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PATINATORUL
DIN NOU PE

PENTRU MAREA PERFORMANTA
zarea că acesta nu trebuie să 
fie numai o modalitate de 
a descoperi viitori campioni, ci 
in principal de a oferi tutu
ror copiilor prilejul de a sta 
cit mai mult în aer liber, de a 
trăi bucuria mișcării. Este un 
asnect definitoriu relevat la 
ultima nlcnară a Consiliului 
National al Organizației Pionie
rilor.

Cu acest orilei s-a pus în 
discuție concepția (falsă, de
sigur) a unor cadre didactice, 
profesori si educatori, rezuma
tă astfel : numai unii eo
nii sint buni la sport (?!?). De 
aici tendința de a se lucra
— chiar si în vacantele școlare
— numai cu o masă redusă de 
copii, cu cei mai dotati.

Ne aflăm în plină vacantă, 
perioada cea mai fertilă Dentru 
organizarea si desfășurarea u- 
nei bogate activități snortiv- 
recreative si educative cu co
piii. cu preșcolarii si elevii, 
cu retjrezentantii generațiilor 
în formare, al căror număr este 
de ordinul milioanelor. Un mo
tiv deDlln iustificat. temeinic, 
de a acorda toată atentia tine
retului studios din 
terii si dezvoltării 
nioase.

De bună seamă 
vele legate de
activităților sportive din 
ceastă Drimă recreație a 
nului de învătămint nu lipsesc. 
Peste tot în tară au loc multi
ple actiuni-concursuri si corn-

scoli, cres- 
sale armo-

că initi.iti- 
organizarea 

a- 
a-

Fie-ne îngăduit ca, pornind la realizarea acestei 
retrospective a atletismului nostru in anul 1983, să 
începem cu un anume bilanț. Este vorba de bilanțul 
celor mai buni atleți din lume. în care figurează, 
eu rezultatele lor și unii dintre sportivii noștri. La 
fete, ocupă locuri Intre primele 10 următoarele : 
Anișoara Cușmir-Sianeiu, locul I la lungime cu 
7,43 m, Fița Lovin — III la 1 500 m cu 4:00,12, 
Mihaela Loghin — IV la greutate cu 20,95 m. Maria 
Rada — V la 1500 m cu 4:00,62, Doina Melinte — 

la 800 m cu 1:57,06. Florența Crăciunescu — 
VIII Ia disc cu 67,74 m. Ni- 
eulina Vasile — VIII-XI la 
înălțime cu 1,97 m.

Intre locurile 10—20 se află : 
Doina 
m cu 
XI la 
echipa 
Matei, 
Elena 
cu 3:30.96. Mihaela Stoica 
XIII la 100 m.g. cu 
Eva Zorgo-Raduly — 
suliță cu 65,26 m.

La băieți, situația este însă 
cu mult mai... simplă ; 
singur atlet intre primii 
din lume (Iosif Nagy — IX la 
disc cu 68,12 m) si un altul 
între primii 20 (Sorin Matei — 
XX la înălțime cu 2,30 m) ! !... 
Alți cițiva atleți își găsesc loc 
intr-un clasament numai euro
pean : XI — Ion Oltean la 
110 m.g. cu 13,65 s. XVI — 
Dan Simion la triplu cu 17.09 
m, XX — Bedros Bedrosian la 
triplu cu ~ ~
firache la 
echipa de 
cu 40,92 s 
3:10,4.

într-un 
cu valoare. în principal, orien
tativă. fetele noastre ocupă 
locul 8 in lume cu 160 de 
puncte (cu 14 p Insă mai pu
ține decît la încheierea sezonu
lui 1982 !), iar băieții sint un
deva pe locul 34, cu 15,5 p !_.

Evident. acest bilanț 
cum am precizat, mai 
orientativ, are o valoare 
bolicâ, pentru că el contează 
într-o măsură prea mică atunci 
cînd este vorba de n anumită 
competiție, care, normal. își 
are clasamentele ei. Pentru a

Anișoara Cușmir- 
Stanciu și Vali Io
nescu râmin, ți in 
continuare, spe
ranțele noastre 
pentru Los Angeles

Melinte — XI la 1500 
4:01,49. Vali Ionescu 
lungime cu 6,85 m 
Iulia Radu, —

Cristieana
Lina - XI la 4x400

Și 
Daniela 

Cojocaru.
m

DEZIDERIU
PODIUM LA
deConfirmlnd ascensiunea 

formă în care se află, tînărul 
patinator român Dezideriu Je
nei s-a numărat printre prin
cipalii animatori și în ultima 
reuniune a concursului inter
național de la InzeU, unde a 
urcat pe podium în probele de

sprint, realizlnd

JENEI -
INZELL

noi recorduri 
naționale de seniori : 500 m — 
1. A. Antipov (U.R.S.S.) 38,20, 
...3. D. Jenei 38,73 (v.r. 38,85 
îi aparținea). 1000 m — 1 
Silenko (U.R.S.S.) 1:17,76. 
D. Jenei 1:18,24 (v.r. 
aparținea).

LOCOMOTIVA B. C

12,92 s 
XVIII

și 
la

un
10

1. N. 
. ...3. 

1:18,99 îi

0 SECȚIE
DE BOX TINARA SI CU PERSPECTIVE»

17,04 m. Ion Zam- 
disc cu 64,50 m si 
ștafetă la 4x100 m 
și la 4x400 cu

clasament general.

O frumoasă lecție de inițiere cu copiii iubitori ai schiului, ața 
cum am dori să vedem cit mai multe, mai ales acolo unde 

condițiile meteorologice ingăduie...

Detitii sub însemnele mobiliza
toare ale ..Daciadei". Este con
tinuată in acest fel. activitatea 
din cadrul orelor de educație 
fizică 
sint 
ficate
îndrăgite 
termediul 
cântă.
teaua 
simple 
nius. t 
firește,
condițiile 
ingăduie.

Si. totuși nu se poate afir
ma că se realizează totul în 
materie de cuprindere a copii
lor in activități sportive 
masă. Mai există motive 
insatisfacții neimDliniri 
vorite cel mai adesea din
telegerea diferită a rostului 
exercițiului fizic cu copiii. 
Din capul locului facem oreci-

primului trimestru, 
diversi- 

mai 
in- 
va- 
re-

sportive 
de

ale 
amplificate si 

întrecerile cele 
de elevi, nrin 
cluburilor de

Sporește, totodată, 
amenaiărilor 

a oîrtiilor de să- 
oatinoarelor naturale : 
îndeosebi acolo unde 

de relief si climă

de 
de 
iz- 
in-

care sint aproape de treptele 
devenirii într-o anumită dis
ciplină. pentru rest neexis- 
tînd o preocupare asemănătoa
re. Marea masă a copiilor 
rămîne astfel, simplă specta
toare la fenomenul sportiv...

Iată de ce salutăm inițiati
vele unor organizații 
nieri. __ _ __
care Ie îndrumă care, intele- 
eînd 
citiului fizic organizat 
tul că mișcarea in aer liber nu 
este, na poate fi apanajul 
UNEI echipe. ci beneficiul 
TUTUROR copiilor, organizea
ză .diverse activități sportiv- 
recreative si educative cu 
zeci si chiar cu sute de oarti- 
cioanti. Asa cum procedează, 
de pildă, colectivul Școlii ge-

ale cadrelor
de oio- 
didactice

valoarea eficienta, exer- 
fizic organizat fap-

Ti beri u STAMA

Antrenorul de astăzi Costel 
Stănescu a fost unul 
redutabilii pugiliști ai 
noastre. Crescut la „școala di- 
namovistă" din șoseaua Ștefan 
cel 
mea 
s-a 
care 
antrenor. A început cu 
betul"._______ ___ ____ ________
go stea pentru meseria căreia i 
s-a consacrat l-a impus ca un 
profesionsit conștiincios. Fiind
că nu s-a mulțumit cu lucruri 
gata făcute.

Așa cum a procedat peste 
tot pe unde a muncit, și acum, 
la noua secție de box a aso
ciației Locomotiva B.C. (Depoul 
București-Călâtori), a luaț to
tul de la zero. Prin sprijinul 
primit de la ing. 
Mănesen, președintele 
tulul sindicatului din 
rul Transporturilor si 
municatiilor. si ing. 
Zvornișteanu, șeful Depoului 
București-Călători, cu __ _
parca membrilor asociației și a 
elevilor de la Grupul școlar 
C.F ÎL. tînâra secție de box a 
fost dotată cu o nouă sală (fos
tă arhivă), în care antrenorul 
si elevii săi muncesc cu spor Și 
dragoste pentru acest sport.

dintre
țării

Mare, cînd a venit vre- 
retragerii C. Stănescu nu 

despărțit de sportul pe 
l-a îndrăgit. A devenit 

„alfa- 
cum se spune, iar dra-

Alexandru 
Comite- 
Minlste- 
Teleco- 

D urnit ru

partici-

L-am găsit pe Costel Stănes
cu în plină lecție de antrena
ment. Sala lucea de curățenie^ 
era bine dotată cu aparatura 
și ring, iar tinerii boxeri exe
cutau cu multă atenție progra
mul indicat de antrenor. Do
cumentarea la zi, planurile de 
pregătire minuțios întocmite și 
afișate la vedere erau și ele 
o mărturie că antrenorul Costel 
Stănescu este pus pe fapte 
mari. Cu modestia care-1 ca 
racterizează, ne-a spus că are 
de gind să scoată citeva ele
mente de valoare, care să re
prezinte asa cum se cuvine 
boxul românesc. Dintre elevii 
săi. cel de care își leagă cele 
mai mari speranțe este un 
tînăr blond, cu brațe lungi, 
care lovea cu înverșunare sa
cul de antrenament. Numele 
lui : Valentin Bălan. Dar ne-a 
propus să-i mai notăm si pe 
Florin Călin si Florian Daniel 
Duma, care manifestă talent 
cu carul pentru sportul 
mănuși.

