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De sîmbătă, in Poiana Brașov, la pregătirea de iarnă

FOTBALIȘTII TRICOLORI
AU LUAT STARTUL PENTRU... PARIS

Handbalul, între campionat și Olimpiada

CALITATEA JOCULUI
Șl-MAI ALES - DISCIPLINA 

SE AFLĂ (încă) ÎN SUFERINȚĂ!

POIANA ERASOV. 9 (prin 
telefon). Sîmbătă seara. lo
tul national de fotbal a po
posit în Poiană cu 23 de iucă- 
tori : Luna. Iordache. Mânu, 
— Neirrilă. Stefănescu. Iorgu- 
lescu. Ungureanu. Iovan. Rada, 
Zare — Țicleanu. Bălăci. Coras, 
Hagi. Klein. Petcu. Mateut, 
BSIoni. Balint — Cămătaru, 
Geolgău, Gabor. Lăcătuș. In 
acest lot. deci, se află 14 dintre 
■jucătorii care au susținut ore- 
liminariile europene sl alti 9 
iucători care intră în filtrul u- 
nei noi selecții (liDsesc. cum se 
vede. iucători! dinamovisti. 
Moraru. Multescu. Augustin 
si ceilalți. care se oregă- 
tesc snecial oentru dubla tntîl- 
nire cu Dinamo Minsk).

Primul antrenament a a- 
vut loc la un sfert de oră duDă 
sosire. A fost un cros nînă la 
km. 5. sore Brasov. Duminică 
s-a intrat din clin în lucru, cu 
cros de dimineață, antrenament 

înainte de plecarea in Poiana Brașov, componenta lotului re
prezentativ de fotbal au luat parte la un complex control me
dical, efectuat la Centrul de medicină sportivă „23 August* din 
Capitală. Foto: D. NEAGU

24 de ore la asociația „Flacăra roșie“Intre „astăzi și „mîine" un drum 
AL MUNCII SPRE MAREA PERFORMANȚĂ

220 DE SPORTIVI LEGITI
MAȚI cuprinși in activita
tea comoetitională. O ..carte 
de vizită" nu prea... sonoră la 
orima vedere, dar care. în ca
tul asociației bucurestene 
..Flacăra roșie", ascunde mul
te si. mai ales. mult, dacă ți
nem seama de dorința de afir
mare si de munca neobosită 
care se desfășoară oentru a 
reuși. SALA SPORTURILOR, 
aflată undeva oe ..Splai", este
zilnic un veritabil .laborator" 
al performantei, oentru as
tăzi. dar si oentru mîine. fi
nind seama că .astăzi" în
seamnă deia titluri de cam
pioni. iar ..mîine". talentele 
care cresc, bine Îndrumate. în 
secțiile asociației. ACORDU
RILE PIANULUI sint sem
nele sonore ale activității mi
cilor gimnaste. Ale celor de la 
..ritmică". O căutăm oe 
Doina Stăieulescu, , steaua" 
asociației. Nu se află printre 
colege. Aflăm imediat că se 
aăseste într-o scurtă vacan
tă. la munte. împreună cu an- 
trenoarea Maria Girb.i. cea 
care a crescut-o si pregătit-o. 
Pentru odihnă. dar si pre
gătire. oentru că „în marea 
performantă nu există va
cantă cu adevărat".

Sint vorbele lui ..nea Toa- 
der“. secretarul asociației, 
cunoscut, de altfel, de citeva 
decenii, de mic si mare. în 
SDortul bucurestean. COVORUL 
DE UN ROȘU ÎNCHIS con
trastează plăcut eu costume-

în aer liber, si antrenament de 
sală. Pentru cititorii noștri 
ni se Dare mai DOtrivită rela
tarea antrenamentului care a 
cuDrins un turneu deosebit de 
disDutat. De teren redus. De sta
dionul din Poiană, cu un ob
stacol natural ideal : un strat 
de zăDadă. Eros de 30 cm. Au 
luat startul următoarele patru 
echipe : ECHIPA STEFA-
NESCU. Balint. Geolgău. Ma
teut. Mânu ; ECHIPA CÂMA- 
TARU. Țicleanu. Negrită. Ga
bor. Zare : ECHIPA IORGU- 
LESCU. Coras. V. Iordache. 
Lăcătuș. Rada : ECHIPA UN
GUREANU. Iovan. Petcu. 
Klein. Hagi.

In cursul jocurilor. Lung 
a intrat in locul lui Iordache ; 
să menționăm că si Dortarii 
au acționat doar în cimD. al- 
ternind reDrizele de ioc cu 
lucrul intens condus de Necula 
Răducanu.

Jocurile au. fost foarte dis- 

le negre ale fetelor. în linsa 
..liderei", ele nu stau degeaba. 
Inginera Marcela Fumea. fos
tă gimnastă, a rămas oentru 
moment la ..cîrma" echipei 
campioane naționale la ca
tegoria a III-a. Mioara Ion 
(campioană absolută si la 
individual comous). Cornelia 
Ion. Cornelia Borza — se
lecționate si în lotul de juni
oare —. Cristina Neagu. Elena

CARNET DE VACANȚĂ
Mereu mai multe și mai frumoase instantanee sportive pe 

toate cărările acestei vacante, cu sau fără zăpadă, dar cu marile 
bucurii ale copilăriei fericite. Iată, am intrat In noul an și 
sportul — prietenul drag al milioanelor de elevi — are o bo
gată prezentă in toate cluburile de vacanță organizate in cele 
mai frumoase colțuri de tară. Din citeva dintre acestea, cores
pondenții noștri ne-au transmis un sugestiv „jurnal de actua
lități"...

BRAȘOV: „STELUȚE PE GHEAȚA- Șl MULTE ALTE 
ACȚIUNI

Pe raza municipiului Brașov 
îsi desfășoară activitatea nu 
mai puțin de 10 cluburi de va
cantă. în școlile generale nr. 3, 
4. 16. 19. 24. 27. 28. 29. 30 si în 
comuna Ghimbav. la care se 
adaugă ca în fiecare an. ..Pio- 
nier-club“-ul din cadrul Casei 
Pionierilor si,, șoimilor pa
triei. La aceste unităti de în- 
vătămînt sint arondate toate 
școlile si chiar grădinițele din

Dutate si s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Stefă
nescu — Cămătaru 3—0. Ioygu- 
lescu — Ungureanu 4—1. Că
mătaru — Iorgulescu 4—3. Ior- 
gulescu — Stefănescu 1—1. 
Cămătaru — Ungureanu 2—2. 
Stefănescu — Ungureanu 6—2.

Am retinut chiar din această 
Drimă zi de antrenament. Dofta 
de ioc a tuturor, remarcîndu- 
se. în mod snecial. Lung. prin 
alunecări decisive în aoăra- 
rea Dortii. ca iucător de cimD : 
de asemenea - jocul exact al 
lui Stefănescu. adaotat foar
te repede la condițiile terenului 
special ; de asemenea. do
rința de afirmare cu totul deo
sebită a lui Rada si Mateut. 
La aceste locuri nu a oartici-

loan CHIRILA

(Continuare în pag. 2-3)

In al doilea derby al Diviziei ,,A“ de hochei

5. C MIERCUREA CIUC ÎNVINGE PE DINAMO
GHEORGHENI, 9 (prin tele

fon). Cea de a treia etaoă a 
Campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A" la hochei 
a confirmat constatările din 
primele două etape ale acestui 
agitat turneu care are loc 
oatinoarul artificial din 
caritate. Spre deosebire 
primele 3 turnee, acum, jocu
rile au devenit mai echilibrate 
formațiile din a doua jumătate 
a clasamentului manifestînd o 
sensibilă creștere valorică.

a treia etaoă a tur
la Gheorgheni a fost 

de meciul S. C. 
Cine — Dinamo 
echipe aflate, oe

pe 
lo
de

Această 
neulul de 
dominată 
Miercurea 
București.

Turturică execută mișcările 
cu siguranță si gratie. LA 
ETAJ, o fostă sală de sah se 
află si ea la dispoziția gimnas
telor. Aici se pregătesc cele de 
..mîine". adică grupa de iniție
re si cele de la categoria a 
IV-a. La 8 ani. Manuela Pru-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag 2-3) 

iurul fiecăreia. Activînd pe 
baza unor planuri judicios în
tocmite si -avind un sorii in 
susținut din partea Consi
liului Municipal al Pionierilor 
si șoimilor patriei, bilanțul 
primei decade de ianuarie este 
destul de frumos, reusindu-se 
să se împletească în mod ar- 

(Continuare in pag. 2-3)

Derbyul disputat duminică 
dimineață în Palatul sporturi
lor si culturii. în prezenta a 
peste 5 000 de spectatori. a 
marcat unul dintre punctele de 
vîrf ale activității handbalului 
nostru. Meciul Steaua — Di
namo București a rezolvat în 
bună oarte problema cistigăto- 
rului celei de a 26-a ediții a 
campionatului masculin. Di
vizia ,.A“. Steaua avind acum 
mari sanse să-si înscrie in 
palmares cea de a 13-a victorie 
in campionatul tării

Sigur. pentru toate cele 
12 echipe participante la între
cerea de De prima scenă com- 
Detitională. pentru sportivii, 
antrenorii si cluburile acestor 
formații problema rezultate
lor în fiecare dintre cele 21 
de etape si cea a locului în 
ierarhia națională sint de 
mare importantă. Munca u- 
nui an — sau a mai multora 
— se reflectă in succesele re
purtate. In poziția finală ob
ținută. Ne aflăm însă in anul 
Olimpiadei de la Los Angeles, 
pentru handbal a 4-a ediție 
postbelică oe programul că
reia se află înscris. Este anul 
in care, mai mult decit oricind, 
se dorește obținerea laurilor 
în evadrienala întrecere a lumii 
sportului. După bronzul de 
la MQnchen 72. argintul de 1> 
Montreal ”76 si. din nou. bron
zul de la Moscova *89. este —

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3) 

pozițiile a doua si a treia ale 
clasamentului. După un meci 
frumos victoria a revenit... lui 
S.C. Miercurea Ciuc.

Dar iată amănunte de la a- 
ceste jocuri :

AVÎNTUL
9—4 (3—0.

meci in care 
ajuns sâ con-

STEAUA 
GHEORGHENI 
4—2. 2—2), Un 
învingătorii au 
ducă rapid cu 5—0. în min. 28.
Făcînd aooi unele modificări 
în formație (au ieșit Olinici si 
Ionită. au intrat juniorii Gliga 
si Daiâ). Steaua a scăzut din 
ritmul de ioc. si din această 
cauză a permis adversarului să 
revină.si să reducă , din han
dicap. -Aut marcat : Chirită 2. 
Costin. Ionită. Hăîăucă. Po
pescu. Cazacu. Nistor si Justi
nian. respeenv Ambruș. Su- 
ket. E. Csata. L. Csata. A 
condus la centru E. Both, aju
tat de M. Presneanu si I. 
Becse.

PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC — DUNĂREA GALAȚI 
4—2 (2—1, 1—1, 1—0). Această 
întilnire care nu cu mult timp 
in urmă nu prea trezea interes, 
ne-a oferit de această dată 
posibilitatea de ? urmări un 
spectacol atractiv' cu multe va
lențe tehnice și tactice. Ambele 
formații, intr-un evident pro
gres (mai vizibil la Progresul 
Miercurea Ciuc). s-au angajat 

de Ia început într-o luptă as
pră. fără menajamente, prac- 
ticind un hochei foarte rapid. 
Mai viguroși, dar și mai dis
ciplinați (Dunărea a primit pri-

bitorilor de schi din Brașov (și nu numai lor...) plăcute aler
gări de cros pe zăpadă...

Tudor Roșea (Dinamo) do
mină blocajul stelist, alcătuit 
din Birtalar. și Drăgăniță (fază 
din derbyul Steaua — Dinamo 
București, disputat duminică in 
Palatul sporturilor și culturii).

Foto : N. DRAGOȘ

mele două goluri în inferiori
tate numerică), hocheiștii de 
la Progresul au obținut o vic
torie meritată, muncită. Au 
marcat : Z. Pall, Kohn, Szen- 
teși, Prakab pentru Progresul, 
Mocauu și Marcu pentru Du
nărea. A condus M. Presueanu, 
ajutat la cele două linii de N. 
Enache si P- Kercso.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
DINAMO 5—2 (3—1, 0—0,
2—1). A fost un meci al rată
rilor. foarte rapid și foarte di
namic. S.C. Miercurea Ciuc a 
început seria ratărilor după 
numai 29 de secunde. cînd 
Bartalis a tras alături cu poarta 
goală, și a deschis scorul după 
85 de secunde printr-o acțiune 
foarte frumoasă. în continuare, 
inițiativa a aparținut forma
ției S.C. Miercurea Ciuc, care 
a ajuns să conducă cu 3—0, 
după 17 minute de joc. în re
priza secundă S.C. Miercurea 
Ciuc a tras de 4 ori în bară, 
ratînd si alte numeroase oca
zii, la fel si Dinamo, care. în 
această parte a jocului a evo
luat mult mai bine. Semnifica
tiv în acest sens : scorul de
venise 3—2 în min. 42 Finalul 
a aparținut însă învingătorilor. 
Au marcat : Baricz, B. Nagy, 
Gereb, Gali și C. Antal, res
pectiv Solyom și Cosiea. A ar
bitrat J. Becze, ajutat de St. 
Enciu si E. Both.

Marți este zi de pauză. Tur
neul continuă miercuri.

Călin ANTONESCU



RUGBYUL ESTE UN JOC DE CONTACT,

DE „FIXARE“ A ADVERSARULUI
Nu demult Televiziunea noas

tră a prezentat jocul de rugby 
dintre echipele Noii Zeelande 
și selecționata „Leilor brita
nici". Am avut marea bucurie 
de a asista la o partidă spec
taculoasă și modernă, purtată 
într-un ritm îndrăcit. Mulți cu- 
noscuți m-au oprit pe stradă 
să-mi comunice impresiile, ce- 
rindu-mi, totodată. lămuriri 
despre joc. fapt care m-a de
terminat să scriu acest articol, 
deoarece jocul amintit merită, 
într-adevâr, să fie comentat.

Noua Zeelandă, mai ales, a 
practicat un joc în viteză, per
cutant. cu atacuri drepte, bine 
susținute, arătindu-ne că rug- 
byul este un joc de contact, 

a adversarului, 
practică

iar atacurile lor nereușite sînt 
preluate de înaintași, care ac; 
tionează pentru a le crea noi 
poziții mai bune de atac.

Toate aceste lucruri s-au 
văzut clar în jocul Noii Ze- 
elande cu „Leii britancii". Echi
pa de la Antipozi a arătat un 
mare plus de forță, de ener- 

durata jocului,gie, pe toată
prin păstrarea balonului, prin 
jocul de fixare si contact, bine 
grupat si bine orientat, în 
timp ce „Leii britanici" — care 
au acționat greoi și tardiv la

COLȚUL SPECIALISTULUI

piile fundamentale tactice 
strategice ale jocului de rugby, 
pe care cred că le-am desprins 
deslușit din descrierea jocului 
rugbyștllor neo-zeelandezi — o 
adevărată „lecție de rugby".

vedem 
pasează 
să facă 
să „fi-

de „fixare"
Neo-zeelandezii 
rugby colectiv, pregătind bine 
si cu răbdare 
treisferturi. I 
nează drept - 
vîrful de atac (de forță) cu- 
rățind terenul de înaintașii ad- 
verși — si deschid spre trei
sferturi numai dacă au ciș.igal 
mult teren. In caz contrar, 
atacă din nou pe Ungă _mo:*. 
prin multiple si variate acțiuni 
Cocul x>e înaintare oferă mai 
multe posibilități ofensive decit 
cel pe linia de treisfe- . 
Evoluînd în acest feL rugbyștii 
all blacks acționează, de regu
lă. supranumeric (prin rămine- 
rea In urmă a 
care se repliază mai greu. îrs 
timp ce ceilalți sint 
și aruncați din perimetrul ce
lor care atacă). Balonul Q joa
că prin pase scurte si-1 men
țin In punctul ce! mai avansat 
Atunci cind îl deschid acțiu
nea atacanților e mult ușurată, 
iar șansele te de a marca 
eseuri mult mărite. Treisfertu- 
rile. în ceea ce le privește, 
fac si ele de multe ori .joc 
de percuție" (ca si înainta*..

acțiunile

un

__ _____ pe 
înaintașii acțio- 
— pivotind pe

adversarilor.

.extra*;'

orice fază, fiind, treptat, mă- 
cinați si depâșiti tot mai net, 
cu cit partida se apropia de 
sflrsit — au fost pur ți sim
plu spulberați atît in atac cit 
Si in apărare.

Deficiențe asemănătoare ^Lei- 
__ ____ ____ _ 2, si 
rjgbyștii noștri in meciul ul-
te britanici* le-au acuzat

Îăc-Jt

In echipele noastre 
multi jucători care 
fără adversar sau fără 
deosebire cind trebuie 
xeze" sau să ia contact cu ad‘ 
versarul. Astfel, creează adver
sarului posibilitatea de a avea 
un apărător In plus, 
erori se evidențiază 
campionatul nostru, 
cindu-se bine nici 
cind se poate trece 
în linie și invers. Avem prea 
multi jucători fără personalita
te. care nu-și asumă riscuri : 
înaintași lenți. fără gabarit, 
forță sau nerv, din care cauză 
evită așa-zisul .joc de contact*, 
isi pierd ușor stabilitatea cind 
intilnesc un adversar (pierd 
balom! și ies dir. fază), nu se 
leasă in „mol*, nu joacă gru
pat Și astfel, de 
evoluția echipelor 
club este confuză, 
race s lipsită de

Rugbyal modern 
te juca decit de către 15 băieți 
zdraveni, bine aleși. curajoși 
și bune pregătiți din toate 
punctele de vedere, care iu
besc acest joc și se mindresc 
că fac parte Rin marea familie 
a rugbyștilor. Iată de ce — 
după părerea mea — este ne
cesară o selecție și o instruire 
mai atentă In sensul arătat, 
care să ducă finalmente la 
accelerarea procesului de creș
tere a unor jucători de clasă, 
chemați 
valoarea 
duh si. 
țjonale.

HANDBALUL. INTRE CAMPIONAT Șl OLIMPIADA
(Urmare din pag. I)

ce. la încheierea tu

am spune — firesc ea ictreaza 
familie a handbalului româ
nesc să aștepte acum de t* 
„tricolori* victoria olimniei. 
Este, de fapt si dorința spor
tivilor. afirmată public de 
căoitanul natioaaleL Nieolae 
Munteanu. de Vasile Stingă s 
colegii lor. Este mai oresus 
de orice obiectivul pe care 
handbalul nostru si l-a asu
mat.

Iată de
rului Dărtii a doua a campio
natului masculin, nu vom ana
liza nici situația echipelor a- 
flate oe treDte’e podiumului si 
nici pe cea a formațiilor care 
luptă — uneori cu disperare — 
Dentru evitarea retroerudă-
rit ci ne vom ocupa de valoa
rea handbalului nostru. a-
firmată de campionat, 
prisma 
nirii 
acest 
unele 
tatea 
avut 
colae 
tru. Constantin Petre. Dumitru 
Berbece. Vasile Stingă — Stea
ua : George Dogărescu. Tudor 
Roșea. Vasile Oorea. Mireea Be- 
divan — Dinamo, de la acest 
club imDunindu-se si Aihan 
Omer ; Măricel Voinea — H. C. 
Minaur Baia Mare, in revenire 
la maramureșeni fiind si Iosif 
Boros, de la Gh. Covaciu 
teDtînd mai mult. Lucian 
Ische — Constructorul 
s.a.). iar cantitatea de 
depusă în fiecare partidă i 
mai mare. A fost evidentă, 
acest sens, dorința selecționați
lor de a se impune sl Drintr-un 
travaliu nedrămuit, de a fi 
un exemplu Dentru coechipieri. 
Deși meciurile cu înalt nivel 
tehnic pot fi numărate De de
getele 
fruntea 
strins ____ ______
namo București — H. C. Mi
naur Baia Mare), se poate spu
ne că actuala ediție a campio
natului a scos 
terea de luptă 
chiDelor. forța 
multora' dintre 
bilitătile lor de 
tăiie aDrigă in 
mentului. Se 
asemenea. ______ __ __
namo București de a practica 
o apărare avansată, cu 
mare consum de energie. __
fensivă care Dune mari proble
me partenerilor si care, a- 
tunci cind va fi De deplin în
sușită. va putea asigura ros-al-

handbalului 
de 
necesităților 

obiectivului 
Dunct de vedere.

semne
celor 

evoluții . _
Munteanu. Marian Dumi-

prin 
indepli- 

olimpic. Din 
există 

bune. Maiori- 
selectionati au 
meritorii (Ni-

i as-
Vasi-
Arad 
efort 

a fost 
ln

unei singure mîini (în 
acestui „top" re-

aflindu-se partida Di
li. c.

în evidentă ou- 
a majorității e- 
in creștere a 

jucători. nosi- 
a susține o bă- 
limitele regula- 
evidentiază. de 

încercarea Iui Di-

un 
de-

9

tkloc succese de prestigiu. In 
ceea ee privește atacul. Stema 
este — in primul riad — echi
pa eu preocupările cele mxi 
evidente. Desfășurarea tocu
lui ne extreme (Berbece si Pe
tre susțin bine această acțiune! 
creează un front mai mare de 
acțiune interior, iar combi
națiile dintre jucătorii de 
oe semicerc si cei de la 9 m 
aduc un plus de eficientă for
mației campioane. Nivelul e- 
volutiei portarilor este si el 
in creștere. Alături de Nieolae 
Munteanu. nr. 1 Intre „eoal- 
keeperi". de Alexandru Buli
na si Adrian Simion. alti a- 
Dărători ai buturilor se impun 
atenției : de Dildă. George Je- 
rebie (Dinamo Brașov). Mireea 
Pe iran (H. C. Minaur) si 
gen Toma (Independenta 
Bați Mirșa).

In general, se muncește___
mult' (Doate că si noua formulă 
a campionatului a impus a- 
cest lucrul si este firesc să aș
teptăm. după aceste acumulări 
cantitative, o creștere a nivelu
lui calitativ, a valorii handba
lului practicat în campionat.

