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„VÎNT DIN PUPA" PENTRU
CAIACUL ROMÂNESC...

„.dar titlul mondial de la Tampere ou rezolvă toate problemele

salon al hotelului Hilton- 
membrilor comisiei de 
Europene de Fotbal Aso- 
țărilor participante, pre-

L

Campionii mondiali Angelin Velea, Ionel Lețcale. Ionel Con
stantin fi Nicolae Fedosei la " ~~“ *"* ' — —
buni sportivi ui anului 1983

festivitatea premierii celor mai 
Foto : N. DRAGOȘ
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Pentru turneul final al Campionatului european de lothal, sorții au decis:

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI VA JUCA ÎN GRUPĂ
CU ECHIPELE R. F. GERMANIA, PORTUGALIEI Șl SPANIEI

Dacă oentru canoea româ
nească 1983 a însemnat anul li
nei spectaculoase reveniri in 
virful ierarhiei internaționale, 
caiacul si-a adus si el con
tribuția la realizarea celui mai 
bun bilanț din ultima perioa
dă la camoionatele mondiale, 
prin titlul cucerit de echipajul 
de K 4 Angelin Velea — Ionel 
Letcaie — Ionel Constantin — 
Nicolae Fedosei in oroba de 
1000 m si Prin cele două me
dalii de bronz ale fetelor. Ma
ria Stefan la simplu si echipa
jul de 4 Agafia Buhaev — Ma
ria Stefan — Nastasia Ionesco 
— Tecla Borcănea.

De la bun început trebuie să 
spunem că victoria, surprinză
toare. a ambarcațiunii condusă 
de Velea reprezintă primul ti
tlu mondial al eaiacisiilee 
ciclul olimpic Moscova — 
Angeles. precedentul 
ni nd echipai ului 
deanu — Nicusor Eșeanu 
1979. la Duisburg.
era vorba de un succes într-o 
probă de fond, care nu figurea
ză in programul Jocurilor O- 
limpice. iar pentru a afla o vic
torie românească la camoiona-

in 
tos 

aoarti- 
Ion Birlâ- 

ta 
Atunci însă

tele mondiale într-o probă 
olimpică la caiac trebuie să 
coborim cu încă un an. la edi
ția din 1978. de la Belgrad, a 
C.M.. cind Vasile Diba eistiga 
proba de simplu 500 m. al 5-lea 
si ultimul 
mondial al 
tive.

Iată. deci. 
Olimpiadă

titlu de campion 
carierei sale snor-

ci la un an de
— caiacul nostru a 

venit cu cern non, afirminda- 
se. atunci cind o credeam mai 
□utin. cu nn eehipij tinăr si 
intr-o orobi in care s-a dovedit 
vulnerabil ani de-a rinduL Vic
toria de la Tampere este sim
bolică din cel cutin două nu ne
te de vedere. In primul riad, 
pentru că ea oprește procesul 
involutiv manifestat ia ul
timele sezoane, mai ales dună 
Jocurile Olimpice de la Mosco
va. ta special la campionatele

(■Continuare in pag. 2-3)

PAHLS. în marele 
Suffren, in prezenta 
organizare a Uniunii 
ciație, a delegațiilor 
cum fi a numeroși ziariști a avut loc, marți, 
la prinz, tragerea la sorți pentru alcătuirea 
celor două grupe ale turneului final al cam
pionatului european de fotbal 1984, care se va 
desfășura in Franța, intre 12 ți 27 iunie.
Iată (in chenarul alăturat) ce au hotărit sorții :

i Grupa An Grupa ,,B“

1. Franța
2.
3. Belgia
4. iugoslavia

Danemarca
5. R. F. Germania
6. Portugalia
7. ROMÂNIA
8. Spania

(taraConform hotăririi preliminare a organizatorilor, echipele Franței 
Germani» (campioana europeană) au fost stabilite drept capetele celor două 
1 st rei 
fost sta viiit

organizatoare) și R. F. 
____ ____________ ___________________________ ____ ____ _____ grupe primind numerele 

tiv. 5. Numerele celorlalte reprezentative au fost trase din urnă. In baza acestor numere a 
programul turneului

GRUPA JC
final :

GRUPA „B"
Marți 12
Miercuri 13
Simbătă 16

— Danemarca
— Iugoslavia
— Belgia

Marți 19

Franța 
Belgia 
Franța 
Danemarca — Iugoslavia

Iugoslavia

Joi 14Paris
Lens
Nantes
Lyon 
St Etienne Franța
Strasbourg Danemarca - Belgia

Primele două clasate 
toare a competiției :

------ — In pag. 2—3 —

OPINIILE „TRICOLORILOR" 
DESPRE TRAGEREA LA SORȚI 

A TURNEULUI FINAL Simbătă 23 
Duminică 24

LA APOLLO, UN NOU AN DE MUNCA Miercuri 27

UN NOU AN SPORTIV

Duminică 17 Lens 
Marsilia 
Paris 
Nontes

Miercuri

Marsilia 
Lyon

Paris

20

in

Strasbourg R.F. Germania— Portugalia 
St Etienne ROMANIA - Spania 

R.F. Germania- ROMÂNIA 
Portugalia — Spania 
R.F. Germania— Spania 
Portugalia - ROMANIA

califica pentrugrupe se faza urmă-

SEMIFINALE
1 din grupa „A"
1 din grupa „B*

FINALA
Gțtigâtoarele celor

Organizatorii
neri 15, luni 13. joi 21, vineri 22, luni

au prevăzut ca zile de

- 2 din
- 2 din

grupa „B* 
grupa „h*

două semifinale

odihnă următoarele :
25 și marți 26 iunie

vi
eri.

HOPniȘTII $1 JWPfPII

LA PPHIL tUFl»

AL A.WLSI
De joi pină duminică, sala 

Floreasca din Capitală va găz
dui întrecerile primei faze a 
Campionatului național indivi
dual de floretă masculin și sa
bie. Cu această ocazie, vor fi 
cunoscuți cel 24 de floretiștl 
și sabreri care își vor disputa, 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles, titlurile de 
campioni naționali pe anul 1984.

Simbătă și duminică se va 
disputa etap3 I a Diviziilor na
ționale -A” și .B“ la aceste 
două arme.

VICTOR FIREA, 0 VIATĂ ÎN SLUJBA 
ATLETISMULUI ROMÂNESC

Victor Firea, atletul 
(cu maiou! clubului 
Drnamo), într-o cursă 
de 3 000 m obstacole 
la campionatele na

ționale din 1951

Â Ieșit la pensie Victor Fi
rea. secretarul federației de 
atletism. Cei apropiați de at
letism știu că această propo
ziție banală, neutră, cu apa
rența unei simple știri, ascun
de de fapt despărțirea oficială 
de atletism a unui om care 
și-a Închinat întreaga viață 
acestui sport. Spunem despăr
țirea oficială, pentru că virsta 
pensiei nu înseamnă și renun
țarea la o pasiune, la un crez, 
iar profesorul Firea va conti
nua să fie util atletismului 
nostru care are. în continuare, 
nevoie de priceperea și capa
citatea de muncă — proverbia
le — ale unui pensionar mai 
tinăr, de fapt, decît multi din
tre antrenorii care... i-ar putea 
fi copii.

Am stat de vorbă în ultima 
zi a anului trecut, după ce 
l-am așteptat maj bine de-o 
oră. pentru că. la fel ca în
totdeauna, mai avea treburi de 
rezolvat A venit cu un vraf 
de fotografii, ziare, tăieturi din

..Apollo". marcă ce si-a 
făcut nume Si... renume oe Dia
ta bunurilor de larg consum. 
Si nu numai în tară, dar si De 
multe meridiane si Daraleie ale 
Dămintulut „ApoUo". sino
nimul marii întrenrinderi de 
cioraDi si tricotaie din CaDitală. 
Facem o vizită aici, la început 
de an. cu carnetul de reDorter 
SDortiv. pentru a afla eindurl 
si preocupări de timo li
ber ale tinerelor si harnicelor 
muncitoare. Că sint harnice, 
aceste „fete minunate" — 
cum le numește Sofia Crainea, 
□reședința comitetului sindi
catului — o dovedesc sugesti
vele panouri. grafice. cifre 
comparative care vorbesc des- 
Dre îndeplinirea si depășirea 
sarcinilor de producție. Dacă le 
place sportul „minunatelor 
fete* si tinerilor muncitori de 

reviste, diplome, unele îngăl
benite de vreme, altele mai 
noi. Nu pentru a-mi arăta 
cine a fost, cunoștea prea bine 
că știu mai totul despre el. ci 
pentru că — mi-am dat sea
ma — aceste amintiri erau mai 
grăitoare decît vorbele. își re- 
trăia. privindu-le. viața pentru 
atletism, și am avut surpriza 
de a descoperi, abia acum, un 
om sentimental.

— Tovarășe Firea, aveți la 
dispoziție zece rinduri de ma

la „Apollo" 7 Aveam să " ne 
convingem.

în secția „Kett" tocmai s-a 
încheiat repriza de gimnastică 
la locul de muncă, condusă de 
Elena Anghel. secretara U.T.C.. 
și acum domnește o bună 
dispoziție generală. Urmează 
gustarea si apoi chipurile — 
sute si sute de chipuri — lu
minoase se vor apleca din nou. 
cu pasiune sporită, asupra ma
șinilor. „E sportul de fiecare 
zi — gimnastica aceasta — si 
dă sănătate si hărnicie" — ne 
spune Florian Cîrjaliu. pre
ședintele asociației „Liberta
tea". „De-asta o si practică cu 
plăcere, de-asta e si sprijinită 
de conducerea întreprinderii,

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag 2-3) 

nuscris. nu mal mult, pentru 
a vă povesti viața.

— Sint moldovean, m-am năs
cut la 16 martie 1923 în co
muna Mărgineni, din județul 
Neamț, al 6-lea din cei 10 co
pii. Atletismul a venit la noi 
in casă prin fratele cel mai 
mare, Vasile, mărșăluitor, par
ticipant la Olimpiada din ’36,

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3) I

Citiți in pag. a 4-a prezentările viitoarelor adversare ale 
echipei noastre

A nins din plin la munte

PlRTIE LIBERĂ 
SEZONULUI ALOI
• E momentul pregătirilor intense 

In vederea Jocurilor Olimpice de 
la Sarajevo • Calendarul spor
turilor de iarnă a demarat: la 
Poiana Brașov sint organizate. 
In această săptămină, 4 reuniuni!