Am plecat de la sala de 
a asociației Locomotiva 
cu convingerea 
Siliștii de aici 
mai de bine.

este, 
mult 
sim-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)

AU iNCEPUT PREGĂTIRILE LOTULUI

DE „CUPA DAVIS“
Lotul lărgit de tenis din care 

se va forma echipa României 
pentru meciul din ..Cupa Da
vis" cu reprezentativa S.U.A. 
(București. 24—26 februarie) 
si-a început pregătirile, parți- 
cipind la n serie de turnee in
ternaționale. Ilie Năstase se 
află la un mare concurs la 
Palm Springs, in timp ce mai 
tînărul său coleg. campionul

mează ! 
cile, un 
S.U.A

Florin Segârceanu, ur
să abordeze. în aceste 

circuit de turnee în

Ceilalți
Dumitra
zu. Adrian Marcu si
Vanii, vor pleca In zilele ur
mătoare la citeva concursuri in 
R. F. Germania.

component) ai lotului, 
Hărădău. Andrei Dîr- 

Mihaj

Paul IOVAN

Antrenorul Costel Stănescu și elevii săi la antrenament 
Foto : Dragoș NEAGU

că despre 
se va auzi

CU MIRCEA ROMASCANU, PE PLOAIE. GER

Cu cît e 
atît va fi 
în compe- 
asia este 

ploaia ne-a murat,

RTPOPTAJLL NOȘTRI]

din

de

greu 
ușor

foarte greu > 
dar am învățat 
din dinfi.
acum, cu 
la vară,

la un antrenament i 
Foto : I. MIHAICA

Vreme rea. a nins, e frig... 
Rutierii lotul național o 
sfidează. Sint gata de 
in antrenamentul de 80 
șoseaua spre Ploiești.

— Cum e. Mircea 
canu ?

— Greu, 
chinuim, i 
strîngcm 
mai 
mai 
tiții. Și în ciclism 
totul. Ieri. . ‘ ____ ______
frigul ne-a intrat în oase. In 
noaptea asta a nins și... vedeți 
cum arată drumurile, 
merge...

— Ce obiective ai anul 
cesta ?

— „Cursa Păcii" și Campio
natul Balcanic.

— Dar 
Admis în 
ieșit din 
în lume...

— As vrea să-1 cîștig, să fiu 
primul cu trei victorii !

— La Olimpiadă nu te gtn- 
dești ?

— Mai mult ca Ia orice. E

..stări 
km pe

Romaș-

„Turul României" ? 
calendarul U.C.I., a 

nou cum se spune,

Plutonul „tricolorilor" plecind 
80 km, pe... zăpadă și ger 

uitima mea șansă, în 1988 voi 
fi... prea bătrin pentru bicicle
tă. Deocamdată, nu ne spune 
nimeni nimic Aș munci și ziua 
și noaptea pentru realizarea 
oricărui barem. Mă doare gîn- 
dul că după atîtea performan
țe în ’83 — care au fost 
cotite bune — peste noi 
trece cu vederea ca peste 
pagină albă, dintr-o carte.

Nicoiae Voicu, antrenorul

so-
se

de

peste trei decenii al ..tricolo
rilor", omul încărunțit 
drumurile 
îi privește 
echipați să 
cît frigului 
E gata să 
plecare.

omul încărunțit pe 
tării și ale lumii, 
grijuliu pe băieții 
poată rezista cît de 
de miez de iarnă, 
dea semnalul de

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)



„Tovarășului Oviiliu Ga
vrilă — aea Bidu —. in amin
tirea vremurilor <lin tinerețea 
noastră. cind mi-a îndrumat 
nrimii nasi in snort. Iasi 14 
sentembrie 1970. Alexandru Me
rită"

Această dedicație scrisa 
De Dasina I a cărții intitulate 
■Atletism. Exerciții si jocuri 
nrenâtitoare" — autor Alexan
dru Merică. fost recordman si 
camnion national la săritura 
In înălțime reorezintă doar 
una din manifestările de recu
noștință adresate veteranului 
SDortului vrincean oromotor 
al SDortului din Focșani 
profesorul de educație fizică 
Ovidiu Gavrilă. Pasionat al 
SDortului încă din cooilărie 
practicant al atletismului fot
balului, baschetului, voleiului 
și oinei. Ovidiu Gavrilă a tre
cut. din anul 1947 in breasla 
antrenorilor. unde a depus 
o activitate care a durat mai 
bine de trei decenii mai Dre- 
cis Dină in 1980. Dar nu a re
nunțat nici de atunci la leeă- 
tura cu snortul cum vom mai 
vedea. Pină atunci ținem 
să subliniem că orin miinile lui 
nea Bidu au trecut sute de iu-

La asociația sportivă

Chimia Buzău

Despre asociația sportivă 
Chimia din Buzău, aparținind 
întreprinderii de prelucrarea 
maselor plastice, s-a mai scris, 
subliniindu-se atunci preocupa
rea tinerilor și vîrstnicilor de 
aici pentru, sporirea bazei ma
teriale a sportului necesară pro
cesului de Instruire Și desfă
șurării diverselor concursuri.

Ca o expresie a spiritului 
gospodăresc și a sprijinului per
manent acordat de conducerea 
întreprinderii (director. ing. 
Marin Ionescu, un priețen sta
tornic al sportivilor) au apărut, 
pe rînd, un teren de fotbal cu 
o capacitate de 2 000 de locuri, 
o arenă de popice cu patru pis
te, un bazin de înot, un com
plex de terenuri de handbal, 
tenis si volei cu vestiarele ne
cesare. Sportivii de aici mai 
beneficiază de saia Liceului in
dustrial de chimie nr 5, si
tuat lingă întreprindere, iar cei 
128 de componenți ai secției 
de modelism au un club pro
priu de pregătire. „Modeliștii.

ÎN ATLETISM, PUȚINE CERTITUDINI PENTRU LOS ANGELES
(Urmare din pag. 1)

fi mai clari, vă vom arăta, 
spre exemplu. că irlandezul 
Coghlan nu figurează între 
primii 20 de alergători ai lu
mii și este, totuși, campionul 
mondial în cursa de 5 000 m 
( !), iar Cristieana Cojocaru 
nu anare între primele 20 de 
specialiste ale cursei de 400 
m.g.. dar la ..mondialele" de 
la Helsinki a fost a opta, in 
finală, cu 56.26 s...

UN BILANȚ CARE NU 
SATISFACE EXIGENȚELE

Bilanțul însă, cit ar fi de 
orientativ și de... simbolic își 
are totuși importanța sa. da' 
fiind faptul că este alcătuit an 
de an după aceleași criterii și 
că. In cele din urmă, oglin
dește, totuși, valoarea unuj at
let sau a unei atlete, nivelul 
atletismului dintr-o tară. Din 
acest punct de vedere, n-avem 
de ce să nu fim prea mulțu
miți cu ceea ce au realizat at
letii noștri in sezonul preolim- 
pic al ciclului Moscova — Los 
Angeles, sezon dominat de pri
ma ediție a campionatelor mon
diale. Ei bine. Ia „examenul" 
mondialelor de la Helsinki, 
unde — fără excepție — au 
fost prezente toate vîrfurile 
atletismului nostru (nota bene : 
adică speranțele pentru J.O. de 
la Los Angeles). rezultatele 
n-au fost cele așteptate și 
doar cu o singură prezență pe 
podiumul premianților (cea a 
Anișoarei Cușmir-Stanciu. la 
lungime) n-avem deloc motive 
de satisfacție și. hai s-o sp’.’ 
nem, de... liniște pentru, acum, 
atlt de apropiatele întreceri 
olimpice de la Los Angeles.

în aceeași lumină trebuie 
privite lucrurile și la nivelul 
juniorilor. Anul trecut au avut 
loc campionatele europene pen
tru juniori la Viena și deși 
Margareta Keszeg a cîștigat 
titlul la 1 500 m (din 1973, cind 
Gh. Ghipu a cîștigat titlul eu
ropean de juniori la 1 500 m

OGLINDA SPORTULUI VRINCEAN Ieri, o etapă liniștită in Divizia „A“

cători. dintre care multi s-au 
ridicat Dină la nivelul marii 
Derformante interne si chiar 
internaționale. Ca si Ale
xandra Merică (acum crofesor 
de educație fizică la Universi
tatea ieșeană), cuvinte de era- 
iitudine îi oot adresa atletii 
Margareta Miliadis (orofe- 
soară de educație fizică la In
stitutul Pedagogic din Ba
cău). Ion Nicolae (orofesor 
de educație fizică în Focsani). 
Remus Stole™ (directorui-ad- 
iunct al C.S.S. Focsani). Mi- 
nodora Condur (actrită la Tea
trul din Constanta). Dintre fot
baliști nu Dot fi omisi reereta- 
tul Liviu Colceriu (debutant Ia 
fotbal, handbal si atletism 
la A. S. Unirea Focsani). 
Gheorghe Ionescu (devenit ar
bitru divizionar ,.A“) si multi 
alti SDortivi de Derformantă 
trecuti Drin școala acum vene
rabilului Drofesor Ovidiu Ga
vrilă.

Să revenim. însă, la legătura 
actuală cu soortul. De care am 
lăsat-o în suspensie. Depar
te de a se desDârti de dragos
tea din tinerele, nea Bidu și-a 
asumat nobila misiune de a 
înfăotui un muzeu al SDor
tului vrincean. Cu soriiinul 
C.J.E.F.S.. profesorul Gavrilă 

0 B4U MAIfRIALĂ ÎN CR1ȘHRÎ
PRIli SPIRIT COSPIJDÂR[SC Șl INIJIATIVÂ

ne spunea președintele asocia
ției Chimia, Comei Popa, șef 
de secție în această mare în
treprindere buzoiană, reprezintă 
sportivii noștri de performan
ță. ei numărîndu-se printre 
laureații campionatelor națio
nale. Fotbaliștii activează, eu 
bune rezultate. în Divizia »C", 
iar popicari sint angrenați in 
campionatul județean. Pentru 
ceilalți 3 2M de membri ai aso
ciației noastre sportive, a că
ror medie de virstă nu depă
șește 21 de ani, mai avem mul
te de făcut, in special pentru 
luptători. înotători, motocrosiști 
etc. Avind experiența anilor 
treeuți, în 1984 vom rezolva și 
aceste probleme prin identifi
carea și valorificarea resurse
lor proprii. Nu urmărim, ne-a 
explicat interlocutorul, doar 
extinderea și modernizarea, prin 
mijloace simple, a bazei ma
teriale, ci avem ambiția să de
venim cea maj puternică aso
ciație sportivă din județ".