Ceea ce creează neliniște este 
starea disciplinară.
Ia antrenorii 
De parcursul 
cer socoteală 
manifestă în 
nemulțumirea, 
devenit si ei adversari ai... 
bitrilor. „Cavaleria 
sînt — după opinia : 
gurii responsabili 
reușitele echipelor.
rile... marcate. de

Eu-
Car-

rnai

Pornind de 
care vociferează 
întregului meci, 
oficialilor si isi 

mod nesportiv 
jucătorii au 

ar- 
fluierului" 

lor — sin- 
de... ne- 
de golu- 

j greșelile 
— uneori copilărești — săvîrsi- 
te. si astfel s-a aiuns la mă
rirea continuă a dosarului co
misiei de disciplină. Se știe 
că astăzi, la îndrumarea I.H.F., 
manifestările de indisciplină 
sînt sever sancționate de arbi
tri si că orice greșeală de acest 
feL a .....................
secinte i 
națională, 
selecționați 
manifestat 
rător de 
comentarea 
lor 
tora.
ei în Drimul rînd. au datoria 
să reDrime aceste manifestări, 
să desfășoare o activitate edu
cativi permanentă, să ajute, 
si oe această cale, echipa na
țională si handbalul românesc. 

Sperăm că ultimele 5 etape 
ale campionatului vor mar
ca evidente ascensiuni. atît 
la capitolul calității jocului, cit 
si Ia acela al disciplinei spor
tivilor (si antrenorilor D.

..tricolorilor", are con- 
grave Dentru echipa 

Multi dintre cei 
in Iotul tării au 
un grad I 

indisciplină.
deciziilor 

Dină la insultarea ___
Cluburile si antrenorii,

îngrijo- 
de la 

arbâtri- 
i aces

DE SANIE

le

TIMOFTE

consacra- 
concursuri

programului 
clubului (de 
10—14) orga- 
răspund la

Să-i cunoaștem

ECHIPAJUL

24 DE ORE IÂ ASOCIAȚIA
(Urmare din vaQ. 1)EXCURSII Șl DRUMEȚII.

Asemenea 
adesea în 

necimos- 
momentu! 
la atacul

olimpici la

este si 
de copii 
de ini- 
artificial

multe ori 
noastre de 
dură, inefi- 
spectacoL 
nu se poa-

să ridice necontenit 
echipelor noastre de 
implicit a celei na-

Gheorghe MRCALÂBESCU 
maestru emerit al sportului

Pare mai dificilă încercarea 
de a face portretul unui cu
plu de performeri, așa cum 
avem în vedere de astă dată 
cu echipajul de sânieri al 
României, alcătuit din Ion 
Apostol si Laurențiu Bălănoiu 
și antrenat de Valentin Paiuc.

Nu ar fi vorba despre datele 
generale (primul s-a născut la 
14 ianuarie 1959. la Azuga, al 
doilea la 19 iulie 1962, la Si
naia ; ambii au început perfor
manta la C.S.O. Sinaia, cu an
trenorul L Galescu si sint le
gitimați astăzi la AS.A. Bra
șov). ci de stabilirea rolului pe 
care fiecare dintre cei doi îl 
are într-o cursă de sanie. Pen
tru că. trebuie spus, concursu
rile de performanță la sanie, 
în care se ating viteze de pînă 
la 100 de kilometri pe oră, nu 
mai au nimic din romanticele 
coboriri pe derdelușurile copi
lăriei...

Ion Apostol este „omul nr. 
1". pilotul care conduce sania 
pe scocul de gheață, cel care 
clștigă zecimile de secundă atft 
de prețioase den clasamentul 
general, mai cu seamă în vira
je, dar si pe liniile drepte. 
„Omul nr. 2". Laurențiu Bâ- 
lănoiu. mai tînăr, îți conjugă 
eforturlie cu ale pilotului la 
împingerea din start, dar ro
lul său cu adevărat important

CARNET DE VACANȚA
(Vrrr.trr tna I)

monies Drozrameie cultural- 
educative cj snortuL

Exisei. oină acum. dear 
singurul regret de a nu bene
ficia de mult îndrăgita zăixadă. 
lucru care a— încurcat multe 
socoteli. Lipsa zăpezii a a- 
minat Dentru viitor bogatul 
orogram întocmit si care era 
orevăzut oentru Poiană ci Den
tru ora* cu un curs de inițiere 
la schi care ar fi avut la dis- 
oozitie patru instructori — în 
două serii — c alte activ.lăți 
sub genericul „Bucuriile ier
nii*. Să sperăm insă... La iot 
de cinste s-au numărat, deo
camdată. drumețiile sure în
drăgita Poiană, ne diferite tra
see. la care au oarticiDat Dește 
800 de cooii din toate cluburile 
de vacantă. Patinaiul 
el in orim-plan : 300 
oarticină 
here de la

la cursul
i patinoarul

REȘIȚA :
Drima zi a nouluiIncă din

an. copiii Resitei au luat cu a- 
salt ...patinoarul artificial din 
localitate. Sint — zilnic — zeci 
de cooii. preșcolari si școlari, 
care doresc să se inițieze in
tr-unui dintre cele mai fru
moase sporturi ale sezonu
lui alb. Le oferă condiții exce
lente atît C.J.E.F.S. Caras-Se- 
verin. orin comisia de speciali
tate. cit si clubul sportiv O- 
limpia Reșița.

Cei mai multi elevi din mu
nicipiul de reședință al jude
țului privesc spre Semenic. a- 
colo unde, pînă in preaima a- 
nului nou. zăpada se așternu
se în strat gros. Se schiază in 
Semenic. oe anumite Dortiuni 
din zona pirtiilor Prieteniei si 
Gojnitei. cu concursul O.J.T., 
care. în paralel, organizează cu 
elevii — la clubul instituției —

MIERCUREA CIUC : TOTUL 
RUL PARTICIPANȚILOR

Pentru a petrece in mod cit 
mai plăcut timpul liber în De- 
rioada vacantei de iarnă, ele
vilor din Miercurea Ciuc li s-au 
dus la disDozitie un însemnat 
număr de cluburi de vacantă. 
Asa după cum ne-a informat, 
dealtfel. si tovarășul loan 
Szanto, prim-secretar al Comi
tetului municipal U.T.C.. ase
menea cluburi au fost înființa
te la liceele industriale nr. 1. 2. 
3. 4. la liceul de matematică- 
fizică. Drecum si la Școala ge
nerală nr. 1 — toate coordo
nate de un comandament for-

BALANOIV

candidatii noștri

Sarajevo '84“

apare cind trebuie să echili
breze vehicolul în curbe, fu 
să vadă traseul din cauza po
ziției culcat pe spate pe care 
o are ! Din acest motiv, me
moria „omului nr. 2“ devine 
esențială, el parcurgînd între
gul traseu cu ochii închiși, dar 
venind în ajutorul colegului din 
fată în funcție de gradul de 
curbură și de lungimea liniilor 
drepte pe care trebuie să 
„cronometreze" mental...

Cuplul de sănieri Apostol- 
Bălănoiu a făcut saltul valo
ric internațional în acest se
zon. odată cu ocuparea locu
lui 4 în întrecerea de la Ober- 
hoff si a locului 9 în cea pre- 
olimpică de la Sarajevo, am
bele desfășurate in luna de
cembrie 1983. Aceste rezultate 
au plasat cuplu] român pe po
ziția a 10-a în clasamentul ge
neral al ..Cupei Mondiale", per
formanță meritorie dar, mai 
cu seamă, promițătoare în 
perspectivă. Desigur că exame
nele grele ale sezonului de- 
abia urmează, ele numindu-se 
Campionatele europene de la 
Olang—Valdaora (18—21 ianua
rie) si Jocurile Olimpice de 
iarnă (8—19 februarie) de la 
Sarajevo. Adevărata 
re doar la aceste 
poate fi cunoscută !

Radu

conc 
du-s 
500 
N. S 
— 3 
nati
mart 
38,88. 
ficial 
dotat

Pri 
zider 
re 
zista 
care 
să D
tenta 
tezist 
deleg 
la J.
Datin 
sub 
Dan 
de fo

din cadrul ComDlexului .Tim- 
Da* al U.J.C.M.. sub îndruma
rea orof. Vasile Căpătină.

Am vizitat patinoarul... tti 
era mai mare dragul să-i ur
mărești De indrăgostitii luciu
lui de gheată. Printre ei : frații 
Cristi si Deccbal Neamtu. de 
la Liceul pedagogic. Wilma 
Toth. de la Școala generală nr 
3 si mul’.i alții. Micii patinatori 
brașoveni au 
un carnaval 
„Petrolul*, 
hi te De gheată", 
lei elevii 
Czeisner 
tâ toare 
sporturi 
litate. cum ar fi șahul si teni
sul de masă, cu concursuri or
ganizate in fiecare club de va
cantă.

Așadar se poate sorine că Ia 
Brașov vacanta școlară este 
minunată, iar SDOrtul... la in- 
demina tuturor.

Carol GRVIA

particiDat si la 
_ oe Dlatforma 
sub genericul „Ste- 

Cu acest Dri- 
antrenorului Dczlderiu 
au prezentat ineîn- 
demonstratit Aite 

sint in Plină actua-

concursuri de tenis de masă.
Elevii 

vacantă 
poalele 
de coDii 
nr. 41 din Timisoara, fac 
metii la barajul de la 
Ape sau cel de la Văliug. Dru
mețiile rămîn in prim-plan si 
pentru copiii care frecventează 
cercurile Casei pionierilor si 
șoimilor patriei din Reșița, care 
urcă la barajul de la Secu. la 
cabana Ghica sau De dealul 
Ponoarelor. în timp ce alții 
desfășoară o rodnică activitate 
sportivă la tenis de masă, sah 
si tir. Si în cazul lor. o dorin
ță unanimă : aceea ca noi nin
sori — traditionale în această 
Darte a tării — să-si facă sim
țite nrezenta. asa cum de alt
fel. prevestesc meteorologii...

Dorn Dinu GLAVAN

Drezenti in satul de
de la Gărina. de la
Semenicului. gruDUri 
de la Școala generală 

dru- 
Trei

E PREGĂTIT, DAR NUMĂ- 
ESTE ÎNCĂ PREA MIC I
mat din reprezentanți ai U.T.C.. 
ai Inspectoratului școlar 
organizațiilor pionierilor, 
baza unui plan de măsuri 
tocmit din timo. ■

Activitățile care se 
făsoară în aceste cluburi 
vacantă sînt multiple, 
ganizează numeroase
ceri de sală (sah. tenis de masă, 
jocuri distractive), multe con
cursuri in aer liber (patinai, 
schi, săniuș. drumeții, excursii), 

vizitarea unor obiective in
dustriale si monumente istori
ce. vizionarea unor filme cu

si
De 

în-

des- 
de 

Se or- 
între-

caracter științific, audiții mu
zicale etc. Bunăoară la clubu
rile de vacantă 
dustrial nr. 3
Irina Croitorul 
neralâ nr. 1 
Szasz Imre Zoltan) 
afișate 
tinînd 
zile, ore si responsabilități. 
Aici. într-un cadru nlăcut. Dar- 
ticinantil sint invitați si asis
tați de profesori de specialita
te. care De timDul 
de funcționare a 
regulă între orele 
nizează întreceri.
întrebări De diferite teme, asi
gură buna desfășurare a acti
vităților. Din păcate insă, nu
mărul elevilor care frecven
tează aceste cluburi de vacan
tă din Miercurea Ciuc este încă 
orea mic.