E zăpadă, în sfirșit, în imen
sele amfiteatre montane ale 
Carpaților ! Tradiționalele „sta
dioane" ale schiorilor au deve
nit din nou primitoare, pirtiile 
au un strat gros de nea, fiind 
capabile să găzduiască atît lu
crul „în porți", de care au dus 
atîta Lipsă performerii zăpezii 
din țara noastră (în acest se
zon dar și în cel trecut...), cit 
și o seamă de concursuri, re
zervate tuturor disciplinelor 
hibernale.

Sigur, în primul rînd intere
sează antrenamentele sportivilor 
cuprinși în loturile olimpice ca
re se pregătesc pentru întrece
rile de la Sarajevo și care pot, 
în fine, lucra cu motoarele în 
plin ! Ceilalți sportivi, alpini, 
fondiști, biatloniști. săritori, se 
pregătesc, '.a rindul lor, intens, 
în vederea marilor competiții 
interne ale sezonului, cu gîndul 
în primul rînd la Campionatele 
naționale programate în de
cursul lunilor ianuarie și fe
bruarie, Poiana Brașov, pirtia 
Clăbucetul Taurului din Pre
deal. traseele de pe Valea Rîș- 
noavel și alte locuri tradițio
nale de antrenament și concurs 
au redevenit animate : e mo-

Intrare spectaculoasă in porți : 
Alin Năstase

Foto : Dragoș NEAGU 

mentul deci pentru ca secțiile, 
antrenorii, cluburile specializa
te în disciplinele iernii să pro
fite din plin I

Primim și vestea organizării 
concursurilor inaugurale in une
le sporturi (sărituri, schi alpin) 
și în altele al căror început a 
fost deja făcut (biatlon, schi 
fond), pe prima zăpadă a se
zonului, căzută în luna decem
brie. Iată o trecere în revistă 
a acestor acțiuni, atît de mult 
așteptate : 12—13 februarie, in 
Poiana Brașov, „Cupa Sulinar" 
la probe alpine, pentru seniori 
si senioare ; 14—15 februarie,
tot in Poiană, „Cupa Brașovia", 
de asemenea la probe alpine, 
pentru juniori și junioare ; 
13—15 februarie, în Poiana Mi
că, concurs al biatloniștilor ju
niori și copii, dotat cu „Cupa 
Rîșnov" C J.E.F.S. Brașov or
ganizează un concurs de schi 
fond, rezervat în exclusivitate 
alergătoarelor de toate catego
riile, între 12 și 14 februarie, 
iar forurile de resort locale in
vită pe săritorii juniori și se
niori la „Cupa Predeal", pe 
data de 15 februarie.



DACA SPUNE PROFESORUL 
ION RIZEA, SĂ-L CREDEM I

Intre Gheorgheni și Toplița, 
în depresiunea Giurgeului, se 
află comuna Sărmaș. La in
trarea in această așezare de 
munte din județul Harghita 
atrage atenția o pirtie de sa
nie, cu mantinelă de la un 
cap la altul.

Cind din inițiativa cui a 
apărut această bază sportivă 
de iarnă ? Primarul Viorel 
Rusu precizează că ideea a 
aparținut prof de educație 
fizică Ion Rizea. Venit în lo
calitate după ce a terminat 
Institutul pedagogic din "Ora
dea (șef de promoție), el 8-a 
arătat de la inceput un des
toinic organizator, un tînăr de 
acțiune. întors cu elevii săi 
de la un concurs de sanie, 
desfășurat în 1979 la Vatra 
fesorul Rizea și copiii din clasa la care era 
diriginte au început să sape In munte profilul 
pistei și, apoi, au construit zidul de sprijin, din 
piatră culeasă din albia rîului Mureș. „Organizînd 
primele întreceri de săniuș, fșf amintește prima
rul, ne-am trezit în fața unor noi probleme care 
atunci ni se păreau greu de rezolvat : nu aveam 
unde adăposti sportivii și antrenorii, nu aveam 
cu ce transporta apa pentru înghețarea pistei, nu 
aveam sănii de concurs. Ne-am lovit și de alte 
dificultăți, dar nu ne-am dat bătuți. Ne-am gîn- 
dit că avem meseriași iscusiți în comună, iar pro
fesorul Rizea, care din 1981 a fost promovat ca 
director al școlii, a dovedit că are un adevărat 
arsenal de... soluții practice*4. în 1981 s-a mărit 
lungimea pistei de la 360 la 540 m, a început 
montarea mantinelei de protecție ; în 1982 s-au 
adus îmbunătățiri la rampa de lansare, demarîn- 
du-se și lucrările de amenajare a cabanei-vestiar, 
a cabinelor pentru arbitraj, a liniei telefonice, 
toate cu contribuția cetățenilor ; în 1983 s-a 
schimbat profilul unor viraje, mărindu-se astfel 
gradul de dificultate a pistei la cotele celor mai

Punctul 
final după 
o cursă de 
540 m, cit 
măsoară 
noua pistă 
de sanie a 
sărmășenilor

Cl^

Dornel, pro- competitive baze tportive de acest gen din țară.
De munca profesorului Ion Rizea se mai leagă 

reamenajarea sălii de sport a școlii (dotată cu 
aparatură pentru gimnastică și panouri de bas
chet), noile terenuri bitiminizate de handbcl, 
volei 0 tenis, pirtia de tchi, arena de popic«, 
precum și transformarea fostului depou de loco
motive fn sală de sport a comunei. Intreblndu-l 
pe Ion Rizea cum au fost dobindite toate acestea, 
ne-a răspuns cu multă modestie : „Nevoia ne-a 
făcut să căutâm soluțiile pentru efectuarea ore
lor de educație fizică în condiții corespunzătoare 
și tot ea ne-a dus ia realizarea bazu^i materiale 
necesare pregătirii. într-un tfcnp mal scurt. a 
talentelor sportive". Apoi, a conchis : ..Cu pa
siunea șl ambiția tinerilor noștri, vă asigur că 
nu ne vom opri aid. Va veni vremea cind Săr- 
mașul se va mlndri cu primii campioni la sanie".

...O spune Ion Rizea, u*ul dintre acei dascăli 
care știu nu numai să viseze, ci pun umărul se
rios la treabă și fac treabă bună. Merită să-l 
credem !

Troian ICANIȚESCU

In CALENDARUL COMPETIȚIONAL. FILA INIȚIATIVEI!

AZI REÎNCEPE la gheorgfoi mi
S'd IA

NATIONAL DE HOCHEI U.upa Ij
Etapa a 4-a a Campionatului 

national de hochei, prima gru
pă valorică, este așteptată cu 
deosebit interes. După victoria 
pe care S.C. Miercurea Ciuc a 
obtinut-o luni 
movistilor are 
tare a învingătorilor 
bucuresteni 
actual în _________  __
by-ul de ioi dintre ocupantele 
primelor două locuri Steaua și 
S. C. Miercurea Ciuc. capătă 
noi valențe, o eventuală victo
rie a hocheistilor din Ciuc a- 
suora campionilor miesorind 
la numai două puncte d'fe-

asuora dina- 
loe o distan- 

fată de 
in clasamentul 
consecință. der-

INI
dintre ele.

clasamentul : 1. Steaua
2. S. C Miercurea Ciuc
3. Dinamo 22 o 4. Pro- 
Miercurea Ciuc 13 o. 5.

renta 
Iată 

34 p. 
30 d.
greșul ..._ _____ __ „
Dunărea Gala'.i 5 o 6. Avîn- 
tul Gheorgheni 4 o.

Programul partidelor de azi : 
10,30: Dunărea Galați — Steaua; 
16,00 : Avîntul Gheorgheni — 
Dinamo; 13,30: Progresul M. 
Ciuc — S.C. M. Ciuc. Programul 
de joi : Progresul Miercurea 
Ciuc — Dinamo ; Avîn
tul Gheorgheni — Dunărea Ga
lați ; S. C. Miercurea Ciuc — 
Steaua.

ju

întreceri ale tinerilor hocheiști
• CU JUNIORII MICI ÎN CAM

PIONATUL JUNIORILOR MARI 1 
După 5 zile de întreceri au luat 
sCrșit. la Galati, meciurile pri
mului tur al Campionatului na
țional ge hochei al juniorilor 
mari. întrecerile au marcat o 
creștere valorică a locurilor, ti
neri! hocheiști luptlnd cu ambiție 
pentru o comportare cit mal 
bură. Din păcate. Încă există o 
ev:de-tă discrepanță Intre echi
pele C.S.Ș. Dunărea. S.C. Mier
curea Ciuc și — parțial — 
Steaua și restul formațiilor. Ar 
mai E de menționat faptul că 
gălă.e-l; au folosit In ultimele 3 
partide foarte multi junjori 
tată rezultatele : 
Ciuc — Petrolul Ploiești 
<3—7. 3—0. 1—«). C.S.Ș. Dunărea 
- Petrolul 11—3 <4—0. 3—1. 4—2), 
Steaua — C.S.Ș. IMASA 
Gheorghe I—4 <6—1. 0—1.
S.C. Miercurea Ciuc — C.S.Ș. 
eeava 17—4 (4—1 7—0. 6—3)
SrRIOPOL — corespondent).

CAMPIONATUL NATIONAL 
JUNIORILOR I (seria a n-a 
lorică) la hochei s-a Încheiat pe 
patinoarul din TIreu Mureș. Iată 
rezultatele înregistrate si clasa-

II.
S.C. Miercurea

12—2

Sf. 
2-2). 