De bună seamă că o susți

n-am mai avut n asemenea sa
tisfacție în cele patru ediții 
care s-au desfășurat între 
timp) în rest au existat prea 
puține motive de reală satis
facție. Tot așa cu tradiționa
lul „Concurs Prietenia", cea 
mai puternică competiție mon
dială la nivelul juniorilor și 
cu întrecerea seniorilor la Jo
curile Ealeanice.

în 1983 au existat și unele 
motive de reală satisfacție (și 
n-au fost puține, între care 
cele 3 titluri la Universiadă, 
recordurile mondiale la lun
gime), dar în ansamblul său 
atletismul n-a fost In primele 
rînduri ale sporturilor noastre 
olimpice. O dată în Plus se 
demonstrează situația de neîn
țeles și deci de netolerat din
tre poziția de principal sport 
olimpic a acestui sport (cel 
maj mare număr de medalii și 
de puncte, cei mai mulți 
sportivi angrenați în întrece
re), prioritar în ansamblul ac
tivității noastre sportive. și 
rezultatele sale prea puțin 
mulțumitoare, la diferite nive
luri. Explicațiile sint multe și 
chiar dacă, mai ales în ultimii 
ani. le-am mai luat în discu
ție, o sumară trecere a lor în 
revistă nu ar fi. credem, 
inutilă.

DIFERENȚA DINTRE VORBE 
Șl FAPTE !

Prima constatare este aceea 
că există o evidentă discre
panță între poziția fruntață, 
prioritară, atribuită atletismu
lui și ceea ce se întreprinde 
pentru aceasta, adică altfel 
spus continuă să existe o foar
te mare diferență între vorbe 
și fapte ! In legătură cu aceas
ta se constată o organizare de
fectuoasă a activității, în sen
sul că deși există cîteva sute 
de secții de atletism în întrea
ga tară, rezultatele activității 
lor sini, în marea majoritate a 
cazurilor, departe de posibili
tăți și de cerințe,

O a doua cauză, strins le
gată de prima, este calitatea 

a reușit să amenaieze. în des
tul de scurtă vreme. 16 vitrine 
care cuprind „pagini" din isto
ria sportului românesc si în 
special a celui din Focșani. 
Printre exponate se află, 
de pildă, o carte de gimnastică 
scrisă de Gheorghe Moceanv 
în anul 1369. fotografii ale lup
tătorilor Ivan Zaichin si Jean 
Kirtop. casca lui Stavăr Voi- 
cu. unul din orimii cicliști 
români, care concura in anul 
1925 pe velodromul (de oă- 
mint) din Focșani ș.a.

Intr-o scurtă convorbire oro- 
fesorul Ovidiu Gavrilă ne-a 
declarat : „Muzeul constituie 
un înceDut care... nu se va 
termina niciodată, deoarece el 
se va imbogăti necontenit cu 
trofee. fotografii. afișe. o- 
biecte vizînd istoria sportului 
românesc, pe care siut con
vins că Ie voi primi si de acum 
înainte de la iubitorii sportului. 
Celălalt obieetiv al activității 
mele se află in stadiu de nre- 
eâtire si va fi indeDlinit eurind. 
Mă refer Ia monografia sportu
lui vrincean. lucrare aflată 
în stadiu de sistematizare a 
materialului documentar".

Mult succes, tovarășe pro
fesor Ovidiu Gavrilă !

Dumitru STANCULESCU

nută activitate competițională 
de masă și de performanță 
presupune asigurarea unor con
diții corespunzătoare pentru 
desfășurarea antrenamentelor și 
concursurilor. Ce înțelege pre
ședintele asociației sportive 
Chimia Euzău prin extinderea 
bazei sportive, folosind mij
loace simple ? Iată cîteva din 
modahtățile practice pe care le 
vor utiliza gospodarii de aici : 
proiectul amenajărilor a fost 
întocmit de specialiștii între
prinderii ; marca majoritate a 
materialelor de construcție pro
vin de la demolări ; manopera 
va fi asigurată de meseriași 
iscusiți, membri ai asociației 
sportive ; iar diferitele hrerări 
manuale vor fi executate de 
uteciști, ia orele lor libere.

Toate aceste argumente de
monstrează ce resurse însem
nate pot fi puse in valoare cind 
se acționează cu spirit gospo
dăresc și inițiativă.

Troian IOANIȚESCU

slabă a procesului de pregă
tire. inccpind cu copiii si ju
niorii si terminînd. în mult, 
cazuri, cu atleti din lotul re
publican. Deși s-a constatat, de 
mai multă vreme, de exemplu, 
că volumul pregătirii atleților 
este redus, în raport eu ce
rințele marii performanțe și în 
comparație cu eel practicat Ia 
alte ramuri sportive, cu rezul
tate evident superioare, măsu
rile cuvenite au tot întîrziat. 
fiind înlocuite cu fel de fel 
de soluții ineficiente, care, în 
nici un caz, nu țin locul muncii.

Selecția continuă a fi o ac
tivitate îniimplătoare, sporadică, 
in loc ca valorile adevărate să 
fie căutate zi de zi, permanent, 
mai ales în școli, acolo unde, 
din păcate, atletismul nu este 
practicat nici măear cit se 
prevede prin normele ministe
rului de resort.

S-au făcut, de-a lungul ani
lor. fel de fel de greșeli în 
conducerea activității atletis
mului. dar neexistînd o sus
ținută și serioasă muneă de 
îndrumare și control, măsurile 
care s-au luat (dacă Intr-adevăr 
s-au luat !) au fost ineficiente, 
în acest sens, este de-a drep
tul inexplicabil ca antrenori și 
profesori care de ani și ani nu 
produc nimic pentru atletism să 
continue un trai de „dolce 
famiente", fără ea cineva să 
Ie zică ceva și să se ia mă
surile cuvenite, legale. împotri
va lor. între antrenori conti
nuă să nu existe o colaborare 
principială, tovărășească. înlo
cuită de fel de fel de... in
trigi și bîrfeli. de suspiciuni 
și neîncredere. Și rezultatele 
se văd...
MAI SINT DESTULE DE FĂCUI 

PIN A LA J.O.
în puținul timp care a mai 

rămas pînă Ia J.O. de la Los 
Angeles sint foarte multe lu
cruri de făcut, astfel ca repre
zentanții atletismului nostru 
(pe care-i dorim intr-un nu
măr cîț mai mare) să se nu
mere printre cei maj buni și

Ml, DfRBYlil STEW-S.C. MIE
GHEOKGHEN!, 11 (prin te

lefon). Penultima etapă a ce
lui de a) 4-lea turneu al cam
pionatului primej seri» valorice 
a Diviziei „A" de hochei nu 
s-a deosebit prea mult de ce
le din tururile preceden
te. Prin aceasta vrem să spu
nem că. prefațînd runda fina
lă in care șînt programate me
ciurile derby, fruntașele clasa
mentului joacă mai reținut, 
rezervindu-șî forțele pentru 
ultimul act. De aicj rezultă 
jocuri mai lejere, ct» un ran
dament... drămuit, ceea ce nu 
exclude insă unele evoluții in
teresante ale scoFuiui, așa cum 
s-a Intimplat si azi (n.r. ieri) 
Ia Gheorgheni.

STEAUA — DUNĂREA G*  
LĂȚI 1»—3 (3—2, 3—1. 4—6).
Partida a debutat cu o... lovi- 

i tură de teatru, gălățenii des- 
chjzind scorul. împotriva tutu
ror pronosticurilor, in min. 7. 
Steaua a egalat și a preluat

SPERANȚELE PENTRU
(Urmare din pag. I)

neraie nr. 5 din Roman 
(Neamț), ai cărui reprezen
tanți au făcut DODas Drin mul
te dintre cele mai Ditoresti zone 
turistice ale Moldovei. în 
timp ce un alt colectiv, cel a) 
Scolii generale nr. 22 din 
Brasov a lansat întrecerea 
pentru „cel mai bine organi
zat club de vacantă". în ace
lași timD. reușite acțiuni spor- 
tiv-turistice cu masa larsă 
de coDii organizează colective
le școlilor generale din Breaza 
(Prahova). Suceava (nr. 3). 
Reșița (nr. 10). Buzău. Tg Mu
reș. Baia Mare. Iasi ele.

Trebuie să fie limpede cen
tru cei ce se ocupă de activi
tatea sportivă a coDiilor. a- 
cum. in vacantă, ea si in ge
nera) in perioadele de scoală, 
că exercițiul fizic organizat, 
acțiunile initiate in asocia
țiile sportive din școlile ge
nerale (peste 7 500 cu aproape 
Datru milioane dc membri), in 
cercurile caselor nionierilor 
si șoimilor patriei sint desti
nate in esență. cuprinderii 
celor mai multi copii. a 
celor dornici să se inițieze 
sau să nraeiiee o ramură de 
sport : ele pot fi — desigur — 
si o modalitate dc selecție ocb-

MIHAELA LOGH1N

să lupte eu succes pentru locuri 
fruntașe. Pentru aceasta însă, 
în primul rînd. trebuie concen
trate eforturile pregătirii, ast
fel ca ea să se desfășoare Ia 
cel mai ridicai nivel. Atenția 
va trebui acordată prioritar at- 
leților cei mai capabili să rea*  
lizeze performante competitive 
pe plan internațional si care 
să fie pregătiți după metodele 
cele mai bune, cu implicarea 
mult mai responsabilă decît 
pînă acum a cluburilor și a 
organismelor teritoriale, ale 
mișcării sportive.

în paralel, acțiunea de de
pistare și selecție a elemente
lor de excepție din rîndnrile 
copiilor și juniorilor trebuie 
intensificată, iar valorile au
tentice să fie concentrate în 
centre de pregătire puternice, 
Pe grupe de probe (bine orga
nizate. dotate cu materialele 
trebuincioase și încadrate cu 
tehnicienii cei mai buni).

Forurile competente trebuie 
să stabilească sarcini precise 
pentru fiecare unitate. peni?» 
fiecare antrenor, astfel ca toți 
să contribuie cu ceva la pro
gresul atletismului nostru.

