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SPORTIVII OMAGIAZĂ CU

ANIVERSAREA PREȘEDINTELUI TĂRII

Urmînd neabătut îndrumările tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
vom spori continuu prestigiul sportului românesc în lume
în aceste zile simbol in istoria poporului 

nostru. întreaga suflare a tării vibrează fier
binte, mîndrindu-se cu veacul și un sfert .de la 
fi.'.irirpa Matului național român modern și cu 
aniversarea de mîine a Eroului prezent în 
peste cincj decenii revoluționare, primăveri a- 
1: n.eatc, arc și scut, peste destinele pămîntului 
românesc. întreaga țară omag ază cu sufletul 
plin de bucurie Pe Marele Erou care ne-a redat 
istoria, și simțul dreptății și bucuria muncii și 
a cutezanței, pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, arhitectul prezentului nostru lu
minos. ctitorul perspectivelor nemaiintilnite în 
istoria poporului român, personalitate de răsu
net internațional, înflăcărat luptător pentru pace, 

libertate și dreptate în întreaga lume. La acest 
ceas solemn al istoriei npastre sportivii vin și 
ei să mulțumească Marelui Președinte pentru 
excepționalele condiții create permanent spor
tului în tara noastră. Cea mai rodnică epocă 
din întreaga noastră istorie. ..EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU", cuprinde in vasta sa sferă și 
sportul de performanță care a atins in cei 19 
ani lumină cote nevisate vreodată. Sprijinul 
permanent acordat de partid de către secre
tarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mișcării sportive, prețioasele indicații date spor
tivilor si tehnicienilor, conducerilor cluburilor 
și federațiilor de către cel mai înțelept

fiu al poporului au dus tricolorul românesc tot 
mai des pe cel mai înalt catarg al Olimpia
delor. al campionatelor mondiale, europene, al 
atîtor competiții d« anvergură.

Pentru clubul Duiamo. pentru toți sportivii și 
tehnicienii săi, carta întregii activități a repre
zentat-o Mesajul adresat ultimei Conferințe pe 
tară a mișcării sportive de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. document de o importanță 
extraordinară pentru progresul în sportul de 
masă și cel de performanță. Numai hazindu-ne 
pe îndrumările secretarului general al parti
dului. care a cerut permanent o nouă calitate 
în toate domeniile de activitate, am reușit să 
realizăm saltul valoric cu care clubul Dinamo 
și-a încununat, cu citeva luni în urmă, 35 de 
ani de activitate. Am înțeles că numai exigența 
și responsabilitatea sporite. întronarea unui cli
mat de muncă asiduă, bazat pe ordine si disci
plină. pe cercetare științifică, cultivarea înaltului 
patriotism, așa cum ne-a trasat căile spre noi 
succese tovarășul Nicolae Ceaușescu, pot duce 
clubul nostru și, implicit sportul românesc la 
cele mai mar; performanțe internaționale. Mun-

Locoter.ent-colonei NICOLAE PETRICEANU 
președintele clubului Dinamo București
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Dragoste și recunoștință secretarului general al partidului, 
pentru marile împliniri socialiste, și pe plan sportiv, 

pe întregul cuprins al scumpei noastre patrii
Acum, in prag de mare săr

bătoare, oamenii din așezările 
Maramureșului aduc tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu omagiul 
lor fierbinte, cu prilejul sărbăto
ririi a peste 50 de ani de ac
tivitate revoluționară și aniver
sării zilei de naștere, la 26 ia
nuarie, exprimînd cele mai 
alese sentimente de dragoste și 
recunoștință față de secretarul 
general al partidului, a cărui 
profundă gîndire social-politicâ 
și neobosită acțiune revoluțio
nară au făcut, printre atîtea 
multe alte minunate împliniri 
socialiste, să se dezvolte impe
tuos, îndeosebi în ultimele două 
decenii, întreaga viață a tu
turor județelor țării, printre a- 
cestea și județul nostru, care 
si-a sporit considerabil, în toate 
domeniile, forța, dimensiunile și 
valoarea și, astfel, contribuția 
la realizarea mărețelor obiec
tive ale construcției socialiste.