Sn- 
cr.
At
va-

mentul ta zl : 1. C.S.Ș. Tîrgu Mu
reș (7—3 cu C.S.S- Pionierul Bra- 
jov. 3—0 ou C.S.Ș. 2 Dinamo 
București, 8—2 cu C.S.S. Rădăuți. 
5—2, cu C.S.S. Odorhelu Secu
iesc) 8 p. 2. C.S.Ș. Odorhelu Se
cuiesc (7—5 cu C.S.S. Pionierul 
Brașov, 2—5 ou C.S.Ș. Rădăuți, 
7—5 cu C.S.Ș. 2 Dlnamo) 4 p, 3. 
C.S.Ș. Pionierul Brașov 4 p, 4. 
C.S.S. 2 Dinamo București 2 p, 
5. C.S.Ș. Rădăuți 2 p. (Gh. BO
TEZ AN — corespondent).

„CUPA CLUBURILOR SPOR
TIVE ȘCOLARE", Pe patinoarul 
artificial din Suceava s-a desfă
șurat „Cupa cluburilor sportive 
școlare" la hochei. Au participat 
formații din Galați, Gheorgheni, 
Miercurea Ciuc Sfinții Gheorghe 
Si Suceava (echipa C.S.Ș. Ră
dăuți. cea mai apropiată geogra
fic, nu s-a prezentat !...). Clasa
mentul competiției se astfel : 1.------ _ - . prezintă 

__. C.S.Ș, Galați (12—2 cu 
Miercurea Ciuc, 12—1 cu Suceava, 
11—1 cu Gheorghenl, 11—1 cu Sf, 
Gheorghe) Ș p. 2. C.S.Ș. Gheor- 
gheni (11—1 cu Miercurea duo, 
14—1 cu Sf. Gheorghe, 14—1 cu 
Suceava) 6 p, 3. C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc 2 p, 4. C.S.Ș. Sfîntu Gheor
ghe 2 p, 5. C.S.Ș. Suceava 0 p. 
(I. MÎNDRESCU — corespondent)

Ultl 
jucătJ 
tocmii 
trecut! 
nostnl 
se pq 
simpli 
Trebui 
aceastl 
de juJ 
si alu 
Izaga.l 
Moreri 
Krtckș 
cuti il 
bruaril 
și cu 
proba 
Năstas 
p. Iatl 
a tină 
de la 
tlnuard 
atît îrJ 
cit șl 
în ecrJ 
rile in

IHCE;

Prim 
dser* 
este „ 
va av< 
nuarie. 
mind i 
rilor ( 
ce Jui 
juca Ii

• HOLUL SĂLII SPORTURILOR 
dbn lași găzduiește in aceste zile 
o Interesanta expoziție de foto
grafii, expoziție organizată de 
C.J.E.F.S și redacția ziarului lo
ca! „Flacăra lașului". Cele peste 
100 de exponate, fotografii se
lecționate din circa 1500 cîte au 
fost trimise organizatorilor, repre
zintă aspecte din bogata viață 
sportivă o orașului. $ PESTE 200 
DE ELEVI din Caransebeș au par
ticipat. zilele trecute, Ia între
ceri ale vacanței de iarnă. Prin
tre sporturile la care au avut 
loc concursuri s-au numărat șa
hul și tenisul de masă. în fața 
tablelor cu 64 de pătrățele cei 
maî buni au fost elevii Liceului 
pedagogic (f) și ai Școlii gene
rale nr. 1 (b). în focul cu mica 
minge de celuloid s-au impus, în 
mod special, Loreta Nițescu șl 
Mircea Dan (Lie. pedagogic) — 
la categoria 11—12 ani, precum șl 
Claudia VasHescu (Lie. pedago
gic) și Teofil Lepsl (Șc. gen. 8)
- kj cotegorio 1Ș-14 ani. • PE 
PRIMELE IOCURI în clasamentul 
celor mai buni 10 sportivi ai Ju
dețului Bihor figurează Maria 
Radu (C.S U. Oradea) — atle
tism (campioană cncndtaFă uni- 
vwtar? Fă 3 0OO m), Crfsttno 
Szakgjs (Crișul Oradea) — sări- i 
tur! în apa, șl Ștefan Nagy 1 
(Spartac Oradea) - Judo. • 
ACTIVITATEA de masă la sporturi 
de iarnă 
dlțll Io 
uneori, 
nu prea
osociațiile sportive C.F.R. și Glo
ria au dat în folosință două pa
tinoare naturale, Iar pîrtiile de 
la Fîntînele șl Măgura Calului 
sînt acum locurile de întîlnîre ale 
celor care iubesc șl practică 
schiul șl sănlușul, în frunte cu 
elevii aflațl în vacanță. • LISTA 
PRIMILOR 10 SPORTIVI pe 1983 al 
clubului bucirreștean Voința arată 
astfel : 1. Ștefanki Borș — bas
chet, 2. Elena Pană — popice, 3. 
Elena Andreescu — popice, 4. 
Horia Ardac — popice, 5. Marllena 
Burcea — popice, 6. Lucia Grecu
— baschet. 7. Constantin Bă-
nescu — popice. 8. Ilie Văcă- 
lie — box. 9. Dorina Namlcian șl 
Mfrcea Țicleanu 
turistică, 10. 
loveanu — ____
SPORTURILOR din Deva a găz
duit, în fața

Oricit de variat *1 complex 
ar fi procesul de pregătire, ori- 
cit de atractiv ar fi an program 
de antrenament, concursul, com
petiția confruntarea cu adver
sarii polarizează interesul ma
jor ai sportivului. □ mobili
zează pe deplin. 11 solicită in
tens la autodepășire. Pentru că. 
In fond, motivația performanței, 
invocată de-a lungul Întregii 
perioade pregătitoare, se regă
sește integral in timpul compe
tiției, la finele căreia este Încu
nunată cu satisfacția și bucuria 
succesului, sau bifată cu amă
răciunea eșecului. Aserțiune va
labilă cu atlt mai mult In ca
zul copiilor și juniorilor, dor
nici mereu de Întrecere, de ve
rificare a torței și talentului 
lor.

Calendarul competitional con
stituie coloana vertebrală a ți
nui an, a unui sezon, asigurind 
din timp punctele de reper, de 
verificare a pregătirii sportivi
lor în vederea atingerii vfrftilu! 
de formă la Întrecerile nr. 1

ale fiecărei discipline. Este 
vorba, bineînțeles, de calenda
rul competitional central, alcă
tuit pe baza cerințelor de prim 
ordin aie federațiilor de resort 
privind campionatele naționale 
(individuale și pe echipe) și 
prezenta celor mal autorizați 
sportivi români In arenele In
ternaționale. Program care. în
să. In mod firesc, nu se poate 
extinde totdeauna pînă la ni
velul copiilor si juniorilor, care 
resimt șl ei nevoia unul cadru 
competitions! adecvat (mai 
ales prin frecvența programă
rii). Si atunci soluția nu poete 
C alta decit aoortul organelor 
locale ale mișcării sportive și. 
mii ales. Inițiativa (finalizată) 
a cluburilor șl asociațiilor.

In acest sens, clubul Tracto
rul Brașov constituie un exem
plu demn de urmat. De pildă, 
secția de scrimă a reușit să 
impună, cu investiție de g!n- 
dire șl spirit gospodăresc, o 
prestigioasă eompetltie interna
țională de sabie. „Trofeul Car-

pati*-Dar nu numai marii perfor
meri se află In atenția clubu
lui brașovean. Recent, am aflat 
că el va organiza, la mij
locul lunii martie In colaborare 
eu federația de scrimă sl cu 
sprijinul comisiei municipale 
brașovene de resort, un con
cura republican de junioare in. 
rezervat floretistelor între 12 și 
ÎS ani, care să suplinească ab
senta unei asemenea competiții 
din calendarul central, șl. sîn- 
tem siguri, dincolo de diplo
mele. medaliile și celelalte re
compense acordate celor mai 
bune mici floretiste. succesul 
va fi asigurat și de dorința de 
confruntare și verificare In 
condiții de concurs a candida
telor la performantă, susținută 
de toate cluburile și secțiile de 
scrimă din țară care se glndesc 
la „schimbul de mîine" al a- 
cestel importante discipline o- 
limpice.

Paul SLAVESCU

ECHIPELE CALIFICATE
DE JUNIORI LA

în Sala sporturilor din Odor- 
helu Secuiesc s-au disputat între
cerile concursului de calificare In 
campionatele pe echipe de juniori 
la tenis de masă. S-au înscris 23 
de formații de băieți și 14 de 
fete. In turneele finale ajunglnd 
să-și dispute cele două locuri 
care dădeau dreptul la calificare 
echipele : STIROM C.S.S. 2 Bucu
rești, Eterni Oradea, C.S.Ș. 1 
Spartao București și C.S.Ș. Sla
tina — băieți și C.S. Acad. C.S.Ș. 
Rovine Craiova. Unirea Tricolor 
București șl C.S.M. Buzău — la 
fete.

In concursul echipelor mascu
line primele două locuri au fost 
ocupate de STIROM C.S.Ș. 1 Buc, 
(Romulus Revis. Florin Mercdolu.

TENIS
Lauretr 
ștantin 
următo

VICTOR FIREA,
(Urmare dia pag. 1)

a demarat In bune con* 
Bistrița, cu toate cS, 

condițiile meteorologice 
stnt favorabile. Astfel,

Marin 
volei. •

orientare
Crlsto- 

> SALA

unor tribune arhi
pline, finala competiției de mlnl- 
fotbal „Cupa Unirii*, care O 
opus formația locala, Muresul-Ex- 
plorâri, fruntașa seriei a VHI-a a 
Diviziei „C*. șl Corvlnul Hune
doara. De la divizionara „A* n-au 
lipsit internaționalii Klein, Gabor, 
Văetuș, Petcu, precum șl exhune- 
dorenil Rednic șl Andone. Tro
feul a revenit echipei Corvlnul, 
core a ciștigat cu 15—14, In urma 
unui Joc atractiv. Competiția a 
fost organizata de C.J.E.F.S. Hu
nedoara.