Los Angeles-ul este doar o 
etapă i și în nici un caz ulti
ma ! în anii care vin vor mai 
fi încă multe, foarte multe 
asemenea etape, iar cerințele 
vor fi mereu mai mari 1... 

conducerea (3—1 în min. 17). 
Gălățenii au redus din handi
cap în finalul primei reprize 
și. apoi, aproape pe toată du
rata reprizei secunde au jucat 
avintat si curajos. Abia în 
ultima parte a întîlnirii Steaua, 
eu jocul ei precis și foarte 
eficient, s-a detașat „scurt", 
mareînd trei goluri consecuti
ve. Ia interval de puține se
cunde, în min. 47, 48 și 49 
Au marcat : Hăiăucă 4, Chiri 
2. V. Huțanu, Olinici, l’opcscu 
si Gerezuly — pentru Steaua ; 
Mocan», Ditna și Marca — 
pentru Dunărea. A condus E. 
Both, ajutat de Șt. Enciu și 
J. Breze.

DINAMO — AVÎN’IVl 
GHEORGHENI 11—3 (5—1,
1—8, 5—2). Partidă în care di- 
namoviștii. vrînd să evite ori
ce surpriză, au apăsat serios 
pe accelerator chiar din pri
mele minute ajungînd să con
ducă în min 13 cu 4—0. Apoi
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MAREA PERFORMANȚĂ
tru cluburile sportive Pionierul, 
sentru alte unităti sportive 
de oerformantă. In acest 
fel se cuvine să fie înțeleasă 
munca (cel mai adesea rodni
că) a dascălilor de sport Si 
realizați indicatorii calitativi 
sentru fiecare disciplină, cu 
deosebire pentru eele olimpice : 
numai așa „cravatele roșii" tu 
tricolor not constitui. cum 
foarte olastic s-a afirmat la 
Dlenara C.N.O.P.. „laboratorul 
nostru de snerante Dentru ma
rea oerformantă".

primei 
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MIRCEA ROMAȘCANU, PE PLO
'Urma-î din pag I)

— Ciți kilometri ați rulat 
pînă acum ?

— De Ia jumătatea Iui no
iembrie, să fi făcut vreo 3 000.

— Și Piuă Ia prima competi
ție mai este încă timp.

— Da, « lună și jumătate. La 
1 martie va începe sezonul, cu 
„Cupa Dinamo". Apoi, intre 
25 martie și 1 aprilie, „Cupa 
Federației", iar pe urmă obiș
nuitele starturi peste hotare 
dinaintea „Cursei Păcii".

— După rezultatele din 1983, 
lumea așteaptă de Ia temerarii 
rutieri încă și mai mult în 
1984.

— E firesc. Și simt că pr' 
și că vor. Cei tineri au mai 
crescut în valoare, consaerații 
au înregistrat și ei o curbă 
ascendentă.

— Te gîndești numai la per
formanțe individuale ?

— Și Ia ele și Ia cele pe 
echipe — în „tururi" și în 
proba de 160 km contratimp, 
ehar si la posibilitățile rutie
rilor de afirmare pe velodrom. 
Performanța lui Gh. Lăutaru Ia 
Universiadă ne-a stimulat pe 
toți, ne-a deschis îneă o 
poartă...

Lingă antrenorul emerit al 
ciclismului. Nicolae Voicu, șl 
lingă liderul sportului nostru 
cu pedale. Mircea Romașcanu, 
se află alți 7 dinamoviști (Gh. 
Lăutaru, Costică Parasehiv, 
Cornel Nicolae, Constantin Că-
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Retrospectivă hipică

M. STEFĂNESCU - UNJf
Anul 1983 a fost marcat de 

forma constant bună realizată de 
actualul campion al celor , două 
clasamente, M. Ștefănescu. Teh
nician desăvîrșit, dotat ou mari 
calități de driver, in anul care 
s-a scurs s-a Întrecut pe sine, 
reatizind rîvnitul event de dublu 
campion. pentru care li adresăm 
calde felicitări. Acest valoros re
zultat a fost realizat gratie lined 
munci oneste, prin care pensio
narii săi au făeut mari salturi 
de vaSoare, precum Secret, Reac
ția, Silicon,. Romița și vicecam- 
picnul trăpașilor noștri, Solsti- 
țîu, ca și 2 anii Jiga și Silica, 
aduși în riadul vedetelor. Con
semnăm. de asemenea. forma 
excepțională a lui Crater, care 
și-a mentinut-e aproape întreg 
asnd ’83. in final fiind cel mai 
bun cal de 3 ani și principalul 
candidat Ia derbiul din 1984.

tocul secund a fost ocupat de 
fostul multiplu campion G. Tă- 
uase, care insă în 1983 a trebuit 
să se plece în fata eternului său 
rival, dezlănțuit spre a răsturna 
clasamentul fn favoarea sa.

Titlul de campion al ajutorilor 
de antrenori a revenit în 1983 lui 
FT. Si raion. care, sub conducerea 
valorosului V. Gheorghe, a reu-
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Retrospectivă la primul „semestru" al campionatului (IV)
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Ecmna-

Recent l-am fntîlnit pe ta
lentatul jucător al „șepcilor- 
roșii“ Alexandru Suciu. un ju
cător, zic unii, capricios, care 
amînă... revenirea printre se- 
îecțonabilii lotului ,,A“. Prilej 
de o scurtă discuție despre el 
și echipa lui care, cum se 
știe, este angajată în disputa 
pentru promovare în prima 
divizie.

— Să începem cu... începutul 
Suciule. Cind ai intrat in fot
bal și ce ți-ai dorit de la el ?

— Prin 1971 mă aflam in 
grupa „bobocilor", pe care ii... 
creștea Petru Emil, jucător de 
marcă al lui 
centru t' r ___ ....._____
fiindcă vroiam să ajung fotba
list mare, ca Dobrin și Dumi
tru, idolii mei, cu tehnica lor 
fascinantă.

— Ai avut și talent, dovadă 
că ai urcat repede pe scara 
fotbalului...

— Cam așa a fost. In 1977 
figuram deja pe lista rezerve
lor primei echipe, ca al treilea 
junior. După o jumătate 
an, am prins lotul național de 
juniori de la Bistrița ; in 1978 
— primăvara — luptam cu „U“ 
pentru un loc in ,^4“ .’ Toam
na, am debutat in prima divi
zie, la uri meci impotriva lui 
S.C. Bacău, pe care am 
vins-o cu 3—0. N-am să 
acea zi frumoasă. Au 
apoi, anii de la L____,_____
meciurile in reprezentativa na
țională de juniori, chemările la 
lotul de tineret, pregătit de 
antrenorul Cornel Drăgușin, de 
la care am învățat multe, con
vocări chiar la lotul „A“...

— ...Și acea splendidă parti
tă cu Anglia, din toamna Iui 
1980. de la Ploiești, cind spe
ranțele britanice au încasat 4 
goluri ! Ai făcut, atunci, alături 
de Rednic, Klein. Gabor, Geol- 
gău și ceilalți o mare partidă. 
Să fi însemnat acel joc termi
narea traseului internațional al 
fotbalistului Suciu ?

— La 23 de ani mă și sperie 
un asemenea gind. $tiu insă, 
cu certitudine, că tare mult 
doresc sd joc din nou împreu
nă cu „tricolorii- de azi, pe 

i-ați pomenit și care au
i — desi-

„U“. Venisem la 
din proprie ' inițiativă.
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La recenta consfătuire ne 
care federația a organizat-o 
cu factorii eu atribuții in fot
bal. unde s-a analizat activi
tatea în sezonul de toamnă 
1933. Droblemele lezate de 
asoeetele diseiolinare. au o- 
cuDat normal, un ioc orinci- 
Dal. Asa vom proceda si noi 
in cadrul retrospectivelor la 
orimul .semestru*  al camno- 
natului. Duoă factorul fi
zic. duDă pregătirea tehnico- 
tactică etc., iată. azi. vom ve
dea cum au stat lucrurile tin 
Drimul rind la Divizia ,A*1  la 
atit de importantul capitol al 
DISCIPLINEI.

Dealtfel, in cadrul consfă
tuirii amintite. Ia» Pasca, 
viceoresedinte al comisiei de 
disciolină a F.R.F.. a nrezentat 
un raDort din care am reți
nui citeva date si concluzii care 
pot conduce la următoarea 
idee-sinteză : FOTBALUL RO
MANESC CARE LN ANUL 
1983 A REALIZAT CELE MAI 
BUNE REZULTATE PE PLAN 
INTERNATIONAL DIN ÎN
TREAGA SA ACTIVITATE A 
AVUT IN SEZONUL DE 
TOAMNA UN CADRU MAI 
BUN DE DESFĂȘURARE SUB 
ASPECT DISCIPLINAR DEȘI 
N-AU LIPSIT ABATERILE 
DE LA REGULAMENT PRE
ZENTA CARTONAȘELOR
GALBENE ELIMINĂRILE DE 
PE TEREN SI REGRETABIL. 
CHIAR REFUZUL DE A 
SE RELUA JOCUL cum a 
procedat Universitatea Cra
iova in oa'tida cu Sportul stu
dențesc. indiferent de mo
tivele invocate atunci.

DISCIPLINA DE IOC
Ș._ IN JOC

țiezi in fața unor echipe de 
valoare ca Universitatea Craio
va, Dinamo, Sportul studențesc 
ș.a.m.d. La divizia secundă, 
orice s-ar spune, ești cam 
pierdut, ca să nu mai spun cd 
te deplasezi pe la unele echipe 

•“ ‘~ ‘ ' cu tot".
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care te »iau cu fulgi
— Și de... Suciu ce 

spui ?
— Cind am «pus că 

depinde revenirea mea

Avem destin iueători model 
in fotbalul nostru mai ales in 
Divizia A*.  Exemplele nu 
trebuie căutate mult si ele se 
săsesc in fiecare eeh’Oă. Se 
numesc Geolgăw, ȘtefJneseu
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nd 
care , ,_______
adus echipa națională ___
gur, împreună cu Mircea Lu- 
cescu și Mircea Radulescu — 
intre primele opt formații 
ierarhia continentului !

— Și de cine 
pinde să revii- 
ternațional ?