Unui din aceste domenii îl 
constituie și cel al educației fi
zice și sportului, care, rezultat 
a', dezvoltării economice, știin
țifice și social-culturale, pre
zintă astăzi, pe întreg cuprin
sul scumpei noastre patrii, di
mensiuni incomparabile cu tre
cutul, înnoiri cu profunde 
semnificații. Datorăm parti
dului, personal tovarășului 
Nicelae Ceaușescu, aceste 

împliniri care au făcut să 
crească tot mai mult și po
tențialul sportiv a) Maramure
șului, care, înaintea acestor cei 
mai fertili ani ai construcției 
socialiste, se situa pe unul din 
ultimele locuri in ierarhia 
sportivă a județelor, avînd o 
activitate redusă, sub nivelul 
cerințelor, posibilităților și, de 
asemenea, al dorinței tineretu
lui și celorlalți oameni ai mun
cii, de a-și petrece o parte a 
timpului liber pe stadioane, în 
mod plăcut si util, pentru întă
rirea sănătății, a capacității de 
muncă și învățătură.

Astăzi, iată, peste 34 la sută 
din populația activă a județului 
participă, cu entuziasm, la în
trecerile si acțiunile desfășurate 
în cadrul marii competiții na
ționale „Daciada", organizată 
din inițiativa plină de genero
zitate a secretarului general al 
partidului nostru. Sînt aproape 
170 000 de oameni ai muncii din 
centrele miniere și alte uni
tăți industriale, tineri din școli, 
din cooperația meșteșugărească, 
din mediul rural. A crescut și 
calitatea întrecerilor, Maramure
șul ocupînd în clasamentele e- 
diției a 3 a a „Daciadei" locul 2 
la etapa de vară și locul 3 în 
cel general al sportului de per
formanță. Dintre alte repere ale 
acestei ample dezvoltări, mai

Însuflețire PREGĂTIRILE PENTRU 10. DE IARNĂ
AU INTRAT IN FAZA FINALĂ

• La 8 februarie, la Sarajevo, festivitatea de 
deschidere • Toate bazele sînt gata de start
• In progres, olimpicii români trebuie să trea
că cu succes examenul întrecerilor oficiale I

amintesc doar că peste 20 000 de 
copii sint cuprinși in numeroase 
centre de inițiere și practicare 
a schiului, înotului, patinajului 
și săniușuluL Aceeași politică 
de dezvoltare generală a tutu
ror județelor Și in plan spor
tiv a stat la baza progreselor 
remarcabile înregistrate de spor-

ION POP 
președintele C.J.E.F.S.

Maramureș

(Continuare in pag. 2-3)

FOTBALIȘTII ROMÂNI AU AJUNS 
UNDE VOR ÎNTÎLM ECHIPA OLIMPICĂ
FLORIANOPOLIS, 24 (prin 

telefon). După o călătorie pe ruta 
Guayaquil — Lima — Rio de 
Janeiro — Florianopolis. selec
ționata noastră divizionară a a- 
juns în orașul în care miercuri 
seara de la ora 21, ora locală 
(joi. ora 2 ora Bucureștiului) 
va întilni în primul joc re
prezentativa olimpică a Brazi
liei. Florianopolis este o insu
lă în Oceanul Atlantic. cu 
200.000 de locuitori, unde timpul 
este mai puțin cald decît în

Peste numai două săptămâni, 
atenția întregii lumi sportive 
se va îndrepta spre orașul iu
goslav Sarajevo, gazda celei de 
a XIV-a ediții • Jocurilor 
Olimpice de iarnă. La 8 fe
bruarie, pe stadionul Kosevo, 
din cadrul complexului olimpic 
Zetra, special construit în ve
derea evenimentului, va avea 
loc mereu emoționanta festivi
tate de deschidere a „Olimpia
dei albe", tncintător spectacol 
de sunet și lumină, prilej de 
sărbătoare pentru toți partici- 
panții, și nu numai pentru ei. 
Cei peste 2 500 de performeri 
ai sporturilor de iarnă, din 47 
de țări ale lumii, mai mult de 
70 000 de spectatori din țara 
gazdă și oaspeți de peste ho
tare vor simți, cu acest prilej, 
repetat ciclic la 4 ani, fiorul 
unic al aprinderii simbolicei flă
cări olimpice, simbol al priete
niei sportivilor lumii, al păcii 
pe pămint.