RELATĂRI DE LA : Al. Nour, N. 
Magda, I. Ghișa, Fl. Toma, L 
Ion șl 1. Slmlon.

la Berlin. Eu am inceput prin 
’39, eram la internat la liceu, 
la Piatra, profesorul Iovănescu 
a organizat un concurs de cros 
intre clase. Am ieșit al treilea, 
dar apoi am ciștigat pe școală, 
am venit la București, la 
ter-școlare și am ieșit din 
primul. Alergam in tipici 
cuți la croitoria școlii. Am 
legitimat la Stadiul Român, 
neam cu trenul la concursuri, 
cu un sfert de piine in geantă. 
Am fost și „suspendat", adică 
eliminat două săptămini din 
școală, pentru că tăiasem două 
brazde de lucernă pentru a-mi 
face o „pistă" de antrenament.

— Ați epuizat spațiul, 
aveți încă 10 xînduri...

— Atletism adevărat am 
cut după ’44. In 1947 eram 
dent la I.E.F.S., am fost 
lecționat prima dată in echipa 
națională, dar n-am plecat Ia 
Balcaniadă. In ’49 am alergat 
la crosul „l’Humanitd", am ie
șit al 4-lea, și in aceeași vară 
am concurat pentru echipa na
țională in meciurile cu Ceho
slovacia și Polonia. Am alergat 
pînă in 1958, am fost de opt 
ori campion la 3 000 m obsta
cole, adunind crosul și pista se 
fac vreo 30, am fost de mai 
multe ori recordman la obsta
cole, ultima oară in 1952, cu 
9:02,4, Am lucrat apoi la clu
bul Dinamo, șef al serviciului 
sporturi individuale, in 1961 am 
venit la U.C.F.S., ca instruc
tor, in 1964 am fost numit se
cretar al federației. Intre 1977 
și 1979 am lucrat la secția de 
performanță a Consiliului Na
țional, apoi din nou la fede
rație. Cam asta e.

— Care au fost cele mal 
mari bucurii pe care le-ați 
trăit 7 Ca sportiv și ca activist 
la federație.

tn-
nou

ve-

Mai

fă- 
»tu-
«e-

0 VIAȚĂ ÎN SLUJBA ATLETISMULUI ROMÂNESC
— Ca sportiv, indiscutabil,

participarea la Jocurile Olim- 
pice de la Helsinki. Mi 
împlinit 
avut de 
dealtfel, 
care aveam să o văd „pe viu". 
Ca secretar, două amintiri îmi 
sint mai dragi, in primul tind, 
bilanțul de la J.O. din 1968 — 
două medalii de aur și două de 
argint cucerite de o mină de 
atleți. Apoi, să nu rideți, con
struirea, in 1975, a șrrimei piste 
sintetice în țară, acel „Elbitex" 
românesc, așezat pe Stadionul 
Republicii. Am stat zi și noap
te cu muncitorii, se apron 
Balcaniada, le aduceam min- 
care noaptea. Am nivelat mu
chiile lăsate de agregat, intre 
culoare, cu fierul de călcat. 
Dar a ieșit !

— Și amintiri mai puțin plă-
?
Au fost 
are să 
că am .

, eram dat afară pe ușă

cute

i-a
un vis pe care l-am 
mic copiL A 

singura Olimpiadă
fost, 

pe

mai multe, dar ce 
vorbim de ele 7 
fost un om inco-

rofl 
$tiu 
mod, 
și intram pe geam, cum se 
spune, dar nu renunțam cind 
știam că pot face ceva in fo'- 
lotul atleților, al atletismului.

— Ați fost apreciat de spor
tivi. iubit chiar. în perioada 
cit ați fost la federație am 
avut o serie de mari atleți. Ați 
avut slăbiciuni 7

— Două in mod deosebit : 
Valeria Bufanu-Ștefănescu și 
Ilie Floroiu. Bufanu făcea orice 
pentru echipa națională, con
cura, la o Balcaniadă, și la 
4—5 probe. Pe Iliuță il iubesc 
ca pe copilul meu, și-ar da și 
sufletul pentru performanță. Am 
încercat insă să mă apropii de 
toți, să-i înțeleg pe toți...

— Ați fost un om de acțiu
ne, mai tot timpul plecat pe 
teren.

— Din birou nu poți să»ți 
dai seama de realitate, iar per
formanța se face pe stadion.

Nu am avut timp să plec cit 
aș fi vrut eu. Mă duceam să 
ajut, nu să controlez. N-am ți
nut seama de funcție, m-am 
considerat un ostaș al atletis
mului, am căutat să rezolv 
operativ problemele acolo unde 
apăreau. M-am bucurat de fie
care dată cind intr-un loc sau 
altul se făcea ceva pentru at
letism. Și i-am 
cei care munceau 
tism.

— Exemple 7
— Președinți de

CA.S. 3
Oradea 1 
Buc., pd 
(Csaba d 
An te. r. Iul 
Pecfc tel 
5-^2 ral 
C.S.Ș. sl

In cod 
mele d<4 
(Irlna > 
Adriana I 
dalena 1 
Tricolor] 
5—2 cu 1 
RovinjM
.
antreflB 
cu Unir« 
Buzău.

Cel m. 
vedlt la 
ton șl I 
au piere

Jeri a 
Uflcare 
niorl. li 
formații

sprijinit pe 
pentru atle-

....___ consilii ju
dețene ca Ion Rinderu la Cra
iova, Gheorghe Crețu la Pi
tești, președinți de comisii ju
dețene ca Ovidiu Gavrilă 
Focșani, Adrian Angheluță 
Botoșani, 
Olimpi 
Și alții.

— Știu 
care ați 
nent al 
nu numai atunci, 
multe și pentru atletismul din 
Balcani...

— Am vrut să demonstrez că 
atletismul din Balcani este o 
forță. L-am invitat pe Adriaan 
Paulen la Jocurile Balcanice. 
De atunci, I.A.A.F. trimite dez
legați la fiecare ediție.

— Se vorbește, nu de azi de 
ieri, că atletismul este un sport 
prioritar. Este el cu adevărat, 
tovarășe Firea 7

— Dacă vrem să fim sinceri, 
trebuie să recunoaștem că nu. 
Sint lucruri care depășesc p\ 
terile federației. Un exemplu : 
am avut campioni și medaliați 
olimpici la aruncările lungi, 
disc și suliță, dar nu avem un 
teren pentru aruncările lungi în 
București ! Nu avem un sistem 
competițlonal în atletism pen
tru toți școlarii. Față de ce se 
pretinde de la atletism, față 
de ce este astăzi atletismul in 
lume, nu putem spune că at
letismul este, la noi, un sport

la 
la 

antrenori-animatori ca 
Constantinescw-Nehoi.

că în perioada In 
fost secretar perma- 

Jocurilor Balcanice, și 
ați făcut

Diploma de onoare a IAAF pentru 
„merite deosebite aduse la dezvolta
rea atletismului pe plan mondial*.

prioritar. Deși tineretul nostru 
are calități native deosebite. , 

obosit, tovarășe Fi-— N-ați 
rea 7

— N-am 
letismul a 
viața mea.

— Ce înseamnă pasiune ?
— Să muncești. Să muncești 

și să crezi în ceea ce faci.
...în 1980. cu prilejul J.O. 

de la Moscova. Victor Firea, 
membru al comitetului de cros 
al federației internaționale, a 
devenit primul român distins cu 
„Diploma de onoare a I.A.A.F." 
pentru „merite deosebite aduse 
la dezvoltarea atletismului pe 
plan mondial". O frumoasă re
cunoaștere a forului internațio
nal. pentru lupta de o viață a 
acestui ostaș exemplar al at- 
letismului românesc...

obosit, pentru că af- 
fost pasiunea mea,

(C

(1931) 
rezultat 
făcătoa: 
sile Dit 
l-am f 
olimDic 
Dlini a 
ani. da 
doar ir 
constan 
cel car 
fruntea 
egala i 
îmDlinii 
lui Ion

LA
(t

de cr ~ 
tar^ te 
comitet 

La ai 
de la 
Stăm d 
ciului 
ghel. X 
întreuri 
priei fîl 
de casă, 
de ian 
masă : 
tiuni tu 
vem r-1 
handbal 
domnea’ 
beste. J
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rottingham 
®2). unde 

nesatis- 
il lui Va- 
uriu decît 
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■ral va im
an 30 de 

icit practic 
973 —. in- 
Bîrlădeanu. 
urmaș 
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iul. si
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ns si el. a-

în 
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ne-

Retrospectivă la primul „semestru** al campionatului (III)

ADVERSARII SÎNT PUTERNICI, 
DAR NU INVINCIDILI!

ACEL 60 LA
Fotbalul merge . înainte, cu 

pași de uriaș depășind mereu 
alte si alte cote de interes si 
oopularitate. Nimic nu Dare 
să-i ooată sta în cale. Peste 
150 de țări visează titlul mon
dial. lupta e tot mai acerbă 
se licitează toate 
zice, nsihice etc. 
șl acest 
meci în 
Dorterl.
zie. se strigau unii De alții, ca 
suporterii . scoțieni uitînd de 
cabină, de microfon, de ros
tul prezentei lor la capătul 
acestui meci în care scorul pă
rea desnrins d:ntr-o Doveste de 
acum 50 de ani. într-o curte de 
școală din Fălcii sau Beclean.

Fotbalul, să fim sinceri, nu 
mai e de mult un ioc... Zilele 
trecute Cămătaru. puternicul 
si calmul Cămătaru. răsDunzînd 
unei întrebări, a spus că mo
mentul cel mai frumos din bă
tălia calificării pentru ~ 
ris a fost fluierul final al ar
bitrului Palotai. Cu alte cu
vinte. Cămătaru a uitat teribi
lele secunde ale cursei sale 
victorioase spre poarta în care 
marcase, cu 25 de ani în urmă. 
Pele. a uitat si momentul cru
cial al golului lui Geolgău la 
Bratislava, invocînd doar mo
mentul în care totul s-a sfîr- 
sit. după minutele acelea de 
final cînd multi telespectatori 
n-au mai putut privi, ieșind din 
cameră si înfundîndu-si ure
chile...