V. PAȘCANU — coreso.

de la Liceul in- 
(director, 
si Școala 

(director.
am 

Drograme bogate, 
activități concrete.

ore si

prof, 
ge- 

prof. 
găsit 
coa

ne

flat u 
ultim 
centua 
precu
petiții 
gătesc 
la sta 
rămas 
iar ce 
primei 

Astf
Clubul 
via" a 
fondrjș 
„Cupa 
diferit 
zențl 
schioa
petiția 
mică 
o pri 
speran 
fond.

R 
km 
(Dina 
V. Do 
(C.S.Ș. 
km, j 
Filimo

neanu este vicecampioană na; 
tională la ..coardă". Este si 
meritul antrenoarei Olimnia 
Petcu. De care cu greu o dis
tingem în masa de copii. 
Doar treningul albastru o 
deosebește de costumele lor 
albe. SCHIMBARE DE DE
COR. Dentru a lăsa loc liber 
voleibalistelor. O tinără si en
tuziastă antrenoare. Victoria 
Drăgan. se ocuoă de „viitorul 
aDroDiat". adică de junioare, 
de fetele de la Centrul de se
lecție si inițiere în volei al 
Sectorului 3. Este vizibil preo
cupată de „mai bine". Cum ? 
Cind ? Cit ? Sînt întrebări 
frecvente, cărora ar vrea să 
le găsească răspunsuri ime
diate. Ele vor veni curind. 
Pină atunci. Darea, acestui cen
tru ar trebui să i se deschidă 
mai larg porțile sprijinului șco
lilor din sector, pentru că. 
deși există un „material" 
iscălit si narafat. unele — Lie. 
ind. M.I.U.. Lie. ind. Republi
ca. Lie. ind. „Matei Basareb" 
s.a. — refuză să-si nună săli
le la dispoziție Dentru pregăti
rea ' junioarelor. Pină cind ? 
Entuziasmul tinerilor specia
liști nu se „hrănește" doar cu 
promisiuni... ANTRENOAREA 
VICTORIA DRĂGAN are în 
grilă vreo 50 de fete, din cele 
peste 200 venite la selecția fi
nală de la școlile generale 50, 
82. 86. 88. 84. 95. 72. 149. Pe 
multe dintre ele SDeră să 
le promoveze Ia „B“ sau -A‘ț 
Dentru că divizionarele mari 
ale asociației — aflate sub

baghet 
Chirii 
— au 
cadre,
nu, îi 
BU DU 
jutoru 
bil" - 
drepta 
TELE 
Ettz. 
stanta 
teren, 
toare 
antren 
SERVI 
întreDr 
bere, 
iutat 
Diamai 
nescu. 
prin a 
la duh 
mingi.

Reu 
diKnir 
diin a 
antrei 
și-a i 
ani c 
trăpaș 
loroși 
V. Ci 
nese 
tre o 
Marea 
cova, 
de 1-J 
ultimi 
antre 
au o-I



concurs de la Inzell Retrospectivă la „primul semestru

ORUL D. JENEI LA MATERIA DE SPECIALITATE
ASCENSIUNE VALORICĂ I

le edu- 
bnei (a 
F.S. în 
bnul de 
rinteri- 
rteză — 
kiltimul 
clasin- 
sa de 
Lvieticii 
L Vidov 
[cordul 
[lit la 4 
[ros cu 
tă aiti- 
[irsului

I De- 
Tdoboa- 
b a re
in o în 
I încetat 
îndoielii 
li os vi- 
hoc în 
■ români 
Iraievo, 
I avut, 
porului 
lensiune 
Is să se 
Lorii u- 
late la 
|ă cum 
t lui :

1000 m. 12 ianuarie 1983 — 
1:1954 (v.r. 1:19.39. deținut din 
5 martie 1979 de V. Coros) ; 11 
decembrie 1983 — 1:19.16 : 18
decembrie 1983 — 1:18.99 : po- 
liatlonnl de sprint. 18 de
cembrie 1983 — 157.745 D (v.r. 
157.300 d stabilit la 5 martie 
1979 de V. Coroș) ; 500 m. 8 ia
nuarie 1984 — 38.35. dată de la 
care Dezideriu / Jenei a de
venit performerul absolut al 
sprinterilor noștri. (TR. L).

liaîL la schi fond juniori

CURS AL ANULUI,

T DE POPULAT
Hi răsu- 
■zută in 
■ o ac-
B
B a com - 
Ke pre- 
Bcâ pi.nă 
■?vo a 
Bo lună, 
Bicipă Ia B anului. 
Bimint

„Brațo- 
schior i 

ită cu 
torturile 
>St ~>fe- 
hiori și 
i. Com- 

Poiana 
prilejuit 
>vistă 
istru

a 
de

10 
inchea 
(C.S.Ș. 

. Piticar 
:06 ; 5
Daniela 
Domei)

22:33. 2. Geta PoLkar (C.S.Ș. 
Baia Sprie) 22:43, 3. Lenuța 
Tipliu (Dinamo) 23:18 ; 5 km 
copii : 1. C. Konț (C.S.Ș. Bis
trița) 20:33. 2. S. Stoian (Di
namo) 20:42, 3. T. Do’ărel
(Brașovia) 20:57 ; 5 km fetițe : 
1. Lenuța Dinulescu 
V. Domei) 2256. 2.
Cristoloveanu (CSS V. 
23:14. 3. Antoanela
(C.S.Ș. Predeal) 2322 ; 
că : 15 km, juniori I 
Rape (Dinamo) 
Martac (A.S.A.) 
Csalla (Dinamo) 
juniori II : 1.
(A.SJL) 3757. : 
veanu (CSȘ Rîșnov) 
L Găvenea (CSS Rișnov) 37:14 ;
5 km, 
gela 1 
2156. X Mihaela Too (Tractorul) 
21:44. 1 Ddiko Ballo . .
21:58 ; 5 km. junioare II : 1. 
Lăvia Reit (Brașovia) 2154. 2. 
Livia Ungureanu (CSȘ V. Dor
nei) 21:19. X Lumimța Bășa 
(Dinamo) 2127.

51:19,
52:02.
52:36

N. 
2. D.

(C.S.S.
Carmen 
Dornei) 
Neamțu 
dumini- 

[ : 1.
X

3.
; 10 km, 

Șerban
Cristclo- 
37:12, 1

K. 
M. 
A.

junioare 
Risnoveanu

I : 1. An- 
(Brașovia)

(IEFS)

Carol GRUIA — coresp.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
IOȘIE“

Sandi 
i Veseli 
evoie de 
ri care 

singuri 
si 'căf- a- 
iisnensa- 
îl dăm 

IIBALIS- 
3. Lucica 
ci. Con
gas it oe 
calcula- 

Aveau 
liază. LA 
S1IC 
rele 
Toraa. a- 
i Eugen 

Simio- 
ileibalisti. 
să nună 

: aruncat 
roorie. a-

al
li-

nucă a fost 
xt'j, oficială 
titfonală a 
orghe, 
i de 
căril
Elev

!, care
43 de 
cailor 

al va- 
Szabo, 
româ- 

, prin- 
cîstigătorul 

a șui ui Mos- 
itul record 
■ în aceastâ 
dintre caii 

•u și Rubla, 
victorii. In

DEOCAMDATĂ DOAR ACUMULĂRI
Tot mai multe divizionare 

„A* au făcut pași înainte sub 
aspectul pregătirii; TEHNICO- 
TACTICE.

Intr-adevăr. stimulată de 
succesele obținute de Univer
sitatea Craiova tn precedenta 
ediție a Cupei U.E.F.A., cam
pioana tării. Dinamo, a acțio
nat. in toamnă, cu un plus de 
maturitate (noii sosiți, Rednic, 
și Andone, permițindu-i con
ducătorului de joc. Mulțescu, 
să evolueze la adevărata-i va
loare), acuzată din 
Hamburger S.V., 
en-titre a bătrinului 
Progrese In planul _ „ 
tehui co-tactice au obținut 
alte formații, ca Steaua 
ales ea). F.C. Bihor și — 
tial — Sportul studențesc 
inconstantă ca oricînd), F.C. 
S.C. Bacău, Politehnica 
F.C. Argeș, echipe care 
acasă cit si in deplasare 
manifestat preocupare 
realizarea echilibrului ___
intre jocul pozițional si eel 
contraatac.

plin de 
campioana 
continent, 
pregătirii 

și 
(mai 
par- 
(mai 

Olt

au 
pentru 

necesar 
de

JUCĂTORUL POLIVALENT 
CIȘTIGA TEREN

Modelarea tot mai accentuată 
antrenamentului la condițiilea ________ ____

jocului actual — în scopul mic
șorării distanței care 
încă fotbalul nostru, luat tn 
genere, de standardul interna
țional — este Pe cale să pro
ducă si în campionatul nostru, 
in număr mai mare, tipul ju
cătorului polivalent, a 
fotbalist care 6â 
din punct de vedere 
tactic in toate zonele 
lui. în ambele situații 
cului. de atac si de 
Sînt destui acei care 
în momentul de față, din 
săturile jucătorului 
(Boloni, Negrilă,
Iorgulcscu, Țicieanu. Munteanu 
II, Cazan. Szabo, Dianu, Pisău), 
dar cel mai aproape de „mo
del* ni se pare a fi, deocam
dată. dinamovistul Orac, el 
puțind evolua cu eficacitate — 
in condiții de îndemînare in 
regim de viteză — si fundaș, 
a mijlocaș, și aripă ; adică tn 
toate cele trei mari zone ale 
cîmpuluc de joc.

separă

acelui 
corespundă 

tehnico- 
terenu- 
ale jo- 

apârare. 
posedă, 

tră- 
universal 

Ungureana,

DESTULE ACȚIUNI OFENSIVE 
COMPROMISE IN 

„ZONA FIERBINTE*

ina-

(TEHNICĂ IN VITEZĂ) ȘL TOTUȘI
NICOLAE RAINEA Șl DAN PETRESCU!

rolar. golaverajul lor negativ 
(cu o medie de sub 1 gol la 7 
formații). Este o deficiență de 
prim ordin a campionatului Di
viziei „A“, pe ansamblul lui, 
aceasta privind ineficacitatea, 
cu repercursiuni si asupra ran
damentului ofensiv al echipei 
reprezentative.

RECUPERAREA MINGII, DIN 
MOMENTUL POSESIEI El

ma- 
re- 
din

ceasta mașină ar contribui mult 
la exersarea preluării din 
serviciu. FOTBALUL — căci 
fără ei nu se 
întreprinderea 
— a împlinit 
secoL aici.
sie*. Va fi sărbătorit, dar Dină 
atunci De terenul din Calea 
Dudesti se pregătește tre
cerea sore literele din fată 
ale... alfabetului. Cin! 7 —
iată cum revin întrebările ! 
MAI ESTE SI HANDBAL, dar 

Se re- 
va .jner- 

uramite 
Marina.

exersarea preluării 
FOTBALUL - 

poate chiar dacă 
este ..feminină* 
o jumătate de 

la .Flacăra ro-

In plină reorganizare, 
nuntă la băieți. Se 
ee* De mina fetelor, 
antrenoarea Mariana
centru că alături, Dește drum, 
in întreprindere. există o 
sursă inepuizabilă.