Ijt această oră, toate cele 
șapte complexe și baze sportive 
care vor găzdui întreceri la 10 
discipline ale gheții si zăpezii 
sint gata, fiind construite sau 
reamenajate după soluții teh
nice ultramoderne. E de pre
văzut. deci, că evoluțiile prin
cipalilor performeri vor atinge 
un înalt nivel, favorizate de 
cele mai recente descoperiri în 
materie de amenajări materiale 
specifice.

Bine pregătită din vreme (tes
tele preolimpice organizate anul 
trecut au demonstrat-o, ca și 
campionatele mondiale și euro
pene de juniori găzduite la 
Sarajevo în ultima vreme) Și 
organizată in amănunțime la 
nivelul posibilităților multiple 
de comunicație, cronometrare, 
transport, cazare și al condi
țiilor de întrecere. Olimpiada 
de iarnă T4 va reuni pe cei

DIVIZIA „A“ Dl LUPTE LIBERE A FOST 
RFIUATĂ SUB SEMNUL CAIIIĂÎII

Cele mai bune echipe de 
lupte libere, nu mai puțin de 
34. au luat startul duminică 
in prima etapă a Diviziei 
..A“. Sportivii lotului olim
pic. tinerii luptători din lotu
rile republicane si alti con- 
curenți dornici de afirmare au 
așadar, un prilej excelent de 
afirmare, ne care sînt hotă- 
riți să-I valorifice din plin. 
Completare substanțială a ca
lendarului competițional intern. 
Divizia ..A“ oferă posibilități 
sporite de pregătire in condiții 
de concurs, de verificare a acu
mulărilor de la antrenamente, 
ca si de exersare ptnă la per
fecțiune a unor procedee teh
nice de mare eficiență, care să 
ridice potențialul de luptă al 
fiecărui concurent.

Ecuador, fiind 25 de grade 
si plouind ușor la ora con
vorbirii. Echipa noastră, după 
o scurtă odihnă, a efectuat 
seara un antrenament la care 
au participat toți jucătorii, mai 
puțin Lăcătuș, care a suferit 
o întindere musculară în ulti
mul meci, cu naționala Ecua
dorului și a devenit indisponibil, 

în jurul acestui meci este 
un mare interes. Antrenorul 
echipei braziliene, Cameiro. 
pune un mare accent pe cele 

mai buni performeri ai lumii, 
pregătiți cu toții în mod spe
cial în vederea acestui eveni
ment cu mari rezonanțe in 
sportul mondial. La Sarajevo 
vor fi stabilite ierarhiile spor
turilor pe zăpadă și pe gheață 
pentru următorii 4 ani, „top“- 
urile olimpice căpătînd în mo
mentul de față o pondere mal 
mare decît — să zicem — cla
samentele oferite de o compe
tiție mondială. Medalia de aur 
olimpică răniine mereu frumo
sul vis al oricărui mare perfor
mer al lumii contemporane !

Olimpicii români au intrat și 
ei în faza finală a pregătirilor.

Boberii, în frunte cu pilotul 
Dorin Degan (locul 3 la „Cupa 
Mondială", desfășurată la Cer- 
vinia, în compania așilor aces
tei discipline din Europa, Ame
rica de Nord și Asia) și pati
natorul Tiberiu Kopacz (ciști- 
gâtorul primei medalii din is
toria patinajului nostru, la re
centele campionate europene de 
la Larvik) au demonstrat un 
sensibil progres valoric, acum, 
în preajma startului Jocurilor 
Olimpice. Dublul sănierilor 
loan Apostol Și Laurențiu Bă- 
lănoiu a urcat și el pină pe 
poziția a X-a în clasamentul 
„Cupei Mondiale", acumulînd 
primele 9 puncte ale prezențe
lor românești pe pistele inter
naționale în acest sport. E de 
așteptat și din partea schiorilor 
alpini, a biatloniștilor și aler
gătorilor pe zăpadă o necesară 
afirmare, în așa fel încit la 
Sarajevo' să putem consemna 
urcări semnificative ale sporti
vilor români în ierarhiile olim
pice, la cit mai multe discipline. 
Numai astfel poate fi îndepli
nită sarcina de onoare asumată, 
aceea de a cuceri puncte și o 
medalie în atît de dificila dar 
atît de onoranta întrecere 
olimpică !