Cîndva. e destul de mult 
atunci, fotbalul era un ioc 
copii chiar cînd era iucat 
bărbați. Jucătorii veneau 
meci oe bicicletă sau pe ios. _ 
mult in compania unui cooil. 

rolul
ve- 
să-i 
vre-

12—1
care 

cuorinsi

miiloacele fi- 
etc. dovadă 
al Spaniei, 

crainicii re
de frene-

Pa-

de 
de 
de 
la 

cel

care. anticiDînd parcă 
pe care îl va avea cîndva 
de ta. 
ducă 
muri 
cînd 
glumind.
după ioc. ambele echipe se a- 
dunau într-o grădină de vară 
ca s-o asculte De Maria Tănase 
sau De Ioana Radu. Dobay. 
celebrul Dobay. mărturisea că 
nu s-ar fi apucat de fotbal dacă 
i s-ar fi retras d-eotul de a 
rejuca meciul de-abia încheiat 
în fata unui Dahar 
chiar de

Astăzi, 
crescut 
Vestiarul 
mun. 
re în care oaspeții cercetează 
în primul rînd dacă nu cumva 
stă ascuns vreun microfon care 
să transmită în vestiarul 
lălăit ultimele indicații 
antrenorului oaspeților.

Asa se face că vechea împăr
țire didactică a fotbalului 
pe factori — fizic, tehnic, tac-

cerea permisiunea 
valiioara. Erau 

cînd vestiarul era comun, 
adversarii se tachinau 

Era epoca în care.

de bere sau
Cadarca...

prețul
Dină la 
nu mai e

Mai mult, există vestia-

victoriei a 
incalculabil 
de mult co-

SUTA AL FACTORULUI PSIHIC

fotbalul
de 
în urmă. Brazilia a 

un psiholog în sche-

Important este ca Ylrful de formă să se producă In iunie

mondial e 
acest lucru. Cu

sale europene.

tic si DSihic — a suferit modi
ficări procentuale esențiale. 
Un antrenor din vechea gardă 
spunea la recenta consfătuire 
că în bătălia încheiată la Bra
tislava rolul factorului Dsihic 
poate fi evaluat la 60 la sută.

Întreg 
conștient 
multi ani 
Drevăzut
ma expedițiilor 
(Chiar si încercarea naivă de a 
beneficia si de previziunile u- 
nui astrolog nu face decît să 
confirme ideea că factorul osi
hic a pus stăpînire pe fotbal). 
Europenii recurg mai puțin la 
osihologi de profesie, dar sînt 
convinși că antrenorul 
să fie în 
psiholog.

Uneori, 
todidact 
exemplu 
toate am 
ziua sosirii echipei României, 
în îunie trecut, ziarul Expre- 
sen a aDărut cu o dublă DaEină 
de caricaturi cu titlul ..As» 
faultează fotbaliștii români". 
Cineva mizase — era evident 
— De posibilitatea de a-i de
mobiliza. si 
ne oaspeți, 
manifestat, 
roport. 
că dacă 
Dește o 
fi fost 
cescu Dărea calm. A doua zi. 
în dimineața iocului. mare a 
fost surpriza iucătorilor cind 
au fost invitați să vizioneze 
nrima repriză a meciului Sue
dia — România, de la Bucu
rești. Comentatorul imorovi- 
zat. antrenorul, a sous doar 
cîteva cuvinte : „E bine să ve
dem eum faultăm noi, românii". 
Efectul a fost 
Realitatea de ne 
tea paginile din 
si se transforma 
dabilă armă Dsiholoeică 
care nu a putut-o învinge nici 
arma chimică a oetardelor de 
ce Rasunda...

Am ales un exemplu. 
Dutea da nenumărate 
Cert e că antrenorul de 
nu mai poate fi veselul 
nai care părăsește vestiarul cu 
îndemnul De ei. si la eară !“. 
pentru ca Dește 20 de minute 
să se congestioneze strieind. a- 
dică. aoelind la miiloacele psi
hologice ale gornistului dar 
care se întorc aDroaoe întot
deauna împotriva echipei.

Cu ani in urmă. Ia Guadala- 
iara. < 
ciului 
Dorterii 
minute 
studio TV 
încheierea 
antrenorul

Drimul
trebuie 

rînd un fin

însă 
comite 
mai 

avut la Stockholm. In

osihologul au- 
greseli. Un 

sugestiv decit

fel. 
si-au 

ae-

în acest 
Jucătorii 

incă de la 
indignarea. Probabil 

meciul s-ar fi disputat 
oră efectul osihic ar 
dezastruos. Doar Lu-

extraordinar. 
teren dezmin- 
ziarul suedez 
intr-o formi- 

oe

S-ar 
altele, 
astăzi 
oerso-

dună terminarea 
Anglia — România 

i • au depășit cele 
Ramsey în micul 
de sub tribună. La 
acelor 15 minute, 
echipei României

me- 
re- 

15

a oărăsit stadionul. Cind Ram
sey a ieșit din studio, cu o a- 
nume întîrziere reporterii 
au rămas perplecși. Lipsea 
celălalt Asa a început coana 
lor sore hotelul Gran. unde a- 
iunseseră ..tricolorii". 
Eelo Niculescu a 
mare greutate să 
interviu după ce 
zele de rigoare. ___ ____
băieții nici nu-si dădeau sea
ma poate că asistă la o lec
ție de psihologie.

Peste trei zile România în
vingea Cehoslovacia, ne Gua- 
dalaiara intr-unui dintre 
mai frumoase meciuri 
sale.

Rolul factorului osihic.

Si An- 
acceptat cu 
le acorde un 
a primit scu- 
In iurul lui.

cele 
ale

_____ e- 
talat mai ales în olanul mari
lor bătălii internaționale ale 
fotbalului, este o sursă de 
vigoare rareori 
campionatul 
numai pentru faotul că : 
si atitea iocuri se dispută 
tr-un 
cere 
Care _____ ___ ____ _
oot fi o soluție la infinit...

bătălii internaționale 
o sursă 
valorificată in 

nostru. Fie si 
atitea 

. _--------- i în—
doi ce far niente care 

apoi mobilizări speciale, 
mobilizări speciale" nu

I. CH.

POIANA BRAȘOV, 
telefon). Ziua de marți a fost 
dominată de așteptarea rezul
tatului tragerii la sorți. Bine- 
ințeles că programul si-a ur
mat cursul obișnuit, astfel In
cit febra așteptării 
la cele 15 minute 
mentul încheierii 
două porți (tinerii 
trînii". scor 5—2) pe un teren 
pe care stratul 
mai crescut cu 
gînd la 40 cm.

In momentul in care telefo
nul redacției anunța în Poiană 
rezultatul tragerii la 
jurul acestui telefon 
majoritatea lotului.

Iată cîteva 
Ștefănescu : 

dar bună !“
Iorgulescu : 

ne-am așteptat ca grupa să fie 
mai ușoară sau mai grea de
cit cealaltă, dar îmi pare bine 
că nu jucăm cu 
ți cu fotbaliștii 
totdeauna dificili, 
mă privește, sînt 
ros la gindul 
Rummenigge. 
cat la Rosti".

Lung : „Am 
de tragerea la sorti, nu există 
bile bune șl bile rele. Vn a-

10 (prin

s-a limitat 
dintre mo- 
jocului la 
contra .,bă-

de zăpadă a
10 cm. ajun-

sorti. în 
se afla

lareacții. 
„O grupă

cald. 
grea,

nu

echipa gazdă 
iugoslavi, in- 
In ceea ce 
foarte bucu- 

voi juca lacă
după ce am ju~

spus-o fi înainte

vantaj real e. totuși, 
că nu am căzut 
Aștept revanșa cu 
calificările ratate 
acestei echipe".

Negrilă : „Dacă 
credeți, îmi convine"

Geolgău : „Am dorit mult să 
cădem cu Portugalia. E un 
meci de baraj, fără Strbmberg 
ți Filipovici".

Boloni : „Grupă grea, totuși 
avem șansa de a juca în com
pania R.F. Germania, finalista 
la Mundial, după ce am jucat 
cu campioana. Italia. Consider 
că adversarul cel mai periculos 
este Spania".

Balint : „Cel mai important 
lucru e că trebuie să prindem 
forma maximă in prima deca
dă a lui iunie".

Klein : „N-aș putea spune că 
e o grupă ușoară. Nimic nu e 
ușor în faza asta. Avem un 
oarecare avantaj în faptul că 
jucătorii noștri cunosc mai 
bine fotbalul portughez și pe 
cel spaniol, mai ales prin pris
ma întilnirilor intercluburi. ^Di
ficil e faptul că n-am 
niciodată un meci oficial 
echipa R.F. Germania".

Mircea Rădulescu : „O 
pă dificilă, în care toate

in faptul 
Franța.cu

Spania, după 
in compania

vrefi să mă

jucat 
cu

Microinterviuri la obiect

IN 5 MINUTE... A SPUS TOTUL
De vorbă cu Grigore BUHANCA, 

președintele clubului Dunărea C.S.U. Gaiați

—-Ce 
tovarășe 
gore, ca 
nică. acest — 8 din ..clasa
mentul adevărului", cotă co
respunzătoare echipei Dunărea 
C.S.U. Galati ?

— înseamnă — evident — 
două soluții de primăvară...

— Adică ?
— Adică „A" sau -R'*... 

mincm sau retrogradăm.
— Pe ce se întemeiază acest 

■sau" al dv. î
— Să stiti că Privim eu rea

lismul nu numai necesar. dar 
și obligatoriu acest SAU, ea 
oe o bifurcatie eu sanse nro- 
eentuale in măsură să ne inte
reseze In ambele 
Concret : nrimo — 
ultrapesimisti. dar 
seamnă —8. adică... _______
„B“-ului. la care sintem obli
gați să ne cindim eu atit 
mult eu cit toate echipele 
oartea inferioară 
mentului vor lupta 
cunetire pentru a 
grada. .