— în primul 
de... „U“ ! Da, 
deoarece dacă 
Divizia „A“ 
trebuie s-o _____ _ —
atunci și... Suciu și aiți jucă
tori de talent ai Clujului vor 
veni și ei mai in față. Fiind
că, știți și dv., ziariștii, in 
Divizia „A“ toți te văd mai 
mult, te stimulează »d te per
fecționezi. Te văd antrenorii 
federali ! Ce mai încolo și în
coace, ești in atenție pentru că 
la prima divizie se uită toți, 
ai posibilitatea să te eviden-

crezi tu că 
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cuitul internațional, m-am re
plicat in această tentativă. Asta 
insemnind cd Suciu a tras con
cluzii din greșelile trecutului — 
cind a avut unele scăpări in 
viața personali, cind a crezut 
mai mult in talent decit in 
muncd, cind a avut și un mo
ment de rătăcire in vara tre- 
—" - - ---------------------------- cu

i-a 
Vreau 

mai

mai mult in talent decit

>.17“ 
cir- 
im-

si Cămătaru. >a Craiova One. 
Tălnar si Rednic. Ia Dinamo, 
lordaehe Bitint. Cimneam» 11. 
la Steaua. Cazan și M. Mihail 
Ia SDortuL Zare (F. C. Bihor). 
Ursa (Politehnica Iași). Căr
nuri (S. C. Bacău) Stane» 
(F. C. Argeș). Cavai (Jiul). 
Kallo (F. C. Olt) Ginea (Chi
mia Rm. Vil-ea) Roznai (F. C. 
Baia Mare) Ispir (A.S.A.). Io- 
niiă (Corvinul) Manea (Ranid). 
Ene (C. S. Tirgoviste). Pisăa 
(Dunărea CJ5.U. Galati) Bu- 
tufei (Petrolul) ca să cităm 
doar oe citiva dintre snortivii 
cei mai eorecti. Cei mai multi 
dintre iueători se străduiesc 
să aulice în teren, cu armele 
fotbalului ideile de ioc pre
conizate de antrenori si nu 
au altă nreoeuoare decit io- 
cuL Astfel de truditori*  mo
dești harnici si eorecti are 
fiecare echinâ. mai multi sau

cută, forțind un „divorț- 
echipa care l-a crescut si 
acordat destule onoruri, 
să rețineți cd Suciu este -----
matur astăzi și se pregătește 

— - - pregătit niciodată 
această echipă ti- 

tinărul antrenor 
caută să-i impri- 

reușit in parte — 
un joc tineresc, modem, 
cace. Sigur, lupta pentru 
nire in Divizia „A“ este 
dar noi toți credem in 
noastră.

— Mult succes Suciule, 
echipei tale !

mai putini. în funcție de mo
dul cum clubul si antrenorii 
în cauză s-au străduit -î-1

PROBLEMĂ DE 
crească și să-i formeze ca ade
vărat i sportiv».

CE SPUN CIFRELF 
Șl FAPTELE

Apelăm din nou la ranortul 
comisiei de disci Dî-ni In 
sezonnl de toamnă s-aw acor
dat 395 de CARTONASE GAL
BENE. inregistrmda-se o scă
dere tată de oeriaada eores- 
Bonzătoare a eamnienalului 
oreredent cind se aeerdase- 
ră 349 de cartonase galbene. E 
un oro eres dar situația nu 
noate satisface oe nimeni 
pentru că. cităm din raoort. 
..in ciuda unor nregrese. 
eamnionatul ■■ se ridică la 
nivelul cerut, la cotele fot
balului european*.  Or. Dro- 
eresul asteDtat nu Doate 
veni fără o substanțială îm
bunătățire ne olanul disciplinei, 
factor inseoarabil de dobin- 
dire a marii Derformante. Si
tuația cartonașelor galbene 
Ia unele echiDe nu Doate să-i 
liniștească nici De iueători. 
nici oe antrenori si condu
cătorii de cluburi sau secții. 
Sportul studențesc — 25 de 
cartonase ealbene C. S. Tir- 
eoviste 22. Petrolul si Corvinul 
21. Steaua 2« F. C Olt 19, 
Univ Craiova 18 (cum se îm
pacă acest bilanț cu valoarea 
«chinei ?). Chimia Km. Vîl- 
eea 17. Jiul 16 sint în prima 
jumătate a acestui nedorit cla
sament. duDă cum la jumătatea 
Întrecerii unele echiDe au 
Dierdut nenermis de_ multe 
puncte in ..Trofeul Fair-olay*.  
eomoctitia sportivității. ini
țiată de ziarul Snortul". Din 
totalul de 300 de puncte acor
dat la start. Univ. Craiova mai 
are doar 105. C. S Tircoviste 
135. Snortul studențesc 155, 
Corviaul si F. C. Olt 189. toc
mai datorită cartonașelor si 
atitudinii din teren si din 
afara acestuia inclusiv a 
unor antrenori.

N-au liDSit nici eliminările 
de ne teren. Ungureanu. Dono- 
se. Coras Fitil». Biro I (cam
pion cu două eliminări in eta
pele a 13-a si a 16-a). Peaoff, 
Saiaua. Basna Klein (surprin
zător dar unul dintre cei mai 
harnici iueători a fost elimi
nat). Cojoearu (C S Tîrgo- 
viste). Agiu si Oană au oără- 
sit terenul de ioc lăsîndu-si 
eoechinierii in inferioritate 
in luDta de ne gazon. Să mai 
spunem că unii fotbaliști au 
devenit statornici cofectioneri 
de cartonase ealbene. cum 
sint Muntean»» II (6 cartona
se ! !). Iergulesei» 5, I. Tema, 
Hanghiue. Aelcnci, Bogdan, 
Cincă, Prepeliță, Negrită. FI. 
Marin și Eduard — toți cile 4. 
Dianu. Anton, P. Grifore, Bă
tută. Varga, Bălan (Baia Mare), 
Lais, Coraș, M. Sandu, Petcu, 
Galan (Corvinul), Bumbescu, 
Fitaru, Nieulescu, Basna, Ancu- 
ța, Lazăr, R. Mureșan, 
Bnzsăn — cite 3. Sînt nrinlre 
ei iueători internaționali alții

REZOLVAT !
tineri de real talent dar care 
din ea»za vociferărilor a Dro- 
lesfctor ta deciziile arbitri
lor nu se lasă Dină ..nu văd 
galben in fata ochilor ca să 
stea, aooi o etapă sau mai 
multe ne tușă. Sînt destui ju
cători si antrenori care vor 
să-s» facă singuri dreptate, 
des», cum vom vedea, are cine 
să se ocupe si de arbitrii care 
grgsesc. Cum se arăta in ra
portul colegiului de arbitri, 
prezentat de Fr. Coloși Den
tru greșelile comise in toam
nă. 107 arbitri (7 din lotul ,.A“ 
si 26 din lotul ,.B“) au fost 
sancționați cu 372 etape de 
susnendare iar Datru dintre ti 
fdin lotul C“). Dentru grave a- 
bateri. au fost excluși din 
arbitrai. Au venit in fata co
misiei de disciplină 222 de ju
cători (de la cele trei eșaloane 
divizionare). 278 de delegați. 
20 de antrenori si 32 de arbi
tri. ultimii fiind chemați Den
tru informații suplimentare.- 
Si ca urmare, la Divizia -A“ 
t-au dictat 33 de etaDe susDen
dare la 17 jucători (cu 30 de 
etaDe mai Dutin ca in turul 
Dre-edent) ceea ce arată că 
mai sînt destule de' făcut oe 
Dlan etic.

MEREU ACEEAȘI PLACĂ !
80—90 la sută din incidentele 

Detreeute au 
ment greșelile de arbitrai, 
în cauză refuzind 
recunoască 
știut, acela _ ________
iueători NU CUNOSC REGU
LAMENTUL 
CARE ÎL PRACTICA 
VOR SĂ FIE FAVORIZAȚI DE 
ARBITRAJ ceea ce e cu totul 
altceva. Iată de ce anreeiem' 
ca ooortună. ea necesară mă
sura preconizată de fede
rației în ceea ce privește obli
gativitatea jucătorilor din cele 
trei eșaloane de a urma 
scol» de arbitri si de a avea 
carnet de arbitru, acțiune ce 
va duce — sperăm — la o mai 
bună cunoaștere a reculamen- 
tutui Ia sporirea sportivității 
in teren.

EDUCAREA SPORTIVILOR 
BUNA ORGANIZARE A TN- 
VĂTĂMlNTULUI POLITICO- 
IDEOLOGIC, STIMULAREA 
FAIR-PLAY-ULUI, STOPA
REA JOCULUI BRUTAL 
SINT TOT ATTTEA MIJLOA
CE DE A CONTINUA ACȚIU
NEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 
SPORTIVITĂȚII PE TERE
NUL DE E0TBAL — ca si in 
tribune —. fără de care. nro- 
rresal. noile acumulări ne olan 
fizie. 
dobîndite 
felor.
echina 
elita _______
Prezenta Ia turneul final din 
Franța obligă oe toti jucătorii 
si la un progres ne toate nla- ' 
nucile. inclusiv al DISCIPLI
NEI ?

avut ca... argu- 
cei 

însă să 
un adevăr de mult 

că foarte multi

JOCULUI PE 
SAU

tactic nu noi fi 
măsura rerin- 

nerioadă in cr.re

tehnic.
ne 

într-o --------
națională a pătruns in 
fotbalului european.

inclusiv al DISCIPLI-

Constantin ALEXE

cum nu s-a 
ctt „V, in 
nară căreia 
Remus Vlad 
me — și a

efi- 
reve- 
grea, 
șansa

ție și

Stelion TRANDAFIRESCU

Intre tur fi retur POPASURI IN EȘALONUL NR
După ineheierea intrceeritar din turul campionatului Diviziei 

„C“. credem că #" este lipsită de interes prezentarea succintă 
a situației din cele 12 serii ale acestei competiții fotbalistice 
Ia care participă nu mai puțin de 192 de echipe. Deci -

SERIA I : UN LIDER AUTORITAR

• Participă formațiile din 
partea de nord a Moldovei, li
deră fiind o echipă bine cotată 
in ultimele ediții ale competiției

Pașcani. Formația fe- 
a^e în clasamentul ade- 
4-7 D A Pierdut trei 
toate în deplasare, la
Rădăuți (0—1). Relonul

3

SERIA A Îl-A : +10

13. Șiretul Pașcani 15 6 0 9 26-25 12
14. Avintul Frasin 15 5 2 8 14-24 12
15. Unirea Sâvenî 15 5 1 9 14-24 11
16. Celuloza P.N 15 5 0 10 18-26 10

ADEVĂRLA

ON
orman- 
ute de 
„Crite- 
ată cu

DUMINICĂ

tragere_

si

nil 
lieu

a. am. 
temut

mal 
i si în 
r care 
larcăm 

a 
și

*

M H.
multe 

icescu. 
iri va- 
ane In 
cr.cărui 
' alt- 
lorl și 
1 aler-
si pi- 

kiunl.

