesta 86—81 (46—42) : Mos
cova — Varșovia III 120—66 (64—30) : Sofia — 
Varșovia I 106—104 (după prelungiri) © Turneul 
de Anul Nou la Stockholm, a fost cîștigat 
de echlna masculină a Iugoslaviei 6 d. ur

mată de Grecia 4 p, Israel 2 p, Suedia 0 p. 
In ultima zi : Iugoslavia — Israel 78—72, 
Grecia — Suedia 94—73 o în med amical, 
la Wuppertal : R. F. Germania — R. P. Chi
neză 101—87 (47—40).

HANDBAL @ Turneu internațional mascu
lin în R. F. Germania : la Breisach. Med- 
vesceak Zagreb — Franța 25—2d (11—9), la 
Kehl : Franța — R. P. Chineză 27—26 (13—12, 
22—22), la Fribourg en Brisgau : Banik Car- 
vina (Cehoslovacia) — U.R.S.S. .,B“ 22—33
(11—18).

ÎNOT @ în cadrul unei reuniuni la Austin 
(Texas), tînăra Astrid Strauss (R. D. Ger
mană) — 15.ani. a pulverizat recordul euro-; 
pean în cursa de 1 500 m. Ea a fost înregis
trată in 16:13 55. Vechiul record 16:27,89 era

deținut de compatrioata sa Ines Diers din 
1981. Strauss a fost urmată de : Tiffany 
Cohen (S.U.A.) 16:14,56 Florence Barker
(S.U.A.) 16:31,59.

TENIS Rosemont (Illinois), turneu de
monstrativ : Fibak (Polonia) — Wilander 
(Suedia 7—6, 7—5, Connors (S.U.A.) — Go
mez (Ecuador) 6—3, 6—4 Noah (Franța) — 
G. Mayer (S.U.A.) 6—3. 6—2 • Turneul fe
minin la Washington : Lisa Bonder — An
drea Jaeger 6—0. 6—1, Hana Mandlikova — 
Terry Phelps 7—6, 6—1, Pam Casale — 
Wendy Turnbull 6—4, 6—7. 6—4. Barbara 
Potter — Eva Pfaff 6—2. 6—1.

VOLEI © Turneul preolimpic la Barcelona: 
Bulgaria — Italia 3—1, R. P._ Chineză — 
Tunisia 3—0. Coreea .de Sud — Taiwan 3—1.
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