— Scuzati-mă că

înseamnă pentru dv.. 
inginer Buhancă Gri- 
om de formație teh- 

8 din 
cotă

Ri-

continuări, 
nu sintem 

—8 in-
apropierea

mai 
din 

a elasa- 
fără ore- 

nu retro-

vă între-

PUPA" PENTRU CAIACUL ROMANESC.
cum. la 25 de ani. vîrstă la care 
Diba „spusese" tot. iar Geantă 
n-a spus. încă, mai 
toate acestea au 
caiacul românesc 
tifle fruntașe. Mai ales că în 
această Perioadă. caiacul 
mondial — unde concurenta 
este, oricum, mai mare decît 
la canoe — a cunoscut o gene
rație foarte valoroasă de caia- 
cisti. în frunte cu Rudiger Helm 
Si Vladimir Parfenovici.

In al doilea 
neașteptat de 
este imDortant 
reprezintă, deopotrivă 
ful al răsplata nnci t. .. ___
ccpții de pregătire, a unei noi

nimic), 
îndepărtat 
de pozi-

rînd. succesul 
Ia Tampere 

pentru că 
i trium- 
noi con-

UN NOU AN DE MUNCĂ
iag 7)

irtid (secre- 
i Sbglu). de 
lui".
urnă sportul 
Nici vorbă, 
șeful servi- 
Cornel An- 
ețaste viata 
e viata pro- 
campionate 
..Daciadei" 
tenis de 

crosuri, ac- 
itninale 
ntative

a- 
de 

lei..." Dar 
inal ? Zîm- 
irt. cum să

nu fac. Joc tenis si... alerg pen
tru sănătatea mea* 
lergarea de 
terul insistă.
care zi alerg. împreună cu alti 
amatori, ori singur cite 5 km. 
în Parcul Tineretului ori Ia Di- z 

..Si mă simt tînăr/ 
muncă si de viată, 
vă veți convinge", 
este tînăr foarte 
de viată acest om... 

prima tinerețe. De Ia 
Florian Cîrialiu de 
Anghel de la Victor 
de la multi alții, se 

flacăra sportului 
din

i". Adică, a- 
nlăcere. Repor- 
..Adică : in fie-

namo“ Si ? 
cu poftă de 
Încercați si 
Intr-adevăr, 
tînăr si nlin 
trecut de 
el. de la 
la Elena 
Vlădescu. 
alimentează 
la întreDrinderea ..Apollo" 
Capitală.

gru-
___ , ... ___ cele 

trei echipe practică un fotbal 
tăios, inclusiv Portugalia".

Dr. Nicolae Andreescu : „Mie 
mi se pare un mic avantaj In 
faptul că jucăm într-o grupă in 
care Spania și Portugalia 
stiluri asemănătoare. In 
pa cealaltă, 
tea stiluri".

cite echipe-,

au 
gru- 
ati-

ir

încă 
de 4 
rînd 
rînd

mentalităti. Echipajul Velea 
— Letcaie — Constantin — Fe- 
dosei. care nu este alcătuit din 
principalele individualități ale 
caiacului nostru, este singurul 
echipai românesc care se pre
gătește si concurează in aceeași 
alcătuire de o bună nerioadă 
de vreme. S-a dovedit 
o dată că intr-un echipai 
omogenitatea — în primul 
tehnică si nu in ultimul
sufletească ! — este mai impor
tantă decît greutatea numelor 
adunate, că valoarea echipa
jului nu este sinonimă cu cea. 
a individualităților. Conduce
rea tehnică a lotului a primit, 
la Tampere. răsplata pentru 
curajul — care înseamnă în ul
timă instanță competentă pro
fesională — de a fi aruncat în 
luptă un adevărat echipai, tî
năr. dar format si pregătit spe
cial. si nu o .selecționată de 
nume".

Desigur.
campioni 
vă toate 
nostru. I 
afara titlului la K 4 — 1 000 m, 
în celelalte 8 probe de caiac 
din programul camDÎonatelor 
mondiale nu s-a mai cbtinut 
nici o medalie. Credem totuși 
că Ion Birlădeanu nu si-a spus 
ultimul cuviht că Ion Geantă 
îsi mai ooate aduce încă la 
același num'tor talentul si am
biția. că o parte din caiacistii 
tineri din lot. colegi de genera
ție cu Velea si ceilalți din ca-

iacul de 4. tineri care au pro
gresat continuu de-a lungul a- 
nului trecut, oot face în se
zonul viitor marele salt care 
să-i facă competitivi oe olan in
ternational. îi așteptăm !

Cu două medalii (chiar dacă 
numai de bronz) în trei probe, 
s-ar putea spune că fetele si-au 
făcut datoria la Tampere. Aș
teptam. totuși, mai mult, si 
așteptam în primul rînd tocmai 
de Ia echipajul de dublu, Agafia 
Buhaev — Tecla Borcănea, care 
nu a urcat oe podium. De-a 
lungul sezonului, ele ne-au dat 
mari speranțe, mai ales prin 
victoria de la regata Moscova, 
cea mai 
C.M.. în 
mondiale
Privind în perspectivă, 
tia caiacului 
acum, cea mai 
toare. chiar 
a ..urcat" lingă
tase. chiar dacă lonescu a 
recuperată după o

Stefan are 
ambele 
lungi,
recunoaștem 
final. Tot ele vor 
si anul viitor, să 

succes. Dar apoi ? 
nă- 

mari

rup dar cum vă eînditi — tot 
concret — la... Divizia „B“ ?

— Nu cu spaimă — nu moare 
nimeni dintr-o retrogradare —, ci 
cu gindul că dacă o fi să re
trogradă ni trebuie să ne în
tărim din timn pentru a reve
ni chiar in anul următor în 
„A“. Dar cum noi sintem incă 
in nrima Divizie a tării, nu 
am ABANDONAT — si aici 
scrieți : serondo — ideea de 
a face iot. dar absolut tot ce 
este posibil pentru a ne men
ține. Mai mult, ideea noastră 
nu este chiar o utopie, ea s-a 
născut din calcnle...

— Care sînt — multi iubitori 
ai fotbalului sînt foarte curioși 
să le afle — aceste calcule ?

— Aceste calcule intră 
tr-o ecuație în care se 
încă (cel 
Tîrgoviste 
nidul. Cu 
traficul 
noastre 
in naraiel 
graficele 
rentelor 
minere in 
in nlus puțind însemna 
noi rezolvarea fericită 
blemei.

— O rezolvare foarte, 
grea... -------

— Fără nici o îndoială 
să siiti că nici concurentelor 
noastre nu o să le fie cu nimic 
mai ușor.

în- 
află 

nu tin) 3 echipe : 
Baia Mare si Ra- 

alte cuvinte. lingă 
evoluției echipei 

vom pune permanent 
— ea Ia scoală ! — 
evoluțiilor' 

noastre intru 
,.A“ fiecare

concu- 
ră- 

punct 
pentru
a Dro-

foarte

! Dar

M. P.

sorți, după cumTragerea la 
se poate vedea, a fost primită 
cu o anume maturitate de ju
cătorii noștri. în general, ei 
consideră avantajos faptul că 
nu vom juca cu eternii noștri 
rivali și prieteni, fotbaliștii iu
goslavi, care sînt capabEi să 
pună în dificultate orice echipă 
din lume. (In paranteză fie 
Spus, unii dintre ei erau de 
părere că nici Franța nu poate 
fi sigură de calificare în com
pania a două echipe care nu-1 
convin prin tradiție. Belgia si 
Iugoslavia).

In ceea ce ne privește, con
siderăm că grupa este la fel 
de grea ca si aceea a prelimi
nariilor. Echipa R.F. Germania 
este, oricum, egala Italiei, ca 
să nu vorbim de faptul că ea 
a depășit, după cit se pare, 
refluxul după El Mundial. Cei
lalți doi adversari — Spania și 
Portugalia — sînt la fel de 
dificili. De altfel, toate cele 
trei echipe cu care se vor în- 
trunta fotbaliștii tricolori au 
motivații bine determinate : 
R.F. Germania pare decisă să 
șteargă amintirea anului 1983, 
Spania va căuta să găsească 
teren de revanșă pentru com
portarea sub așteptări de la 
El Mundial, în timp ce Portu
galia aleargă după victorie încă! 
de pe vremea lui Eusebio, iar 
de atunci au trecut 18 ani—

loan CHIRILA

IDMINISTRAflA DE STAT LOTO PRONOSPORI INFORMEAZĂ

puternică dinaintea 
fata campioanelor 

Fischer Kuhn. 
situa- 
pare. 

linisti- 
Borcănea

feminin
Dutin

dacă
cele două frun-

afirmarea noilor 
mondiali nu rezol- 
prob’cinele caiacului 

Să nu uităm că. în

lungă
31 de 
au în 
prodigioase.

a-

sentă.
Buhaev 30 
te cariere 
dar — să 
proape de 
duce greul 
sperăm cu
Nu ne rămine decit să 
dăiduim că cele două 
campioane isi vor prelungi ca
rierele pînă cînd primii lăstari 
din .acțiunea gieantii" vor 
face oașul sore performantă...

Vladimir MORARU

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 8 IANUARIE 1984. Cal. 1 
(12 rezultate) : 1 voriantâ 100% autoturism Dacia 1300 și 1 variantă 25% a 
17.500 lei. Cat. 2 (11 rezultate) : 4 variante 100% a 6.872 lei șl 130 variante 
25% a 1.718 lei. Cat. 3 (18 rezultate) t 79 variante 100% a 542 lei șl 2.769 
variante 25% a 136 lei. Report la cat. 1 t 79.728 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ de la cot 1. realizat pe un buletin jucat 100%, ă revenit participantu
lui Hij Ion din Medgidia.
• Tragerea obișnuita Pronoezpres de astSzl, 11 ianuarie 1984, se desfă

șoară începînd de la ora 14.30 In soia Clubului sportiv Progresul, din Bucu
rești, str. dr. Stoicovici nr. 42 ; numerele câștigătoare vor fi transmise la tele
viziune la ora 15,20 și la radio In cursul serii.

soa-

ORICINE JOACA
FOATE CIȘTIGA

CISTIGURI 
SUPLIMENTARE 
DIN 
fOND SPECIAL 
ACOROATE DE 
A S LOTO 
PRONOSPORT

• AUTOTURISME
„DACIA 1300“

• 50.000, 10.000,
5.000 LEI etc.

nai multe lozuri—mai multe șanse Ce mari succese
/ ■ _ l§



Valeri Gock, noul campion mondial al patinatorilor de viteza 
juniori, pe pista de ’ * ' r"la Assen, in Olanda

Telefoto : AP—AGERPRES

Turneul final al Campionatului european de fotbal

R. F. Ge^maeția
Formație cu o carte de vizită 

impresionantă. în marile 
competiții mondiale si eu
ropene ea a avut un rol de 
frunte. Este suficient să a- 
mintim că a cîstigat de două 
ori titlul mondial (1954 si 1974) 
șl tot de atîtea ori titlul de cam
pioană a continentului (1972 șl 
1980). La ultima ediție a CM. 
a fost finalistă, ca și în 1966.