LA FLACĂRA ROSIE 
timentul unei veritabile 
milii* este pregnant Al
familii unite, ln care munca, e- 
fortul pentru calitate se fac 
simțite pretutindeni.

sen- 
.Ța- 
unei

I
I
I
I
I
I
I
I

Tributari unei instruiri 
decvate (potrivit Cu cerințele 
fotbalului actual), la vîrsta ju
nioratului. multi dintre eom- 
ponenții divizionarelor „A* se 
descurcă numai pîrtă în preaj
ma careului de 16 m. La 
marginea suprafeței de pedeap
să si dincolo de ea — unde 
iși spune mai răspicat cuvtatul 
tehnica utilitară, in viteză, 
aceea care favorizează jocul 
direct — ei se împotmolesc ca 
in fata unei lecții mai puțin 
însușite, neștitod să aleagă 
continuarea prielnică finalizării.

Consecința 7 în pofida unor 
scheme de atac asimilate mai 
mult teoretic, acțiunile cu grad 
de periculozitate sînt tacă rare, 
iar șuturile la poartă si mai pu
ține. Așa se explică numărul 
mic de goluri înregistrat tn 
destule etape si. in ultimă 
analiză, ineficacitatea de care 
dau dovadă multe dintre echi
pele primului eșalon ; Îndeo
sebi cînd acestea evoluează in 
condiții de deplasare, unde (cu 
precădere) formațiile din cea 
de a doua jumătate a clasa
mentului joacă adesea pentru 
un „salvator* 9—0. Stau măr
turie în acest sens numărul 
mic al golurilor înscrise de 10 
echipe (din 18) și, ca un co-

Vorbind despre ofensiva eșu
ată sau nu în „treimea* ad
versă. în „cîmpul adevărului* 
cum i se mai spune acestei 
foarte importante porțiuni de 
teren, trebuie spus că sînt, 
de asemenea. încă puține echi
pele (acelea din plutonul frun
taș, și acestea fără constanța 
dorită, ci numai Ln jocurile cu 
o miză mai mare) care sA 
nifeste preocupare pentru 
cuperarea balonului încă 
momentul posesiei lui.

Omițlnd suplinirea automată 
a jucătorului din ultima linie 
urcat in atac, destule divizio
nare „A* (de regulă, adeptele 
ofensivei cu orice preț) se 
supun unor riscuri dintre cele 
mai mari ; riscuri echivalente 
cu primirea de goluri în situa
țiile în care contraatacul ad
vers vizează1 zona lăsată des
coperită fie 
secunde.

Sînt, cum 
campionatul _____  _____ __ _
— la curent cu adevărul po
trivit căruia orice acțiune de 
atac trebuie să poarte în ger
mene și măsura de apărare — 
au deprins, in acești ultimi 
ani, arta suplinirii fundașului 
devenit temporar atacant ; cu 
Un mijlocaș sau cu un compo
nent al liniei întîi transfor
mați, de asemenea temporar, în 
apărători. Acest schimb de ro
luri, efectuat printr-o judicioa
să rotație a jucătorilor, i-a 
determinat pe specialiști să' 
vorbească despre apariția - unui 
nou sistem, dacă-1 putem numi 
astfel, acela cu 4 fundași mo
bili, mereu alții. In funcție de 
cantitatea și calitatea dinami
cii atac-suplinire. Este vorba 
despre o dinamică care solici
tă. în egală măsură, echinc 
care o aplică EFORT, RAȚIU
NE. Aceasta implică, desigur, o 
pregătire ireproșabilă la toți 
factorii jocului. In așa fel Sl
eit din îmbinarea armonioasă 
• componentelor fizico-psihic 
(ilustrată de acel endurence 
de care a vorbit prof.. 
Victor Stăncuiescu) și teh
nico-tactic să rezulte o 
cit mai bună pregătire spor
tivă. Un deziderat care, corelat 
cu „antrenamentul de reeupe" 
rare și de refacere* — asa cum 

în plus, 
a tehni- 
referatul 
Ion Dră-

Un aforism susține că a- 
tunci cînd lauzi nu dai nimic. 
Nu faci decît să recunoști. 
Tocmai de aceea, am rămas 
surprinși, în timpul audierii 
referatului referitor la arbi
traje prezentat la recenta con
sfătuire a F.R.F. atunci cînd 
printre cei evidential! nu l-am 
înttînirt. pe Nicolae Rainea șl 
Dan Petrescu care, deloc în- 
tîmplător figurează In frun
tea top-ului turului după ca
lificativele cronicarilor. Am 
crezut că este vorba despre 
o banală, omenească greșeală 
de lectură a președintelui co
legiului central de arbitri Fr. 
Coloși. Cînd am întrebat 
după aceea dacă s-a sărit, din 
greșeală, vreun rînd din refe
rat. cel cu Nicolae Rainea și 
Dan Petrescu, cum și-au în
chipuit cel mai multi, actualul 
președinte al colegiului cen
tral de arbitri ne-a făcut „șah 
mat" ! Pentru că, am aflat, 
Nicolae Rainea nu a fost re
marcat pentru arbitrajele din 
tur, deoarece nu se știa dacă... 
va mai arbitra în retur (sic 1), 
iar Dan Petrescu are In re
gistrul observatorilor șl un 
calificativ mal modest, la me
ciul Dinamo — Steaua. O lo
gică pe oare însă cu greu o 
poate pricepe cineva l Adică 
nu-1 remarcăm pe cel mal bun 
arbitru al anului trecut (de
semnat de colegiul central al

arbitrilor) pentru arbitrajele 
din tur pe care le discutăm 
în consfătuire, pentru că nu 
Știm ce va Ii în retur ! ! ! In 
retur, am atlat, Nicolae Hai
nea va arbitra ceea ce e 
foarte bine, ceea ce nu ar 
fi o excepție, și Sever Drăgu- 
licl a arbitrat foarte bine și 
în acele cîteva luni dispenșă 
după împlinirea vîrstel de 50 
de ani. Dar nu despre ce va 
fi discutam. Ci despre ce a 
fost în tur. In turul campio
natului, clnd si Dan Petrescu, 
ou tot acel „satisfăcător" pri
mit și din partea presei la 
meciul respectiv, s-a dovedit 
foarte bun la atîtea partide 
foarte grele. Pentru o excep
ție. nu putem omite media 
foarte bună. Pentru că dacă, 
atunci cînd e cazul, criticăm 
arbitrii (și cei doi au fost cri
ticați și poate vor mai fi !), 
cînd merită eu adevărat, să-i 
apreciem cum se cuvine. Si 
în primul rînd de către un 
fost arbitru, cum a fost Fr. 
Coloși, de la care așteptam șl 
un clasament al arbitrilor 
după notele observatorilor, nu 
numai după cel ai cronicari
lor. Care clasament, slntem 
convinși nu-i poate omite pe 
consacratul Nioolae Rainea șl 
Dan Petrescu, tânărul care a 
confirmat încrederea acordată.

Mircea M. IONESCU

și pentru puține

spuneam, și în 
nostru echipe care

s-a subliniat, o dată 
la recenta consfătuire 
cienilor noștri. In 
prezentat de cont dr. 
gan — să facă posibilă obți
nerea performantei înalte.

Gheorghe N1COLAESCU

TRICOLORII AU LUAT STARTUL
(Urmare din pag. 1)

Boloni. care a certat 
de a înlocui an- 

de 
schi, deosebit de solicitantă. 
Dealtfel. Boloni. care este 
barometrul întregului lot la 
capitolul greutății, s-a pre
zentat cu 900 de grame mai 
puțin decît greutatea sa nor
mală. In această ordine de 
idei, să subliniem faptul că 
Mircea Rădulescu. care con
duce antrenamentele în lipsa 
lui Mircea Lucescu, plecat 
la Paris pentru tragerea la 
sorti a grupelor din Franța, s-a 
arătat mulțumit de starea gene
rală a lotului, plusul de greu
tate. stabilit după fisele docto
rului N. Andreescu. fiind în 
medie de un kilogram. cifră 
inferioară tuturor diferentelor 
cu care se venea oină acum. 
Antrenamentul 
după-amiază. 
atelier-labirint.

pat
permisiunea 
trenamentul cu o ședință

deosebire : a reintrat in 
Bălăci. Această reintra- 

a fost salutată cu bucurie 
întreg lotul si de cei aoro-

LA RETRAGEREA ANTRENORULUI
tr-un cadru festiv, dcrectorul hi
podromului, dr. Mureșan, l-a în- 
mînat lui V. Gheorghe o statuetă 
comemorativă șl o diplomă de 
onoare, momentul fiind îndelung 
aplaudat de publicul spectator. 
Adăugăm felicitările noastre lui 
V. Gheorghe.

Tot în această ultimă reuniune, 
campionul pe 1983, M. Ștefănescu, 
a obținut 3 victorii, cu Sadău, 
Sincera și Rudy, toți In formă 
excelentă, instalîndu-se astfel în 
fruntea clasamentului. Au mai 
cîștigat : Fldelio, condus fără 
greșeală de G. Suditu, Tușan, 
lansat puternic din start de G. 
Solcan. Simileasca, Jn frumos 
progres, și Roman, beneficiarul

galopului luat pe linia de sosire 
de Cusurgiu. Cu această reuniu
ne, activitatea hipică oficială se 
întrerupe pînă ln luna martie 
1934.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Rubla (M. Dumitru) 1:51,5, 
2. Hălmoș, 3. Florian. Cota : cîgt.
1.20, ord. 4. ord. triplă închisă. 
Cursa a n-a : 1. Roman (M. Cris- 
tea) 1:39,0, 2. Reacția. Cota : cîșt.
2.20. ord. 6, ev. 21. Cursa a HI-a :
1. Tușan (Solcan) 1:S9,5 2. He
matite. Cota : clșt. 2,20. ord. 11, 
ev. 13. Cursa a IV-a : 1. Rudy 
(Mîtrol), 2. Su.van. 2. Repetiția. 
Cota ; dșt. l.«0, ord. 12, ev. 28, 
ord. triplă 218. Cursa a V-a : 1. 
Sadău (Florea) 1:34,2, 2. Percutor,

4.

duminică 
adevărat 
fost o

de 
un 

______________ a 
formă de solicitare completă a 
jucătorilor. reporterul 
mărci nd zelul Întregului 
dar în mod special .al 
Stefănescu — Boloni.

In cursul acestui 
ment. Hie Bălăci a 
paralel, o ședință de 
speciale, cu ajutorul 
de cauciuc legate de baza spa
lierului. El s-a supus cu stoi
cism exercitiilor deosebit de 
solicitante. Dealtfel. Bălăci 
îsi autolicitează. am soune. 
pregătirea, preferind, de Pildă, 
deplasărilor cu autocarul, un 
cros suplimentar.

tn cursul zilei de luni. lu
crurile s-au repetat cu o singu-

re-
__ lot.

perechel

antrena- 
făcut In 
exerciții 
benzilor

ră 
ioc 
re 
de 
ximativ 800 de spectatori... ne
plătitori din jurul stadionu
lui alb al Poienii.