Că sportivii și antrenorii lor 
prețuiesc cum se cuvine această 
competiție o dovedește si ca
litatea prestațiilor din prima 
etapă a întrecerii republicane, 
atit sub aspect tehnic, cit si 
al combativității. Iată de ce 
considerăm îndreptățite spe
ranțele unanime într-o com
portare corespunzătoare la J.O. 
de la Los Angeles, obiectivul 
suprem din acest an. căruia îi 
slujește și competiția divizio
nară.

SERIA I, Oradea. Prezen- 
tînd o formație cu multi tineri 
dornici de afirmare. A.S.A. din 
localitate a repurtat victorii 
pe linie în ..triung'nilarul" cu

(Continuare in pag 2-3)

ÎN BRAZILIA, 
A ȚĂRII GAZDĂ 

două partide cu selecționata 
română (a doua, sîmbătă, la 
Curitiba), el așteptînd de la 
talentații jucători Vitor, Mo
reno, Leiz. Pirandinia și cei
lalți o comportare foarte bună.

Jucătorii români, cazați la 
hotelul Itaguasu din Floriano
polis, urmăresc. în primul rtnd. 
refacerea după lunga călăto
rie si speră într-o creștere a 
potențialului de joc.

Gheorghe N1COLAESCU



SPORTIVII OMAGIAZĂ CU ÎNSUFLEȚIRE
Retrospectiva sezonului aeronautic

ANIVERSAREA PREȘEDINTELUI TARII
FETELE, MAI AMBIȚIOASE DECI

Vom spori continuu prestigiul sportului românesc în lume
(Urmare din pag. 1)

ni- 
an-ca indirjită pregătirea temeinică, ridicarea 

velului general de pregătire a sportivilor, a 
trenorilor. a tuturor secțiilor clubului nostru cu 
mari responsabilități in sportul românesc. au 
făcut să ne menținem locurile de virf dobindite 
intr-o serie de ramuri sportive, cum ar fi caiac- 
canoe. lupte, volei tir. rugby handbal, dar șt 
să cucerim noi poziții de frunte in alte sporturi, 
așa cum cerea tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
magistralul Mesaj adresat mișcării sportive în 
martie 1982. Un ultim exemplu ar fi echipa de 
fotbal a clubului nostru care a eliminat pe de
ținătoarea Cupei campionilor europeni. S.V 
Hamburg, și se află în cursă pentru faza supe
rioară a competiției, ca si contribuția jucăto
rilor dinamovisti la succesul recent al echipei 
naționale de fotbal remarcabila calificare tn 
turneul final al campionatului european. Aceste 
performante sînt rodul stabilirii măsurilor celor

mai corespunzătoare pentru saltul calitativ cerut 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu prin Mesajul a- 
dresat Conferinței pe țară a mișcării sportive.

Acum, cînd întreaga tară îsi cinstește cel maj 
iubit Erou din istoria sa, intregul colectiv al 
clubului Dinamo, împreună cu toti sportivii 
României socialiste, mulțumesc din inimă, cu 
adincă recunoștință pentru minunatele posibili
tăți de exprimare oferite valorilor sportului nos
tru. pentru afirmarea sportivului-cetățean. Ne 
angajăm să contribuim cu si mai mult avint. cu 
și mai multă trudă cu și mai multă responsa
bilitate la ridicarea prestigiului sportiv al țării, 
la amplificarea prestigiului României în lume 
și prin performanțele sportive. Numai așa spor
tivii vor putea cinsti și ei activitatea epopeică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. în al cărui 
piept e o flacără nestinsă, tricolorul, arc boltit 
peste istoria cu nestemate a României socialiste. 
Urmlnd neabătut îndrumările tovarășului Nicolae 
Ceausescu vom spori continuu prestigiul spor
tului românesc în lume.