Care este situația în pre
zent ? Se pare, că fotbalul 
vest-eerman trece orintr-o 
oarecare criză, dovedită • de 
echipele de club în cupele eu-

Portugalia ---------  

ropene si chiar de reprezenta
tiva tării, care s-a calificat... 
foarte greu, gratie gola
verajului ! Să nu uităm. în ul
timele două jocuri susținute pe 
teren propriu. R.F.G. a fost 
învinsă de Irlanda de Nord 
(care cîstiaase si la Belfast) iar 
cu Albania a obținut o victorie 
extrem de dificilă. în ultimele 
minute (2—1). cînd fundașul 
Strack a înscris golul califică
rii, Antrenorul Jupp Derwall, 
declara că. cu toate că selec- 
tionabilii sînt multi si valoroși 
(printre care Schumacher. 

frații Forster Augenlhaler. 
Briegel, Matthăus), ei trec în 
prezent printr-o criză de for
mă. Dar oină in iunie este 
timp destul pentru a îndrepta 
lucrurile. K. H. Rummenigge, 
deseori accidentat în acest 
sezon, a stat mai mult ne ban
ca de rezerve, dar nu este ex
clus să-și revină. Ar urma să 
apară .alături de fratele său 
mai mic. Michael. Va fi un 
cuplu valoros, ca si la Bayern 
Milnchen ?

HAGA. — Patinatorul sovie
tic Valeri Goek a ciștigat tit
lul de campion mondial de ju
niori la viteză, totalizind 170,552 
p. El a fost urmat de : 2.
Aleksander Klimov (U.R.S.S.) 
172.663 p. 3. Bronislav Snetkov 
(UJI.S.S.) 173,162 p. 4. Henk 
Groen (Olanda) 173.555 p. 5. 
Stein Krosby (Norvegia) 174,399 
p. 6. Mutsuhiro Sato (Japo
nia) 176.139 p.

BUDAPESTA. — După figu
rile impuse, in proba femini
nă din cadrul campionatelor 
europene de patinaj artistic 
conduce Elena Bodorezova 
(U.R.S.S.). urmată de Katarina 
Witt (R.D. Germană) si San
dra Cariboni (Elveția). La mas
culin. după impuse pe primul 
loc se află Jean Christophe 
Simond (Franța).

SARAJEVO. — După cum 
anunță agenția Taniug. in ul
timele zile, la Sarajevo, gazda 
„Olimpiadei albe" (8—19 fe
bruarie). a nins, stratul de ză
padă atingind 40 de centime
tri. Prima ninsoare din acest 
an a căzut după o perioadă 
neobișnuit de călduroasă, care 
a topit zăpada de Pe munții 
unde sînt amenajate pîrtiile de 
schi, organizatorii fiind nevoiți 
să amplaseze șapte instalații 
pentru producerea zăpezii ar
tificiale.

Pe de altă parte s-a anunțat 
că la Sarajevo vor fi prezenți 
1577 sportivi din 45 de țări, 
ceea ce constituie un „record". 
Cele mai numeroase delegații 
vor fi cele ale S.U.A și 
U.R.S.S. cu 126 și, respectiv, 
125 membri. în schimb Bolivia 
și Porto Rico vor prezenta 
doar cite un sportiv.

Precedentul „record" a fost 
înregistrat la trecuta ediție a 
Jocurilor Olimpice de la Lake 
Placid. în 1980, au participat 
la întreceri 1 283 de sportivi din 
37 de țări.

MILWAUKEE. —< După o se
rie de concursuri de selecție

O NOUĂ VICTIMĂ A
La 10 decembrie, pe ringul 

de la Rozzano, în nordul Ita
liei, s-au înfruntat, în cadrul 
unuj meci al categoriei cocoș, 
pugiliștii Maurizio Lupino și 
Salvatore Laserra, al cărui fi
nal a fost transmis, în direct, 
la televiziune. Așa se face că 
telespectatorii italieni yl-au 
văzut pe învingător, pe Laserra, 
în momentul în care arbitrul 
din ring i-a ridicat brațul 
drept, după care l-au văzut 
pe boxer întorcîndu-se în col
tul unde erau secunzii săi. Se 
împleticea si abia ajuns în 
colț, după evidente eforturi, a 
căzut în nesimțire. Transportat 
de urgență la spital, medicii au 
constatat că tînărul Salvatore 
Laserra intrase într-o comă 
profundă, din care nu și-a mai 
revenit și la 2 ianuarie a de
cedat !... O poveste aproape ba
nală pe ringurile boxului pro
fesionist ! O poveste care are 
însă, iată, și un... alt final. 
După cum relatează „Agenția 
France Presse" într-o cores
pondență din Roma, Maurizio 
Lupino urmează sâ compară 
acum în fața tribunalului fiind 
învinuit de „lovituri și răni 
eare au provocat moartea, fără 
intenție, a lui Laserra".

Potrivit relatărilor lui Gianni 
Grisolia. avocatul Federației 
italiene de box Lupino este 
acuzat de a-1 fi lovit eu ca
pul pe Laserra. în timpul re
prizei a cincea lovitură resim
țită. evident, de victimă *i 

desfășurate la Milwaukee (sta
tul Wisconsin), a fost stabilit 
lotul patinatorilor de viteză 
americani pentru J.O. de iarnă 
de la Sarajevo. Echipa mascu
lină va cuprinde 10 sportivi, 
în fruntea listei afllndu-se 
Mike Woods (31 ani. de profe
sie fizician), un specialist al 
distantelor lungi, alături de 
care vor face deplasarea Erik 
Hanriksen, Nick și Kent Tho- 
mez, frații Huck, Mitchell șl 
Jim Chapin, Dan Jansen și 
Dan ImmerfalL Lidera forma
ției feminine este Mary Docter.

SIK11 v KAR. — în această lo
calitate din Republica autonomă 
Korm s-a desfășurat cursa de 
50 km a campionatelor uniona
le de schi : 1.Vladimir Sahanov 
2.17:56,0, 2. Iuri Burlakov
2.18:24.0. 3. Vladimir Mazalov 
2.18:24,1.

AVESTA. — Tînărul schior 
suedez Gunde Svan a ciștigat 
cursa de 20 km realizind tim
pul de 49:45,0. A fost urmat de : 
Hans Persson (Suedia) 50:44,0 și 
Asko Autio (Finlanda) 51:34,0.

ACTUALITATEA SAHISTĂ
HASTINGS. în runda a zecea 

a turneului de sah din loca
litate Mihai Subă, cu negrele, 
l-a învins pe marele maestru 
ungur Gyula Sax. Alte rezul
tate : Lev Alburi (S.U.A.) —
Jonathan Speelman (Anglia) 
0—1. Igor Ivanov (Canada) — 
Mark Hebden (Anglia) 0—1, 
Andrew Martin (Anglia) — 
Istvan Csom (Ungaria) 1—0, 
Jonathan Mestel (Anglia) — 
Miguel Short (Anglia) 1—0. 
Partidele Lubomir Ftacnik 
(Cehoslovacia) — Serghei Ku
drin (S.U.A.) și Lars Karlsson 
(Suedia) — Dimitri Gurevici 
(S.U.A.) s-au încheiat remiză.

Clasamentul : 1. Speelman 7 
p, 2. Karlson 6,5 p, 3. Martin

BUTULUI POOFfSIONJST

care a putut fi constatată nu
mai după ce întreg meciul a 
fost revăzut la magnetoscop. 
Dacă justiția își însușește acest 
punct de vedere, chiar dacă 
este vorba de un omor nein
tenționat, Maurizio Lupino ar 
putea fi condamnat la 10—18 
ani de închisoare !... Acesta a 
declarat : „Sînt victima unei 
halucinante nedreptăți, căci nu 
lovitura mea, cu capul, l-a 
omorît pe Salvatore iar ta
tăl lui Salvatore Laserra a 
spus : „Pentru ce nu este lă
sat în pace acest sărman Lu
pino ? N-am nimic împotriva 
soartei ! Boxul este un sport 
foarte dificil, care comportă 
riscuri. Fiecare boxer este con
știent de ele atunci cînd urcă 
în ring !...“.

Dar să vedem ce se va mai 
întîmpla... în fond, acest caz 
al lui Salvatore Laserra este 
doar un simplu... caz, care 
n-are a face cu' soarta sau cu 
imprudența, ci tine nemijlocit 
de însăși existența profesio
nistă a acestui sport care, r - 
riodic, își cere alte Și alte vic
time. Salvatore Laserra este 
una dintre acestea. Și, din pă
cate, nu Va fi ultima 1...

Romeo VILARA

Reprezentativa Portugaliei 
reapare în primul olan al fot
balului international. după... 
o absentă de 18 ani. mai exact 
din 1966. cînd ea cucerea lecui 
III la ediția engleză a campio
natului mondial ! Desigur, ex
plicații există. Pe atunci. lu
sitanii aveau o generație de 
excepție. în frunte cu celebrii 
Eusebio. Simoes. Torres. Au
gusto. Germano. Coluna. Au 
trecut anii si portughezii n-au 
putut reuni un ..11“ care să 
se impună cu autoritate. Chiar 
si la această ediție a C.E.. pu

Spania --------------
în istoria C.E.. echipa Spa

niei a obtinut cea mai bună 
performantă in ediția a Ii-a 
(1962/64), cînd a intrat în po
sesia titlului european. Ea 
a Întrecut la 21 iunie 1964. pe 
stadionul Bernabeu din Ma
drid, reorezentativa Uniunii 
Sovietice cu 2—1 (1—1). prin 
golurile marcate de Pered» 
(min. 6) si Mircellino (min. 83). 
A prezentat formația : Iribar —

a
și Mestel 6 p, 5. Ebden și 
Șubă 5,5 p, 7, Csom, Ftacnik 
și Kudrin 5 p etc.