I
I
I

seu I

PRONOSTICU
RILE ? Atractivitatea sistemului 
de joc Pronosport a fost recon
firmată din plin și cu prilejul 
concursului de duminica trecută, 
la care au fost atribuite mari și 
numeroase eîstiguri. inclusiv un 
autoturism ___ 1_
acum programul concursului de 
la sfirșitul acestei săotămîni, 
care beneficiază de un report de 
aproape 80.000

I. Ascoli — 
zio — Venona 
AveHino-; IV. 
Hna : V. Pisa 
Sampdoria —

.Dacia 1300". Iată

lei la categoria I : 
Juventus : II. La- 
: III. Milan —
Napoli — Fioren- 

— Roma : VI.
Inter ; VII. Torino

UN NOU PRILEJ DE FRUMOASE SATISFACȚII !
Cu suma de numai 10 lei, oricine joacă poate ciștiga:
• AUTOTURISME „Dacia 1300“ .
• MARI PREMII IN BANI, variabile și fixe» m bunte 

cu cele de 50 000 lei

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE
1984.

sîmbătâ 14 ianuarie

PROCURAȚI-VA DIN TIMP BILETE CU NUMERELE 
PREFERATE I

ADMINISTRAȚIA DI SUI LOTO PRONOSPORT (NfmtUĂ
— Caitania ; VUI. Udinese — Ge
noa : IX. Atalanta — Campo- 
basso ; X. Como — Arezzo ; XI. 
Palermo — Cremonese ; XII. Pes
cara — Cavese.

SE REAMINTEȘTE că astăzi 
este ultima zi de participare la 
tragerea obișnuită Loto de vi
neri 13 Ianuarie 1984, care va 
avea loc lnceptnd de la ora 14,3# 
tn‘ sala etubulul sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stai-

covici nr. 42 ; numerele câștigă
toare urmează a £i transmise la 
televiziune si radio fo cursul se
rii

« NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN II IANUARIE. Extragerea 
I: I 23 27 24 29 6 ; Extrage
rea a Il-a : 35 14 34 9 12 21 ; 
Fond total de cistiguri : 
956.114 lei.

C.F.R 
roviară 
văruhri 
jocuri, 
Metalul
Sâvinesti —21 s» fosta divi
zionară ,.B‘‘ Minerul Gura Hu
morului (0—2>. Are cea mai efi
cientă înaintare din toată se
ria — a înscris 35 
dintre care 10 în deoTasare. 
Antrenorul echioei 
tul iucător al Raoiduîui. Con
stantin Din». C.F.R. Dorneste 
in retur cu un avans destul de 
mare de puncte (5>, ceea ce îi 
dâ sanse mari de nr-amovare 
în ..B“.
• Fosta divizionară ..B- Mi

nerul Gura Humorului a avut 
o eomDortare modestă Ia în- 
eeDutuI turului. dar a revenit 
sore sârsitul sezonului,

0 Dintre cele dlouă 
•no’» Dromovate. doar 
Gă!ănești s-a remarcat, 
nîncl turul ne oozitia a 
clasament.
• Echipele au marcat 

32£ de eolUFi. ceea ce 
zinîă o medie de

Clasamentul seriei t 
î. C.F.R. Poțcani 
2 Mi-nerui G. H-
3. Lamin. Roman
4. Met. Rădăuți
5- Corp. Geteiicjli 
4 “ *“
7. 
8
9.

10.
11.
12.

Relenul Săv 
A.S.A C-luog 
Min. V. Dornei 
Zimbrul Șiret 
Electro Buceceo 
Cetatea Tg. N. 
Crist. Doroho»

>5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

de goluri.

este los-

echipe 
Carnali 
tersni- 

5-a în

2.7

11 1
7 4

4
3
t
2
3 
î

7 
7
»
7«
7
5 5
6 2 
â 2 
e I

»» tur 
re»re- 

de meci.

23
18
18
17
17

3 35- t
4 26 12
4 tf-11
5 3T-Î3
8 21-25
6 23-24 16
6 2&-W 15
7 21-17
5 1«-19
7 19-26
7 26^29
8 13-24

15
15
14
14
13

M.

este 
in 

seă-

• Tot timpul turului. Ari
pile Bacău s-a aflat in frunte.
• Băcăuanii au o situație 

excelentă în clasamentul ade
vărului : +10 p. Ei au pierdut 
doar două partide ambele în 
deplasare, cu 0—1. la Victoria 
Gogești si- Ia fosta divizionară 
..E ‘ Mecanica Vaslui. E; 
Aripile este antrenată de 
Nedeleu.

O Revelația seriei 
FEP.A. 74 Birlad. care, 
eamoionatul trecut a

. nat eu greu de retrogradare 
fa «croat tocul 14).
• Noile nronw. i " — Prole

tarul Bacău, Gloria-Vointa 
Odabești și Inter Vaslui — 
descurcat destul de b'>ne în 
oeiMând î-fcur» Ia mirfoiul 
SamenliittP

O O curiozitate a seriei, 
mărul »»«■ de mei 
Ie la egalitate — 4E 
de 120 Goluri m.

CîuscnienEul seriei :
T. Aripile Becăa .
2. FEP# M Bîrlad
3. Victario Gogești
4. Meeorueo Vaslui 
3-, Penelul Mbieeșri
6. luceafărul Adjud
7. Gîesto Odabești 
&. Chimia Mărbșești

Proletarul Bacău 
later Vaslui 
Vllkurt. Pane iu 
Lelea Bacău 

. Mia. Camănețti 
IȘ. CeasHuct. lași 
15. Metalul Tg. Sec. 
tâ. Fnerg. Gh. Gb De) rs

••s-a”..
tur. 
cla-

9.
14. 
n.
12.
13.

15
15
15 
15 
15 
15
15
15
15 
15 
15
15
15
15
15

9
7
8
8
6
7
6
7
7
6
4
5
5
4
5
2

4
6
2
2
3
1
3
1 
0
2
6
3
3
4
2
6

31-11 
23-12 
21-12 
21-14 
25-21 
16-15 
13-19 
13-23
19- 19
20- 25 
11-17 
23-24 
13-21
13- 15
14- 18 
13-23

22 
20
18
18
15
15
15
15
14
14
14
13
13
12
12
10



Turneul de șah de la laice

DANA NUȚU A REMIZAT
CU NONA GAPRINDAȘVILI

BELGRAD, 11 (Agerpres). — 
în runda a IV-a a turneului 
international feminin de șah 
de la Jajce. maestra româncă 
Dana Nuțu, jucînd cu piesele 
negre, a remizat cu fosta 
campioană mondială Nana Ga- 
priadașvili (U.R.S.S.), egalita
tea fiind consemnată si in par
tida dintre șahistele poloneze 
Szmacinska și Erenska. Macek 
a cîștigat la Margareta Mu-

• JSporlivii mexicani sini 
deciși să obțină la Jocurile 
Olimpice de vară de la Lo» 
Ancele, rezultate mai bune 
decit la Olimpiadele anterioa
re* * *. a declarat Nelson ' ar
eas. directorul Oficiului oen- 
tru dezvoltarea sportului din 
Mexic. După Părerea sa. :n 
momentul de fată o bună va
loare demonstrează atletă, 
luptătorii. iudoka. halterofilii 
si înotătorii. care s-au eviden
tial in cadrul Jocurilor pana
mericane de la Caracas., 
minuna că la .mondialele" ae 
atletism de la Helsinki mărșă
luitorul Emesto Canto a riș
ti sat titlul mondial la 2d 
kjrr. cu tunsul de 1.20:49.

• Ministerul sporturilor din 
Canada a luat hotărirea ca 
to i sportivi» selecționați pen
tru ..Olimpiada albă- de la 
Saraievo Si oentru Jocurile ăe 
varl de ia Los Angeies să Ce 
■unusi in mod obligatoriu, 
controlului antidoPinz. Măsura 
aceasta a fost luată dună des
calificarea a do: dintre hal
terofilii canadiene care au

a declarat : „Cine consideră echi
pele Portugaliei, României și 
Spaniei învinse dinainte se în
șeală. Toți avem o șansă egală- 
Toți avem, în primul rînd, șansa 
să arătăm cel mai bun fotbal*.

Doi dintre cei mal reprezenta
tivi jucători portughezi au decla
rat următoarele :

Fernando Gomez — atacant 
central — cîștigătorul „Ghetei de 
aur* — 1983 : „Cred în calificarea 
Portugaliei- Vest-germanii. cu va
lori reale, nu mai sînt în forma 
de acum dțiva ani. In timp ce 
spaniolii se bazează doar pe 
forța fizică...*

Manuel Bento — portarul se
lecționatei : „Am căzut într-o

• In Anglia s-au re jucat d- 
teva dintre partidele din turul 3 
al „Cupei Angliei", oare In pri
ma manșă s-au Încheiat la ega
litate : Birmingham — Sheffield 
United 2—0, Bristol City — Notts 
County 0—2, Newport — Plymouth 
0—1, Swindon — Carlisle 3—1, 
Watford — Luton 4—3. Partidele 
Scunthorpe — Leeds șl Wolver
hampton — Coventry s-au înche
iat din nou la egalitate (1—1) 81 
vor fi pentru a treia oară pro
gramate 1
• Echipa Ungariei, aflată In 

turneu in Franța, a jucat cu 
formația de rezerve R.C. Stras
bourg (care activează In liga a 
3-a) clștiglnd cu 1—0. prin golul 
marcat de Dajka (rain. 70).