Sigur că e prematur să 
facem aprecieri asupra gra
dului de refacere a lui Bălăci, 
dar. la terminarea noului tur
neu de 4 echipe (Pe care nu-1 
mai relatăm). Bălăci ne-a 
declarat că se simte foarte tine, 
că si-a solicitat cu măsură ar
ticulația genunchiului. în con
dițiile terenului greu, si a 
constatat că articulația... tine.

Lotul îsi continuă pregăti
rile. astentind cu interes 
rezultatul tragerii la sorti. 
Aici părerile sînt împărțite. 
Unii jucători, 
si Bălăci, ar dori să joace 
grupa Franței, 
alții, printre 
preferă grupa 
In afara acestor doi capi 
serii. nu există 
Dacă vreți, ni se nare intere
santă ideea lui Coras, de a 
se vedea într-o grupă latină, 
dacă eșalonările grupelor va
lorice vor permite acest lucru.

De la o zi la alta, antrena
mentele devin tot mai intense 
în decorul de iarnă al Poie
nii. ln care cantitatea de ozon 
e în vizibilă creștere după nin- 

ultima

astentind 
tragerii 

sînt 
printre care 

in 
în timn ce 

care si Boloni, 
vest-germană. 

de 
preferințe.

sorile abundente din 
vreme,

Echipa României e 
jurată de interesul 
turiștilor din Poiană, 
fiind realmente asaltat la 
terminarea antrenamentelor, 
ca după meciul cu Italia de 
acum aproape un an.

încon- 
tuturor 

autocarul 
asaltat

AD'IIMSIR\I1A Dt STAT IBIO PROAOSPODT WfODfltAlA
• AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE 7 • De la agen
țiile Loto-Pronosport se mai 
pot procura numai astăzi 
bilete cu numerele alese de dv. 
pentru prima tragere obiș
nuită Pronoexpres din noul 
an.— prilej de noi si mari suc
cese la acest sistem de ioc 
deosebit de avantajos. Trage
rea va avea loc mi ine înceoînd 
de la ora 14.30. în sala Cubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești. str. dr. Staicovici nr. 42 : 
numerele cistieătoare vor fi

anuntate la televiziune la ora 
1550 si la radio in cursul se
rii • In aceste zile continuă 
vinzarea biletelor pentru 
crima tragere Loto 2 a anu
lai in curs, care se va desfă
șura duminică 15 ianuarie 1984. 
Se reamintește că un bileț 
costă numai 10 lei si noate fi 
comnletat cu o variantă achi

tată sută la sută sau cu natru 
variante achitate în cotă de 
25 la sută : indiferent de cota 
jucată. fiecare bilet are dreDt 
de câștiguri la toate cele 3 ex
trageri. care însumează 12 nu
mere din 75. ÎNCERCAȚI SĂ 
VA NUMĂRAȚI SI DV. PRIN
TRE PRIMII MARI CÎSTIGĂ- 
TORI AI ANULUI LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT!

INVITAȚIE LA COMPLEXUL „DOINA"
DIN STAȚIUNEA NEPTUN

V. GHEORGHE
3. Client Cota : cîșt. 3, ord. 16, 
ev. 38, ord. triplă închisă. Cursa 
a Vl-a : 1. Odoreu (Popescu)
1:36,4. 2. Intim, 3. , Sabău. Cota : 
cîșt. 1. ord. 14, ev.‘45, ord. triplă 
149. Cursa a vn-a : 1. Sincera, 2. 
Farandola. Cota : cîșt. 6. ord. 6, 
ev. 19, triplu 3—5—7 360. Cursa 
a VIII-a : 1. Fideli o (Suditu)
1:35,4, 2. Răsad, 3. Negrut, Cota 
cîșt. 4, ord. 17, ev. 74, ord. tri
plă 294. Cursa a IX-a : L Siml- 
leasca (Crăciun) 1:40,5, 2. Oazan, 
3. Secărlca. Cota : cîșt. 5, ord. 
52, ev. 42, ord. triplă 540, triplu 
7—3—9 789. Pariul austriac s-a 
ridicat Ia suma de 33796 lei șl s-a 
Închis.

A. MOSCU

STAȚIUNEA NEPTUN inaugurează sezonul turistic 1984 
prin deschiderea complexului de tratament si odihnă „Doi
na*. După cum ne-a precizat șeful biroului agrement-ca- 
zare-excursij al stațiunii. Constantin Stoica, turiștii indivi
duali cit si cei din grupurile organizate (elevi, sportivi etc.) 
beneficiază în această perioadă — ne lingă factorii climatici 
cunoscuti — de servicii (cazare, masă si tratament balneo- 
fizioterapic) de cea mai bună calitate. De asemenea, la dis
poziția celor ce vin în această perioadă în stațiune se află 
o bază de agrement diversificată : bowling, popice, 
pentru tenis de masă, piscină cu apă de mare încălzită.

Transportul se asigură cu trenul, sta’ia de destinație fiind 
Neptun — Popasul Căprioarelor (hotel ..Doina*).

înscrieri si relații suplimentare se primesc la toate oficiile 
județene de turism din tară, la agențiile I.T.H.R. București, 
precum si direct la dispeceratul stațiunii Neptun (telefon 
917/31310).

săli



PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
BUDAPESTA — Luni au in- 

ceout campionatele europene fe
minine de patinaj artistic, după 
primele trpi figuri 4mouse în 
fruntea clasamentului aflîndu-se 
Elena Vodorezova (U.R.SS.). ur
mată de Katarina Witt (R.D.G.). 
Sandra Cariboni (Elveția) si Ma
nuela Ruben (R.F.G).

TARVISIO. Italianul Lido To
maso a cîștigat proba de sărituri, 
din cadrul ..Cupei Europei" cu 
210.7 p (85 m + 85,5 m). Pe lo
curile următoare s-au clasat : 2. 
Massimo Rigoni (Italia) 210,3 p 
(84.5 m 4- 84,5 m), 3. steiiner
Braten (Norvegia) 205,8 p.

puy saint vincent. slalo
mul super-uriaș desfășurat dumi
nică pe o pîrtie de 1950 m, cu o 
diferență de nivel de 470 m. în 
cadrul , .Cupei mondiale" femi
nine a avut pe podium pe ur
mătoarele schioare ; 1. Laurie 
Graham (Canada) 1:16,73. 2. Mi- 

chela Figini (Elveția) 1:15,98. 3.
Debbie Armstrong (S.U.A.) 1:16,21.

SCHONACH. In cadrul con cur
sului de combinată nordică, din 
cadrul ,.Cupei mondiale", vest- 
germanul Thomas Muller s-a 
clasat primul cu un total de 
432.640 p, înaintea norvegianului 
Geir Andersen 431,745 p și a ame
ricanului Kerry Lynch 424.000 p. 
Miiller a fost al patrulea la să
rituri (213,6 p ; 89,5 m 4- 82 m) 
si al doilea la fond — 15 km 
(48:00,70).

OESTERSUND. Fondistul sue
dez Thomas Wassberg, campion 
olimpic în 1980 în proba 15 
km și campion mondial în Î982, 
la Oslo. în cursa de 50 km, s-a 
clasat pe primul loc în concursul 
de selecție pe 30 km a schiorilor 
suedezi în vederea J.O.. de la 
Sarajevo, realizînd timpul de 
1.27:41. A fost urmat de : Benny 
Kohlberg 1.28:35 și Torgny Mo- 
gren 1.28:42.

STOCKHOLM. Rezultate din 
sferturile de finală ale C.M. de 
moto pe gheață : 1. Per-Olof Se- 
renius (Suedia) 28 p, 2. Vladi
mir Suhov fU.R.S.S.) 27 p. 3. Jan 
Werner (Cehoslovacia) 24 p, 4. 
Anatoli Gladitjev (U.R.S.S.) 22 p.

PLANICA. Pe trambulina „ma
mut" din localitate, concursul de 
sărituri din cadrul ..Cupei Euro
pei" a revenit schiorului bulgar 
Vladimir Brejgev cu 223,6 p (92,5

m 4- 92.5 m). în continuare cla
samentul se prezintă astfel ; ste- 
ner Braten (Norvegia) 206.3 p 
(86 m + 86 m), Miran Tepes (Iu
goslavia) 203,3 p (83 m 4- 89 m)

FALUN. Proba de ștafetă biat- 
lon (4 X 7,5 km) a fost domi
nată net de sportivii sovietici :
1. U.R.S.S. I 1.39:25,4 (4 minute
penalizare), 2. U.R.S.S. II 1.39:54.4
(2 min.), 3. R.D. Germană 1.40:52,7
(5 min.), 4 Cehoslovacia I
1.41:25,3 (2 min.). 6. Finlanda I
1.41:534 (2 min.), etc.

H AMMARS TRAND. Concursul 
de sanie din cadrul ,,Cupei mon
diale", desfășurat pe pîrtia din 
această localitate suedeză, a avut 
următoarele clasamente (după 2 
manșe) : bărbați : 1. Michael
Walter (R.D.G.) 2:15,34, 2. Jorg 
Hoffmann (R.D.G.) 2:16,31. 3.
Markus Prock (Austria) 2:16.69 ; 
femei : 1. Bettina Schmidt
(R.D.G.) 2:05.90, 2. Ute Weiss
(R.D.G.) 2:06,50, 3. Steffi Martin 
(R.D.G.) 2:06,89 ; dublu : 1. Hof
fman — Pietzsch (R.D.G.) 1:22.28,
2. Stozmann — Dietrich (R.D.G.) 
1:24,59. 3. Kammerer — Ellecosta 
(Italia) 1:24,82.

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

• Competiția masculină de 
baschet de la Varșovia. Rezultate 
din finalele de clasament : locu
rile 1—2 : Moscova — Sofia 90— 
76, locurile 3—4 : Varșovia — 
București 99—75 (Ermurache a 
realizat 23 p). locurile 5—6 : Hel
sinki — Varșovia n 78—72. locu
rile 7—8 : Budapesta — Varșovia 
III 108—77.
• Turneul de volei feminin de 

la Berlin a avut, în final, urmă
torul clasament : 1. Ruda Hvezda 
Praga 10 p, 2. Dynamo Berlin 
9 p, 3. Dinamo București 8 p, 4. 
Dozsa B-pesta 7 p, 5. Farul C-ța 
6 p, 6. TSC Berlin 5 p. în ultima 
zi : Dinamo Buc. — Dozsa 3—1 (6. 
—3. 6. 10). Farul — TSC 3—0.
• A luat sfîrșit turneul de vo

lei juniori de la Sofia : băieți : 
1. Bulgaria, 2. România, 3. Polo
nia, 4. R.F. Germania, 5. Franța, 
6. R.P.D. Coreeană, 7. Bulgaria 
H, 8. Ungaria ; fete : 1. R.P.D. 
Coreeană, 2. Bulgaria I. 3. Româ
nia. 4. Polonia, 5. Ungaria, 6. 
R.F.G.. 7. Bulgaria II 8. Franța.