BELGRAD, 10 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin 
de șah de la Jajce a continuat 
cu runda a treia. în care ma
rea maestră româncă Marga
reta Mureșan a învins-o, in
tr-n frumoasă partidă de atac, 
pe Amalia Pihailici (Iugosla
via). Dana Nuțu a remizat cu 
Suzana Maksimovici (Iugosla
via), rezultatul de egalitate 
fiind consemnat și în partidele 
Hana Erenska — Nona Gaprin- 
dașvili șl Maria Petrovici — 
Suzana Veroczy. Graczina 
Szmacinska a ciștigat la Zori- 
ca Nikolin. iar partidele Nana 
Aleksandrja — Vlasta Maeek și 
Gordana Markovici — Gisele 
Fischdick s-au întrerupt.

COMPETIȚII EUROPENE 

DE HANDBAL
în sferturile de finală, tur. In 

competițiile europene de handbal 
masculin au fost înregistrate re
zultatele : „CUPA CUPELOR- : 
Helsingor (Danemarca) — Volan 
Szeged 25—23. sKI Fredensborg 
(Norvegia) — Doboj (Iugoslavia) 
19—23, Barcelona — Tusem Essen 
19—23, Reykjavik — Maccabl Rls- 
hon le zion (Israel) se va des
fășura Ia 13 ianuarie : „CUPA 
FEDERAȚIEI” : Gladsaxe Soborg 
(Danemarca) — Berna 23—14. Ta- 
tabanya Banyasz — Hafnarijor- 
dur (Islanda) 35—27. Grosswall
stadt (R.F.G.) — Steaua roșie
Belgrad 33—16. Lokomotiva Tma- 
va — Balonmano Granollers 
(Spania) va avea loo la 14 Ia
nuarie.
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BOX © Echipele U.R.S.S. și 

S.U.A. vor susține trei partide 
la sfîrsltul acestei luni și înce
putul lui februarie, toate în 
U.R.S.S. Primul meci va avea loo 
la 27 ianuarie la Moscova. al 
doilea la 31 ianuarie la Kiev, iar 
al treilea la 5 februarie la Do- 
nețk. Din echipa sovietică fac 
parte, printre alții : Șamil sabl- 
rov (cat. 48 kg), campion olimpic 
tn 1980, campionii mondiali st 
europeni Iuri Aleksandrov (54 
kg) șl Aleksandr Iagubkin (91 
kg), campionii continentali Serik 
Nurkazov. Valeri Laptev și Vitali 
Kaceanovski. • Portoricanul 
Edwin Rosario, campion mondial 
profesionist Ia categoria ușoară 
(versiunea WBC). își va pune pen

tini credeau în sansa de califi
care a Portugaliei. Favorite 
din start erau echipele Poloniei 
(locul III la C.M. din 1932) și 
U.R.S.S. Totuși surpriza s-a 
produs si Portugalia a reușit să 
ocupe locul I în grupa a doua, 
calificîndu-se pentru turneul 
final. în primul meci. în 1982. 
ea a debutat cu o victorie : 
2—1 cu Polonia. Apoi a ciști
gat cu 2—0. în deplasare, cu 
Finlanda, dar în cel de al trei
lea meci a fost învinsă cu 5—0 
de către U.R.S.S. 1 Finalul lu
sitanilor a fost însă de-a drep

Rivilla. Olivella. Caleja — Fus
te, Zocco — Amancio, Pereda, 
Marcellino. Suarez. Lapetra. în 
edițiile care au urmat echipa 
Spaniei nu a mai reușit să a- 
iungă în faza finală a compe
tiției L„

Pentru actualul turneu final, 
reorezentativa Soaniei a obti
nut — cum se știe — o califi
care de ..ultima oră“ învingind. 
la 21 decembrie, la Sevilla, 
formația Maltei cu 12—1. exact 
scorul care îi trebuia sdre a 
intra în grupul celor opt. Spa
niolii au terminat la egalitate 
de puncte cu selecționata O-

PRIMELE ECOURI ALE TRAGERII LA SORTI...
PARIS, 10 (Agerpres). — După tragerea la sorți de la Paris, antre

norii celor opt reprezentative care vor participa la turneul final euro
pean de fotbal au declarat următoarele :

JUPP DERWALL (R.F. Germa
nia) : „Nu este o tragere la 
sorți rea pentru noi. Spunlnd 
aceasta, trebuie să adaug că nu 
avem voie să ratăm, mal ales, 
primul meci, care este întotdea
una important “.

MIGUEL MUNOZ (Spania) S 
„N-aveam nici o preferință îna
intea tragerii la sorți. DealtfeL, 
se poate constau că ambele gru
pe sini extrem de echilibrate. 
Cred că nu există nici un favo
rit *.

MIRCEA LUCESCU (România) : 
..Tragerea La sorți a desemnat 
două grupe destul de diferite. 
Prima va fi probabil mai specta
culoasă, dacă ținem oont de for
mațiile din care este alcătuită. 
A doua serie. în care se găsește 
România, va oferi un duel între 
fotbadul latin si cel din R. F. 
Germania, care este favorită“.

FERNANDO CABRITA (Portu
galia) : ..în grupa noastră nu 
există favorită. Nici chiar R.F. 
Germania. Sînrtem pur și simplu 
patru echipe pentru două locuri. 
In ce privește Portugalia, vom 
încerca să ne valorificăm resur
sele fotbalului nostru, oare n-a 
mai fost la o asemenea sărbă
toare de aproape 20 de ani*.

MICHEL HIDALGO (Franța) : 
„N-am fost favorizați de această 
tragere la sorți, dar asta este. Va 
trebui să acționăm în consecință. 
Vor fi meciuri pasionante. Ne 
cunoaștem bine adversarii. Evi
dent, Belgia este formația cea 
mai dificilă, pentru că ne-a pus 
mari probleme și în alte compe
tiții".

tru prima dată titlul în joc la 
3 martie la San Juan din Porto 
Rico, în f.ața americanului Ro
berto Elizondo.

VOLEI • în finala turneului 
feminin de la Bremen, selecțio
nata S.U.A. a Întrecut cu 3—1 
(—4, 7. 13. 12) echipa R.P. Chi
neze • La Ankara, in turul doi 
(meci tur) al Cupei confederației 
europene : Ankara Pazarlarl — 
Dilbeck (Belgia) 3—1 (3 —2. 13. 
12).

YACHTING • Australianul 
Chris Cairns a ciștigat prima din 
cele șapte regate ale campiona
tului mondial la clasa Tornado, 
care se desfășoară la Sorrento, 
Ungă Melbourne.

tul debordant, ei cîștigînd con
secutiv trei Dartide : 5—0 cu
Finlanda. 1—0 cu Polonia în 
deplasare si 1—0 cu U.R.S.S.. a- 
casă. în partida decisivă. An
trenorul Fernando Cabrita a 
folosit în preliminarii mai multi 
iucători de la Benfica si F. C. 
Porto. Cei mai valoroși sînt 
portarul Bento (36 de ani), 
fundașii Humberto (64 ori in
ternational). Eurico. mijlo
cașii Chalana, Carlos Manuel și 
atacantii Jordao si Gomes 
(câștigătorul ..Ghetei de aur“. 
— 1983).

landei (grupa a 7-a) pe care au 
denăsit-o doar la... golaveraj. 
A fost o victorie salutată cu 
entuziasm în peninsulă unda 
eșecul din campionatul mondial 
1982 a produs multă insatisfac
ție.

Formația de bază a reprezen
tativei Spaniei este urmă
toarea : Arconada — Senor, 
Goicoechea, Camacho, Victor, 
Maceda. Gordillo. Carrasco. 
Rincon. Santillana. Sarabia. 
Selecționer este celebrul fost 
international Miguel Munoz 
care a anuntat un bogat pro
gram de meciuri de pregătire.

SEPP PIONTEK (Danemarca) 5 
„Francezii să fie prevenit! : vom 
juca pe „Parc des Princes* pen
tru a învinge echipa lui Michel 
Hidalgo. Toate formațiile sînt pu
ternice. un lucru normal la a- 
cesrt nivel. După părerea mea. 
Franța este favorita acestui cam
pionat european*.

GUY THYS (Belgia) : „Avem o 
grupă foarte echilibrată. Tortul 
este, deci, posibil*.

TODOR VESELINOVICI (Iugo
slavia) : „Cred că in grupa noas
tră sînt două favorite : Franța șl 
Belgia. Va fi dificil pentru noi*.★

In ceea ce privește întrecerile 
din grupa .,B“ comentatorul spor
tiv al Agenției „France Presse- 
scrie : „Formația antrenată de 
Jupp Derwall apare logic favo
rită a grupei secunde. Pentru ob
ținerea celui de-al doilea bilet 
pentru semifinalele de la 23 și 
24 iunie, lupta va fi însă foarte 
strînsă între ceilalți trei adver
sari, Portugalia, România, care a 
reușit performanța de a elimina 
Italia campioană mondială în 
1982, șl Spania, calificată de 
justețe gratie succesului său 
„istoric* (12—1) împotriva Mal
tei*...

SFERTURILE DE FINALA

IN (. E. DE TINERET
PARIS. Au fost trase la sorți

meciurile din cadrul sferturi
lor de .finală ale campionatului 
european de tineret (sub 21 da 
ani) :

A. Anglia — Franța
B. Scoția — Iugoslavia
C. Albania — Italia
D. Polonia — Spania
Aceste partide, tur-retur, tre

buie să se desfășoare pînă la 
11 aprilie.

Semifinalele se vor desfășura 
pînă la 2 mai. între câștigătoa
rele întîlnirilor „A“ — „C“ și 
„B" — „D“. Finala urmează să 
fie programată înainte de 30 
mai J984.
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