• Ih meci amical. Ia Rennes, 
echipa locală a dispus cu 3—2 de

Maocabi Ramat Gan — Antibes 
95—83, BIC Trieste — B.C. Tours 
T3—60 ; feminin : „Cupa Liliana 
Ronchetti* : MinLor Pemik — 
Viterbo 83—59.

HANDBAL ft In med tur pen
tru sferturile de finală ale ..Cu
pei campionilor europeni* (mas
culin) : AnâJana Lodz — Honved 
Budapesta 28—22.

TENIS ft Americanul John 
McEnroe, clasat pe primul loc în 
clasamentul ordinatorului ATP, 
a fost desemnat ..jucătorul anu
lui* de către Asociația terJsma- 
nilor profesioniști- Este pentru 
prima dată cind se decemează 
acest trofeu. McEnroe s-a situat 
în fruntea clasamentului mondial 
23 de săptămîni în 1983. devan
sând u-1 pe cehoslovacul Ivan 
Lendl (15 săptămîni). ft Mats 
Wilander a fost desemnat ce! mai 
bun sportiv al Suediei în 1983 de 
către ascultătorii postului națio
nal de radio Wîlander devansea

grupă care ne convine, cu toată 
prezența echipei R.F. Germania. 
Reprezentativele Spaniei și Ro
mâniei au un stil de joc asemă
nător cu al nostru*.

Di Stefano, antrenorul lui Roal 
Madrid : „Echipa Spaniei nu are 
o serie ușoară. Ea trebuie să 
prindă o formă foarte bună spre 
a evita reeditarea slabei perfor
manțe din 1980. de Ia turneul fi
na! din Italia, cind a ocupat ul
timul loc din grupa «B» a ace
leiași faze finale*.

Reprezentativa vest-ge>rmană va 
face în această iarnă un stagiu 
de pregătire la Vama (Bulgaria), 
In timp ce Portugalia va susține 
câteva meciuri amicale în Franța, 

formația vest-germană Arminia 
Bielefeld.
• A continuat turneul de sală 

pentru juniori de la Leningrad 
(„Memorialul Granaitki-n"). Echi
pa R.F. Germania a învins cu
1— o. selecționata S.U.A. și este 
virtuală câștigătoare a competiției. 
Alte rezultate : Belgia — Franța 
3—1. U.R.S.S. n — U.R.S.S. I
2— 1. înaintea ultimelor jocuri, 
în clasament : R.F.G. 8 p. 
U.R.S.S. I 5 p, S.U.A., U.R.S.S. 
H, Belgia și Franța cite 3 p.
• Federația algeriană i-a numit 

drept antrenor al reprezentativei 
pe Mahleddine Khalef, tehnicia
nul care a oondus echipa națio
nală șl la „El Mundlalul" spaniol. 
In prezent Algeria se pregătește 
pentru preliminariile turneului 
olimpic. In care lntîlneste în 
meci retur selecționata EgiptuM- 

ză în clasament pe campionul 
mondial de motocros Haakan 
Carlqvist și pe campioana mon
dială de bowling Lena Sulkanen.

ȘAH ft De la Secretariatul Fe
derației internaționale s-a anun
țat că finala turneului candida- 
ților la titlul mondial dintre ma
rii maeștri sovietica Garri Kas
parov și Vasili sniîslov se va 
disputa începînd de la 9 martie. 
In orașul Vilnius, ft La 6 martie; 
la Sori, va începe și finala tur
neului candidatelor. în care se 
întîlnesc marile maestre sovietice 
Irina Levitina și Lidia Semenova.

TENIS DE MASA ft La Lyon, 
In cadrul grupei de elită a cam
pionatului ligii europene. Polo
nia a întrecut Franța cu 4—3.

VOLEI ft Tn turul doi al ..Cu
pei cuprior* (feminin) : Heerlen 
(Olanda) — Basel 3—6 (5 5 o

Favoriți olimpici
S-a născut — * manta 

la Grafenort. tn Eveua. Înălțime 
— ist cm. greutate — >4 kg. Face 
parte U-n clubul de scb. d:a 
Grafenort. unde este pregătită 
de antrenorii1 2 Philippe Chevalier.

Er-.ka are un bogat palmares 
sportiv dună o îndeiureatâ ac
tiv ’ile comoetitioaală. In IM» a 
luat parte la J.O. de ta Lake 
Plarid. unie a cist-gat medalia 
de bronz <1 rZJ.» la slalomul
• p.*nal.  dusă Hanul Wer.zri
(Ltaehtensleinl 135.M Si Christa 
Kînshofer f Austria) ! 5». ta
aceiași an. în clasamentul gene
ra: al .Capei mondiale*  a fost
• cincea La «La’.o mul arias si > 
Fxs îa La slalomul specia Tn :M1 
a fost a doua Ir .Cupa mon- 
dw4*  (prima la .special*  si a 
treia la „uriaș*).  Cri mai bun 
•fon a! sâu a fost cri al anului 
13?- La campionatele mondiale 
de La Schi adm inghaus. la Aus
tru a obținut victorii la ..spe
cial-. la .uriaș*.  la combinata 
de slalom 5: la combinata de trei 
probe, a câștigat .Cupa mon
dială*  (a fost prima la ..special*,  
a tr^ia La ..uriaș*  si a doua la 
combinați). Anul trecut. In 
•Cupa 'tnondiaiă*.  cîștigată de a- 
tne-iranca Tamara McKiney, 
Er ka Hess a fost a treia în c’.a-

PE GHEAȚA Șl
WETSSWASSER. Reprezentativa 

de hochei a U-R.S.S. a evoluat la 
We_sswasser in compania echipei 
R-D. Germane, pe care a învins-o 
eu »—1 (2—«. 4—1, 1—0). Au mar
cat • Makarov — 3, Balderis —
*. Gh erase mov. Kovln și Skvor- 
k>v respectiv Kinzel.

CERVTNIA, Pe pista de bob din 
localitate se desfășoară .Cupa 
mondială" pentru bobul de 2 
persoane. După două manșe, si
tuația este următoarea • 1 R.D.G. 
I 2:15.91, 2. R.F.G. H 2:16.89. 3. 
R.D.G. U 2:16.90.

LEYSIN. Pe pîrtia din această 
stațiune elvețiană a avut loc 
marți o cursă feminină de sla
lom special contând pentru 
„Cupa Europei*  : 1. Brigitte Ga*  
dient (Elveția) 1:30,68, 2. Alexan
dra Marasova (Cehoslovacia) 
1:32.39, 3. Monika Hess (Elveția) 
1:32,59, etc. tn clasamentul gene
ral al competiției, pe primele 
locuri se află : 1. Corinne Eug- 
«ter (Elveția) 65 p. 2. Anita Wa-

A ÎNCEPUT „TURNEUL
NEW YORK, 11 (Agerpres). — 

La New York a început cea de-a 
14-a ediție a „Turneului campio
nilor*.  competiție ce reunește pe 
primii 12 clasați în „Marele Pre
miu “ al Federației internaționale 
de tenis. In primele două me
ciuri. spaniolul Jose Higueras l-a 
întrecut cu 6—2. 6—2 pe Jose- 
Luis Clerc (Argentina), iar Jo
han Krick (S.U.A.) a dispus cu 
—6. 6—4 de compatriotul său 
Jimmy Arias. 

reșan, Nikolin a pierdut la 
Veroczy, iar Fischdick a obți
nut victoria în partida cu 
Petrovici.

în clasament, pe primele 
locuri se află marile maestre 
Nona Gaprindașvili, _ Hana 
Erenska si Zsuzsa Veroczy cu 
cite 3 p, urmate de Nana 
Alcksandria cu 2 p (2), Dana 
Nuțu și Margareta Mureșan — 
cite 2 p etc.

fost denistati că au folosit 
substanțe interzise la Jocu
rile panamericane de la Ca-

• Schiorului italian De 
Chiess*  i s-a îngăduit, de către 
conducerea Federației italie
ne de specialitate, să urmeze 
un program de pregătire strict 
individualizat in vederea con
cursului de selecție pentru 
formarea echipei olimpice 
.azzurre*.  De Chiessa este de 
profesiune medic stomatolog 
st evident, nu-si poate per
mite să-si lase oaeientii să-l 
aștepte în perioadele in care 
el s-ar găsi în cantonament. 
De munte L..
• Perechea de patinatori 

englezi Torvil-Dean a cîs- 
tigat recent titlul de campioni 
ai Angliei, la dans. în între
cerile desfășurate oe pati
noarul din Nottingham. valo
rosul cudIu a prezentat un 
program total nou. pe mu
ică de Ravel (faimosul Bole
ro». pentru care arbitrii i-au 
acordat de sase ori nota ma
ximă (6) iar alti trei au ounc-

ERIKA HESS [Elveția]

samentul general (prima la „spe
cial- și a patra la „uriaș" și la 
combinată).

PE ZĂPADĂ
chter (Austria) 51 p. 3. Ulrike 
Baier (Austria) 48 p.

EBEN IM PONGAU. O oursă de 
slalom uriaș, contând pentru 
.Cupa Europei", la bărbați, s-a 
desfășurat în localitatea austria
că Eben Im- Pongau : 1. Hansi 
Standteiner (S.U.A.) 2:41.51. 2.
Heinz Holzer (Italia) 2:42,15. 3.
J6rg Seiler (Elveția) 2:42,64. Cla
samentul general : 1. Siegfried
Kerschbaumer (Italia) 50 p. 2. 
Gunther Marxer (Liechtenstein) 
11 p. 3. Josef Schich (R.F.G.) 26 
p. 4. Standteiner și John Bux- 
man (S.U.A.) 25 p.

ADELBODEN. Slalomul uriaș 
din cadrul „Cupei mondiale" a 
prilejuit marți un categoric suc
ces al schiorului suedez Ingemar 
Stenmark. cronometrat în 2:27,36. 
Pe loourile următoare s-au cla
sat : 2 Hubert Strolz (Austria) 
2:28.04, 3. Primln Zurbriggen
(Elveția) 2:28,16. 4. Marc Girar- 
delli (Luxemburg) 2:28.61. 5. Jure 
Franko (Iugoslavia) 2:29.05.