BILANȚUL MONDIAL AL BOXULUI ÎN 1983
VARȘOVIA, 9 (Agerpres). în 

clasamentul mondial al celor mai 
bune echipe de box pe anul 1983, 
clasament publicat de ziarul polo
nez .J’rzeglad Sportowy- din 
Varșovia pe locul tatii este si
tuată formația U-R-S-S. cu 101 p, 
urmată de Cuba 83 p, S.UA. 70 p, 
Italia 63 p. Coreea de Sud 49 p. 
Bulgaria 42 p, R-D. Germani 41 
p, Romania » p, Ungaria 25 p. 
Iugoslavia 32 p, Polonia a p. 
RJ’JJ. Coreeană II p Canada 17 
p. Anglia 13 p. Venezuela 10 p, 
ThaLanda I p. Irlanda I p. etc.

în clasamentul c^or mai buni 
10 boxeri din lume, pe categorii, 
figurează yi $apte sportivi ro
mâni : Mihal Ciubotaru ivrrvmi}- 
lode). Georgicâ Do nici (semi
grea) și Petre Golumbeanu (grea) 
pe locul 5, Dorn Maricescu (mij
locie) pe Jocul 7, Gheorghe Si- 
mlon (mijlocie mică) pe lociM 8,

Constantin Tițoiu (muscă) și Titi 
Cercel (pană) pe locul 9.

în clasamentul celor mai buni 
pugi-listl din Europa, Mihai Ciu
botaru se aflâ pe locul 3 Simion, 
Maricescu, Donici și Goiumbeanu 
pe locui 4, Tițoiu pe locul 5 si 
Cercel pe locul 8. Cel mal bun 
boxer al anului, după comentato
rul ziarului polonez, este italia
nul Francesco Damiani, campio
nul supergreilcr.

TURNEUL DE ȘAH

Astăzi, la ora 13 (ora României)

TRAGEREA LA SORTI PENTRU
y •>

TURNEUL FINAL AL C. E. DE FOTBAL
• Un singur lucru cert : Franța și R. F. Germania, capi de serii
• Spania și Belgia, „favoriți secunzi" ? • Alte supoziții privind

operațiunea de la hotelul „Hilton“ din Paris

Astăzi, la ora 13, ora României, 
în marea sală de recepții a hote
lului Hilton din Paris se va e- 
fectua tragerea la sorți a turneu
lui final al Campionatului Euro
pei inter-națiuni. Un moment 
care ne interesează în mod deo
sebit, pentru că astăzi vom ști 
programul reprezentativei Româ
niei, în prima parte a întrecerii 
care va desemna pe campioana 
continentului* ediția 1984.

Cum se va efectua tragerea la 
sorți de astăzi 7 Se știe că 
două dintre cele opt echi
pe calificate vor figura în po- 
eiția de favorite. Franța (ca țară 
organizatoare) și R.F. Germania 
(ca deținătoare a titlului conti
nental). Ele vor primi, în schema 
de alcătuire a programului, nu
merele 1 — Franța (cap de se
rie 1) și 5 — R.F. Germania (cap 
de serie 2). Celelalte șase echipe 
urmează să fie repartizate — cîte 
trei — ta cele două grupe.

Comisia de organizare a 
U.EJ^A a alcătuit ieri un cla
sament al celorlalte formații in 
funcție de rezultatele din prelimi
nariile C.M. 1982 și ale campiona
tului e5 tropean 1984. Acest clasa
ment, ta coeficienți arată astfel :

Spania 1,81, Iugoslavia 1,50, Bel
gia 1,42, Danemarca 1,31, Româ
nia 1,25, Portugalia 1,21. (Clasa
mentul nu ține seama de faza fi
nală a „mundialului"). Comisia 
a hotărît ca echipele Spaniei și 
Iugoslaviei, cel mai bine situate 
în acest clasament, să fie repar
tizate, prin tragere la sorți, drept 
următorii „capi de serie" în cele 
două grupe, primind numerele 4 
(gr. I) și respectiv 8 (gr. II). 
Ele nu vor juca deci în aceeași 
grupă. Celelalte formații. Belgia, 
Danemarca, România și Portuga
lia vor fi repartizate de sorți ca 
numere 2 și 3 în prima grupă, 
respectiv 6 și 7 în grupa a doua.

întrucît programul turneului fi
nal a fost alcătuit „pe numere", 
se știe, ded, că Franța va juca 
meciul de deschidere, la 12 iunie, 
la Paris, cu echipa care va pri
mi azi numărul 2 în prima gru
pă, la 16 iunie la Nantes cu e- 
chipa 3 si la 19 iunie la St; E- 
tienne cu echipa 4, iar R. F. 
Germania va întîlni la 13 iunie la 
Strasbourg echipa cu numărul 6, 
la 17 iunie la Lens echioa cu 
numărul 7 și la 20 iunie la Paris 
echipa cu numărul 8. Restul fl. 
vom afla azi La ora prînzului.

CAMPIONATE • ȘTIRI • REZULTATE

ii
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BRAZILIA. La Rio de Janeiro ore loc un simpozion intemaționaj ie 
care participă peste 400 do arbitri de fotboi din moi murte țâri sud- 
americane. Ideea de bază a acestei importante reuniuni este stabUk 
rea și promovarea unei maniere unice de arbitraj în toate tarile con
tinentului. .

UNGARIA. Uniunea europeana de tenis de masă, cu sediul la Buda
pesta, a. alcătuit listele celor mai buni jucători si jucătoare de pe con
tinent, în anul 1963. La bărbați, pe primele locuri se află suedezii 
Appelgren, Waldner și Lind, urmați de francezul Secretin, iugoslavul 
Kallnici și englezul Douglas. La femei, pe' primele locuri ale claeo- 
me ntului se află : H rac hora (Cehoslovacia), Popova și Bulatova 
(U.R.S.S.), Vrieskoop (Olanda), Szabo și Olah (Ungaria) etc. Jucă- 
toarea româncă Maria Alboiu este clasificată a 24-a.

R.D. GERMANA. Unul dintre cei mai virstnici instructori sport v din 
această țară este Paul Freitag, născut in anul 1903. a Dresda. In ti
nerețe, Freitag a fost antrenor de gimnastică iar ocum se ocupă de 
organizarea de excursii și diferite activități de cicloturism pentru tine
ret.

T

DE LA JAJCE
BELGRAD, * (Agerpres). — In 

runda * doua a turneului tater- 
natlonai femir in de sah de la 
Jajce (Iugoslavia) s-au '..-.reistrat 
următoarele rezultate : Nona Ga- 
prindaRvm (UASJ.) — Graczina 
Szmacmska (Polonia) 1—* ; Ha
na Ikenaka (Polonia) — Suza- 
na Makvmovicl (Iugoslavia) 1—»; 
Gisela Flscttalck (RT. Germania) 
— Margareta Muresan (Româ
nia) remiză : Maria Petrovlct
(Iugoslavia) — Zorioa NikoUn 
(Iugoslavia) 1—9 : Zsuzsa Veroczy 
(Ungaria) — Gordar.a Markovict 
(Iugoslava) 1—4 ; VLasra Maoek 
(Iugoslavia) — Dana Nutu (Ro
mânia) remiză ; Nana Aleksan- 
dria (UJLS.S.) — Amalia Pihafilel 
(Iugoslavia) 1—<-

In partidele Mureșari — Veroczl 
$1 Nuțu — Pi hai! ici, din prima 
rundă, a fost consemnată remiză.

In clasament conduc Nona Ga- 
prindasvili, Nana Aleksandria si 
Hana Erenska, cu cite 2 p. ur
mate de Zsuzsa Veroczy {Unga
ria) — 1.S p Margareta Muresan. 
Dana Nutu. Maria Petroviei — cu 
cite 1 p.

SPANIA (et. 1«). După o absen
tă de aproape 4 luni, Diago Ma- 
rad.na, restabilit ta urma acci
dentului suferit, a reintrat În e- 
chlpa sa, C.T Barcelona, mar- 
cind două dintre cele trei goluri 
ale formației, ta repriza secundă, 
Maradona nu a mal Jucat, pen
tru a nu 11 supus brusc la un 
efort prea mare. Iată rezultatele : 
C.F. Barcelona — F.C. Sevilla 
I—1, Beția sevilla — Real Madrid
4— 1 1. Atnietico Madrid — Espa- 
aol 1—0, Real sociedad — Murda 
t—8, Zaragoza — Majorca 1—1, 
Salamanca — Osasuna 3—1. Ma
laga — Valladolid S—1. Valencia
— Gijon 0—3. Cadiz — Athletic 
Bilbao 0—1. Pe primele locuri : 
AthL Bilbao 26 p. Real Madrid 
15 p. Barcelona 23 p. Pe ultimele: 
ie. Valladolid 13 p. 17. Cadiz 10 p. 
K. Majorca • p.

GRECIA (et. 15). Panathinaikos
— Olympiakos 0—0, Heraklis — 
Aria 1—1. AJE.K. — Larissa 1—1, 
Ethnlkos — P.A.O.K. 3—0, Panio- 
nios — Seres I—0. Doxa — O.F.I. 
»—1, Apollon — Algaleo 0—1, Ka- 
iamaria — Yannina 0—0. Pe pri
mele locuri : Panathinaikos 26 p, 
Aris si Heraklis cite 22 p. Pe ul
timele : 15. Yannina 7 p, 16. Ka- 
lamaria 6 D-

SCOȚIA (et. 20). F.C. Dundee
— Hearts 4—1, Hibernian — St. 
Mirren 1—1. Motherwell — Celtic
5— 1 Glasgow Rangers — Aber
deen 1—1. Pe primele locuri :

Aberdeen S3 p, Celtic 29 p, Dun
dee Utd. 26 D (un Joc mai pu
țin). Pe ultimele : 9. St. Johns
tone 10 p. 10. Motherwell 9 p.

BELGIA (optimile de finală ala 
Cupel). Waregen — Watersehel 
0—0 (după prelungiri : meciul se 
va rejuca) St. Trond — Lokeren 
1—2. Molenbeek — Beveren 1—S, 
F.C. Bruges — La Gantoise 1—2, 
St. Nicolas (divizia ,,B“) — F.C. 
Li£ge 2—1 !. Standard Llăge — 
Racing Bruxelles 1—0; Antwerpen 
— Winterslag 2—0, Lierese — Za- 
warte 2—1.
• Turneul de sală de la Basel 

a fost cîștigat de Bayern Mun- 
chen, oare a învins, în finală, 
echipa locală F.C. Basel cu 5—L
• In turneul de sală pentru Ju

niori de la Leningrad (..Memo
rialul Granatkin"). prima echipă 
a U.R.S.S. a dispus de Belgia cu 
4—1. In clasament conduce R.F.G. 
cu 6 p, urmată de U.R.S.S. I cu 
5 p.

O La 22 ianuarie președintele 
F.I.F.A., Joao Havelange, va sosi 
in Mexic pentru a alege mascota 
propusă de Comitetul de organi
zare al C.M. din 1936. Totodată 
el va vizita stadioanele care vor 
găzdui meciurile. Se prevede că 
la turneul final vor fi prezent!-- 
16 000 de ziariști !
• Internaționalul olandez Sor- 

ren Lerby (Bayem Munchen) 
este indisponibil în urma unei ac
cidentări la menise.

I
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S.U.A. La 18 ianuarie urmează să fie decernat „Trofeul internațional 
Jesse Owens'* pe anul 1983. Dintre numeroșii candidați au fost reți
nuți cinci atleți : cehoslovaca Jarmila Kratochvilova, chinezul Zhu Jian- 
hua și americanii Mary Decker, Edwin Moses, Carl Lewis.

ZAIR. Trofeul care recompensează pe cel moi bun sportiv african a 
fost atribuit, pentru anul 1983, alergătorului etiopian Babele Debeie 
(20 de ani). Anul trecut Debeie a ciștigot trtkri de campion mondial 
la cros. Alegerea sa a fost făcută de Uniunea zioriștiioc sportivi afri
cani. Pe celelalte locuri fruntașe ale clasamentului figurează : 2. Said 
Aouita (Maroc) - atletism și 3. Opoku Nti (Ghana) - fotbal.

ELVEȚIA. Schiorii fruntași din „Țara cantoanelor" care se p-'ea^’eec 
cu asiduitate în vederea apropiatelor Jocuri ale „Oivnplodei ol be' de 
la Sarajevo, fac cu regularitate cure do „mid-laser". Acestea le ocb- 
veaza circulația sangvină șl au efecte salutare pentru înlăturarea se
chelelor vechilor accidente pe care le-au suferit sportivii respectivi.

SUEDIA. Fostul recordman mondial la aruncarea discului, Ricky Bruch 
(36 ani), a abandonat de cîțîva ani activitatea competițlonalâ TotusJ 
el nu s-a despărțit de... disc. $i iată că. în toamna anului trecut 
Brucn a fost prezent intr-un concurs în core a aruncat 67 08 m care 
este a... 11-a performanță mondială a anului I Ce-or fi sâ ouzm că 
Bruch va fi prezent, în iulie, la J.O. de la Los Ange'es ?

DILEMA LUI EMERSON
Australianul Roy Emerson a fost unul dintre faimoșii jucă

tori al tenisului mondial în deceniul al șas^ea, laureat ta 
toate turneele clasice ale acestui sport ; înainte de toate, un 
mare specialist al probei de dublu. La „Roland Garros". de 
exemplu, a fost cîștigător de șase ori, între anii 1960—65, fapt 
important cu... cinci parteneri diferiți: Neale Fraser în 1960 șl 
1962, Rod Laver — 1961, Manolo Santana — 1963. Ken Fletcher — 
1964 și Fred Stolle — 1965. Aceasta demonstrează că, în fapt, 
vioara întîl o reprezenta Emerson I

După ce a terminat cu tenisul activ, Emerson s-a dedicat 
creșterii de jucători talentațl șl în mod special, formării de 
dubluri valoroase. în cadrul acestei acțiuni, o bună parte de 
timp a funcționat șl la Stockholm, unde a lucrat cu cei mal 
talentat! dintre foarte tinerii jucători suedezi, cu antrenorii lor. 
Cel mai spectaculos rezultat al muncii lui Emerson, în Suedia, 
a fost formarea dublului Anders Jarryd (n. 13.7.1961) — Hans 
Simonsson (n.5.1.1962), cîștigător — anul trecut — al turneului 
de la Roland Garros și una dintre cele mal bine cotate pe
rechi din tenisul mondial.

întîmplarea a făcut ca anul trecut, precum știți, în finala 
„Cupei Davis" să se întîlnească Australia și suedia, specialiștii 
considerînd că învingătoarea partidei avea să fie decisă de pe
rechea cîștigătoare a probei de dublu. Teoretic prima șansă o 
aveau suedezii, dar... Fraser, fostul partener al lui Emerson, 
acum căpitanul nejucător al formației Australiei, i-a solicitat 
— telefonic — lui Roy amănunte privind jocul suedezilor, căci 
cine altul mal bine ca el știa care sînt punctele forte, dar și 
cele slabe ale lui Jarryd și Simonsson. Emerson a stat în di
lemă,^ dar a răspuns cererii. Cu informațiile primite, dar și des- 
fășurînd un joc foarte bun (cel mai bun aT lor) Paul McNamee 
și Mark Edmondson au cîștigat partida cu 6—4. 6—4, 6—2. rea
lizînd astfel punctul’hotărîtor pentru victoria, cu 3—2. a echipei 
lor naționale...

Romeo VILARA

TELEX • TELEX
ATLETISM • Sud-africanca 

Zo’a Budd a stabilit cea mal 
bună performanta mondială ta 
proba de 5 500 m cu timpul de 
15:9143 (cd mal bun rezultat an
terior — Mary Decker 15 4*46 ta 
IM2). Zola Burta are 17 ani si a- 
leargă desculță- • Maratonul re
dus (Î1.1M km) de la Esmond 
aaa Zee (Olanda) a fost cîștigat 
de belgianul Alez Hageistcens ta 
tt>06:37. urmat de Henrik Joer- 
gensen (Danemarca) lh 07:43 d 
Cor Lambregts (Olanda) lh 07:43. 
• Cu prilejul unul concurs des
fășurat. luni, la Leningrad atle
tul sovietic Valeri Sereda a 
readzat cea mal bună perfor
mantă mondială a sezonului De 
teren acoperit, la săritura ta 
Înălțime : 140 m. • Maratonul 
de la Manilla a revenit ameri
canului Doug Curtis, cu umpul 
de 1-28:15,0.

CICLISM • CtaJocrosul disputat 
la Denekamp (Olar.da) a fost cls- 
tigat de elvețianul Albert Zwei- 
tel. lh 10:29.

ÎNOT • Rezultate din concursul 
de la Austin (Texas) : feminin s

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
J00 m spate : Katrki Zimmermann 
(R.D. Germană) 2:15.01. 200 m flu
ture : Mary T. Maegher (S.U.A.) 
2V7.M. 106 m liber : Kristin Otto 
(R.D.G.) 5541, 900 m : Astrid
Strauss fRJJ.G.) 9:22.70, 50 m li
ber : Dara Torres (S.U.A.) 25,73, 
406 m mixt ; Tracy Caulkins 
(S.U-A.) 4:47 41. 400 m Uber:
Strauss 4:00,06 ; 200 m bras : Hl- 
roko Nagasaki (Japonia) 1:30 XI, 
IM m spate : Otto 1:02.61, Zim
mermann 1:02.91, Betsy Mitchell 
(S.U.A.) 1 «3,69 : masculin ; 100 m 
spate : Rick Carey (S.U.A.) 55,90, 
200 m bras : Victor Davis (Ca
nada) 2:17.90. 400 m liber : Dar- 
Jan Petrici (Iugoslavia) 3:54,61, 
50 m liber : Peng Siong-ang (Sin
gapore) 22,97. 400 m mixt : Jo
sef HLadky (Cehoslovacia) 4:29,29, 
100 m liber : Ambrose Gaines 
(S.U-A.) 51.07, 1 500 m liber : Mike 
O’Brien (S.U-A.) 15’47,53, 200 m
spate : Dirk Richter (S.U.A.) 
1:0144, 200 m fluture : Marcel
Gery (Cehoslovacia) 2:00.99.

POLO • In meci amical, la 
Sydney : Australia — R.F. Ger
mania 10—10.

SCRIMA • Concursul de spadă 
de la Paris a fost cîștigat de ita
lianul Andrea Bermond, 12—11 în 
finală ou francezul Dominique 
Martin.

TENIS • Turneul feminin de 
la Washington a fost cîștigat de 
Hana Mandlikova, 6—1, 6—1. in 
finală ou Zina Garrison • As
tăzi începe la Madison Square 
Guarden din New York „Volvo 
Maesters 1983“ la care participă 
Wllander, Lendl. McEnroe, Con
nors, Higueras, Clerc, Arias. 
Krlek, Noah, Smid. Gomez fi. 
Teltscher. • In finala turneului 
demonstrativ de la Rosemont, 
Connors l-a Învins cu 6—3, 9—2, 
6—1 pe Gomez. • In finala tur
neului de dublu de la Londra din 
circuitul WCT; Slozll, Smid — 

-Jarryd, Simonsson 1—6, 6—3, 3—6.
6—4. 6—3.

VOLEI • Turneul masculin- de 
calificare pentru J.O. desfășurat 
la Barcelona a fost oîstigat de 
echipa Bulgariei, care a obtinut 
calificarea, urmată de Italia și 
R.P. Chineză.

COMPETIȚII DE HANDBAL
în sferturile finală, tur. ta 

competițiile europene feminine 
de handbal, la șfirșitul sâptâminii 
trecute, au fost înregistrate rezul
tatele „C.C.E." : ATV Basel — 
Radnicki Belgrad 14—30. Vasas 
Budapesta •— Start Bratislava 
18—15, TSKA sofia — Bayer Le
verkusen 21—16, Skjeberg (Norve
gia) — B.V. SQdstadt Viena 15— 
19 ; „CUPA CUPELOR" : Epitdk 
Budapesta — Sverresborg (Norve
gia) 27—17. Union Admira Viena
— Iniția fem. Hasselt (Belgia) 
23—15. T.J. Gottwaldov — RJC. 
Osljek 31—17, Norlem Forende 
(Danemarca) — Dalma Split 20— 
19 ; „CUPA FEDERAȚIEI" : Lo
komotiv Mostar — Iskra Parti
zan (Cehoslovacia) 27—21, VfL 
Oldenbourg 18 (R.F.G.) — Băk- 
kelagets Oslo 18—17, ASU Lyon
— Bekescsabal E.S. (Ungaria) 
17—29, Chimistul Rm. V îl cea — 
Enrico Swift (Olanda)) 32—16.

AGENDA SĂPTÂMÎNII
19J. PATINAJ ARTISTIC : campionatele europene. La Budapesta 

pină la 14 J) : TENIS : turnee Internaționale la Auckland 
Si Oakland (pină la 15J). „masters-ul“ la New York ; SCHI: 
slalom uriaș în cadrul „Cupei mondiale-, la Adelboden, In 
Elveția; BASCHET : meciuri In cupele europene

11.1. SCHI : sărituri 70 m în „Cupa mondială*, la Cortina d’Am
pezzo ; BASCHET : meciuri în cupele europene (sferturi 
de finală) ; TENIS DE MASA : campionatul ligii europene ; 
FOTBAL : preliminarii J.O. Portugalia — Israel.

12J. BIATLON : concurs pentru „Cupa mondială* la Pontersina 
(plnă la 15.1).

13J. SCHI : coborlre si slalom special feminin pentru „Cupa 
mondială*, la Badgastein, ta Austria ; TENIS : meciuri în 
primul tur al „Cupei Davis* (zona americană și asiatică).

14.1. SCHI : coborlre șl slalom special la bărbați în „Cupa mon
dială*, la Wengen, în Elveția ; sărituri 90 m în ..Cupa 
mondială* la Harrachov, ta Cehoslovacia ; PATINAJ VI
TEZA : campionatele europene feminine, la Alma Ata ; 
BOX : meciul Manci-nl (S.U.A.) — Chacon (S.U.A.) pentru 
titlul mondial la „ușoară* (W.B.A.)

15.1. HANDBAL : meciuri în cupele europene (retur, sferturi de 
finală), SCHI : slalom special femei în „Cupa mondială". 
La Maribor, în Iugoslavia.
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