CAMPIONILOR" LA TENIS
Din cele 13 ediții disputate 

pînă acum, recordul de victorii 
aparține tenismanului român Ilie 
Năstase, învingător de patru ari: 
tn 1971. 1972, 1973 și 1975. Celelalte 
succese aparțin lui Bjorn Borg 
(Suedia). în 1979 și 1980. Tvan 
Lendl (Cehoslovacia) — 1981 și 
1982. Stan Smith (S.U.A.) — 1970. 
Guillermo Vilas (Argentina) — 
1974 Man.uel Orantes (Spania) — 
1976. Jimmy Connors (S.U.A.) — 
1977 și John McEnroe (S.U.A.) — 
1978.

ANCHETELE PENTRU 1983 
CONTINUA...

Deși a venit noul an, anche
tele pentru desemnarea celor 
mai buni sportivi ai sezonului 
trecut continuă. • Norvegian- 
ca Grete Waitz a fost desem
nată crosista nr. 1 din 1983 
(urmată de Joan Benoit — 
S.U.A. și Regina Joyce — Ir
landa). iar kenyanul Joseph 
Nzau cel mai bun alergător pe 
teren variat. • în Belgia, cei 
mai buni sportivi au fost aleși 
atletul Eddy Annijs (2,34 m la 
înălțime) și Ingrid RCrghmans 
(campioană euorpeană de judo).

tat cu 5.9 o. Anul trecut. la 
C.M. de la Helsinki. Jayne Si 
Christopher au primit de 
nouă ori nota 6 !
• Americanca Connie Car

penter a luat Darie în 1972. ne 
cind avea 14 ani. la întrece
rile de Datinai viteză ale Olim
piadei de la SaDDoro. după care 
ea s-a dedicat ciclismului. 
Anul acesta mai mult ca 
sieur. Connie va obține se
lecția in lotul de fondiste Pen
tru J.O. de la Los Angeles.
• Comitetul olimDic din 

Mauritania a fost fondat 
in 1977. El a fost recunoscut 
— provizoriu — de C.I.O. în 
1979 si în mod definitiv. în 
1980. la sesiunea de la Lake 
Placid. Pînă acum, sportivii 
din Mauritania n-au par
ticipat la Jocurile Olimpice.
• Unul dintre cei mai valo

roși boberi din lume este elve
țianul Erich Scharer, care în pro
digioasa sa carieră sportivă a 
obținut pînă acum 18 medalii la 
campionatele mondiale. După 
primele întreceri ale acestui se
zon. Erich Scharer pare mai pu
țin optimist ca de obicei : „Na 
mă simt in cea mai bună for
mă. In mod evident principalii 
noștri adversari sint mai rapizi. 
După părerea mea. la Jocurile 
Olimpice de iarnă de Ia Sara
jevo disputa pentru medalii se 
va da între echipajele din RD. 
Germană, Austria si U.R.S.S.*.

ALTI [Ml DUPĂ TRAGEREA IĂ SORTI Df IA PARIS
JUPP DERWALL: „Toți avem o șansă egală"
PARIS, 11 (Agerpres).-Comen- 

tînd rezultatul tragerii la sorți 
pentru grupele preliminare ale 
turneului final al campionatului 
european de fotbal agenția Fran
ce Presse notează : „Un surîs lu
mina figura lui Jupp Derwall, 
selecționerul reprezentativei R.F. 
Germania. Deținătoarea titlului 
aire. în fapt, șanse de a juca pri
mul meci împotriva Portugaliei, 
care este considerată — poate în 
mod greșit — drept cea mai mo
destă dintre cele 8 calificate. Dar 
România și Spania sint adversari 
periculoși. Vest-germanii vor a- 
vea dificultăți să uite umilința 
provocată campioanei S.V. Ham
burg de către Dinamo București, 
în «Cupa campionilor europeni»-, 
chiar în acest sezon“.

La rîndul său, trimisul agen
ției Reuter remarca : „în deschi
derea tragerii Ia sorți, președin
tele ad-interim al U.E.F.A., Ja
cques George, a declarat, pe 
bună dreptate : „Finalistele care 
se află aici sînt cele mai bune 
opt echipe din Europa în acest 
moment". în continuare în co
mentariu se arată. între altele : 
„Echipa R.F. Germania, dețină
toarea titlului, din 1980, care a 
mai cîștigat în 1972 și a fost fi
nalistă în 1976. va evolua în 
grupa a doua, alături de Portu
galia, România și Spania. Fotba
liștii vest-germani au fost noro
coși să ajungă aici, după ce au 
pierdut de două ori în fața Ir
landei de Nord și au întrecut 
extrem de greu formația Alba
niei, clasîndu-se pe primul Ioc 
în grupa preliminară grație unui 
singur gol în plus fată de nord- 
irlandezii". Dealtfel lupe Derwall

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX TELEX • TELEX
ATLETISM • Englezul Steve 

Cram, campion mondial și eu
ropean la 1500 m, suferă de o 
tendinită la genunchi, care i-ar 
putea scurta turneul de șase săp
tămâni în Australia și Noua Ze- 
elandă pe care îl va începe la 
22 ianuarie. • Crosul de la San 
Sebastian a fost cîștigat de fran
cezul Francis Gonzales. 11 km în 
33:36.

AUTOMOBILISM • După etapa 
a 9-a, Agadez —■ Niamey, în ra
liul Paris — Alger — Dakar con
du oe. în continuare, echipajul 
francez Metge — Lemoine („Por
sche*)  urmat de compatrioții lor 
Gabreau — Gabbay („Range Pa- 
ehfic“) la lh 55:15. La motoci
clete conduce belgianul Gaston 
Rahier (BMW), urmat la 19:22 de 
francezul Hubert Aurlol (BMW).

BASCHET ft Rezultate dan cu
pele europene, masculin. „Cupa 
cuDelior*  : Saturn Koln — Simac 
Milano 80—90 • .Cupa Koracl" :

SFÎRSITUL UNEI DILEME
dl

înmulțirea numărului competițiilor, la toate nivelurile, este o 
trăsătură evidentă a sportului contemporan, în toate discipli
nele. Ca urmare directă, a apărut necesitatea prelungirii sezoa
nelor, dincolo de anotimpurile tradiționale, această resursă fiind 
singura modalitate de a rezolva „criza de timp". Sint ramuri 
sportive care își desfășoară activitatea competițională, internă 
sau internațională, aproape pe întreaga perioadă a anului. Te
nisul este un exemplu, turneele succedîndu-se fără răgaz de 
la începutul lui ianuarie pînă la sfîrșitul lui decembrie. S-a 
comprimat foarte mult (chiar în țările cu diferențe mari între 
anotimpuri) pauza, cîndva tradițională, a fotbaliștilor. Și exem
plele pot continua.

Atletismul se aliniază și el acestei cerințe impuse de calcnr 
dar, sezonul de sală cîștigîndu-și pretutindeni drepturi de sine 
stătătoare. O știre recentă transmisă de agențiile de presă ne 
anunță că o serie de mari vedete ale atletismului mondial vor 
lua startul în curind in circuitul de concursuri de peste Ocean, 
unde indoor-ul a fost deschizătorul tradiției azi universalizate. 
Printre numele citate figurează cîteva stele de primă mărime, 
principali performeri ai anului preolimpic — alergătoarea ceho
slovacă Jarmila Kratochvilova, săritorii în înălțime Tamara Bî- 
kova (U.R.S.S.) șt Zhu Jianhua (R. P. Chineză), ambii record
mani mondiali, săritorul cu prăjina francez Pierre Quinon, fost 
recordman al lumii, semifondiștii Ekaterina Podkopaeva 
(U.R.S.S.) și Said Aouita (Maroc), medaliați la Campionatele 
mondiale de la Helsinki etc.

Iată, deci, că după un sezon lung, greu, și foarte Important 
(campionatele mondiale, Universiada, Jocurile Panamericane, 
Jocurile mediteraneene, campionatele Asiei, pentru a aminti 
doar o parte din competițiile oficiale) și înaintea unui sezon 
și mai important, sezonul olimpic, atleții sint dornici de con
cursuri.

Această atitudine reprezintă, la urma urmei, răspunsul unei 
prelungite „dileme metodice" care a frămintat, o bună perioadă, 
lumea atletismului : este posibil să obții vara, în sezonul mare, 
cele mai înalte rezultate după un sezon de sală ? Reală cîndva, 
cînd mai existau probleme metodice, problema este astăzi falsă, 
iar numele citate mai sus, ca și o bogată cazuistică a ultimilor 
5—6 ani demonstrează convingător acest lucru. Practic, toți ma
rii atleți ai lumii au făcut și fac sezon de sală, fie că este 
vorba de sprinteri (Carl Lewis, Evelyn Ashford, Marlies G6hr, 
Marita Koch), de săritori (aici numele sint și mai numeroase), 
de semifondiști (Mary Decker, Svetlana Ulmasova, mai nou 
Jarmila Kratochvilova, Eamonn Coghlann, Natalia Betinl, Brigitte 
Krauss), sau aruncători de greutate. Fondiștii au in această pe
rioadă sezon competiționdl de cros. Forțați de condiții — deși 
in unele locuri problema s-a rezolvat prin construirea unor săli 
speciale —, doar specialiștii aruncărilor lungi se mențin toată 
iarna la ceea ce numeam „perioadă pregătitoare".

Concepția unei pregătiri continue din noiembrie (după pauza 
firească de cîteva săptămîni următoare sezonului în aer liber) și 
pină in mai cind încep concursurile următorului sezon în aer liber, 
este anacronică. Tenisul a progresat spectaculos în ultimul de
ceniu și pentru că se joacă tot anul. Poate că și atletismul, 
care Lși menține rata înaltă a recordurilor, deși performanțele 
au ajuns la cifre uimitoare, iși datorează „noul suflu" și schim
bării mentalității față de structurarea perioadelor de pregătire 
și de concursuri. Sezonul de sală nu mai e o ciudățenie, nici 
măcar un dement de spectacol, ci un mijloc de progres. Fap
tele o demonstrează.

Viadimif MORARU

ȘTIRI, REZULTATE
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