Dragoste și recunoștință secretarului general al partidului
(Urmare din pag. 1)

tul maramureșean și tn dome
niu] performanței. Există, as
tăzi, in județul nostru, două 
centre de pregătire olimpică, la 
înot și gimnastică, 11 echipe di
vizionare „A", peste 80 de spor
tivi maramureșeni fac parte din 
loturile naționale de seniori, ti
neret și juniori, au fost obți
nute tezultate valoroase, in spe
cial, la handbal, gimnastică, vo
lei. tir (talere), caiac-canoe, 
fotbal.

Deosebit de semnificativă este 
și puternica dezvoltare a ba
zei materiale a sportului din 
județul nostru. în acești ani 
s-au construit, printre altele, o 
modernă sală polivalentă, cu o 
capacitate de 2 200 de locuri.

două bazine olimpice, 12 săli 
pentru educație fizică, un com
plex de trambuline, alte 3 com
plexe pentru practicarea spor
turilor de iarnă, bază materială, 
care cuprinde, desigur, și sutele 
de terenuri amenajate in acest 
răstimp, reprezentând una din 
mindrule sportului maramure
șean.

Se vorbește astăzi, spre bucu
ria noastră, despre avîntul 
sportiv al reședinței de județ, 
municipiul Baia Mare. Dar, a- 
cest avint poate fl Intilnit pes
te tot, și la Sighetu Marmației, 
la Borșa. Cavnic și Baia Sprie, 
la Tg. Lăpuș, 3ăiuț sau Seini. 
In toate aceste așezări, mereu 
mai Înfloritoare, organele și or
ganizațiile sportive, sub condu
cerea Comitetului județean de

partid, în colaborare cu facto
rii cu atribuții și cu sprijinul 
amtă'.iler economice, în primul 
rind al Centralei minelor și 
minereurilor neferoase, desfă
șoară o susținută activitate pen
tru îndeplinirea exemplară a 
hotăririlor de partid, a pre
țioaselor orientări și indicații 
; emulate, în acești ani, de to
varăș ' Nicolae Ctaușescu, ce
rințe de mare responsabilitate, 
pe care activul sportiv al ju
dețului nostru se angajează, eu 
acest prilej sărbătoresc, să le 
realizeze in viitor cu și mai 
multă pasiune, pricepere și dă
ruire, pentru ca Maramureșul 
să-;i sporească, în continuare, 
contribuția ta progresul și dez
voltarea multilaterală a mișcării 
sportive românești.

Pentru cele trei sporturi ae
ronautice de bază — zbor cu 
motor, planorism și parașutism 
— anul 1983, prin rezultatele ob
ținute, s-a înscris pe linia rea
lizărilor anterioare, deși „re
sursele" sînt departe de a fi 
epuizate. Iar faptul că aero
nautica sportivă posedă un po
tential bogat au dovedit-o, în 
finalul sezonului, amplele de
monstrații aeriene de la Plo
iești si Craiova, unde zbură
torii noștri și-au etalat din 
plin calitățile.

Disciplina nr. 1. ZBORUL 
CU MOTOR, s-a aflat anul 
trecut in fata a trei examene, 
două la acrobația aeriană 
(concursul de la Vilnius și 
campionatul european) și unul 
la raliuri (Turul aerian al Eu
ropei). Dacă la Vilnius echipa 
feminină a obținut locul 
iar cea masculină locul 
(cunoscînd că pentru toți par- 
ticipanții competiția a avut un 
rol de repetiție generală îna
intea campionatului european), 
rezultatul în sine oferea pers
pectiva unei frumoase compor
tări în întrecerea continentală. 
Dar speranțele s-au împlinit 
doar Pe jumătate. Echipa fe
minină (Maria Șulean, Ludmila 
Avramescu, Elisabeta Coca), 
deși lipsită de aportul Ninei 
loniță, a repetat „isprava" de 
la ediția precedentă. secon- 
dîndu-le pe campioane ; 
ieții. in schimb, cu locul 
au coborît două trepte, 
lotul masculin, o evoluție 
stant bună a avut Mielu 
țeanu. iar ca promisiune Vale
ria Zamfir s-a evidențiat la 
Vilnius (la europene a fost re
zervă). Tn ceea ce privește 
„Turul aerian al Europei", e- 
chipajul român (Nicolae Conțu, 
Ion Constantin) a reușit să-și 
adjudece două din cele opt 
etape, situîndu-se în clasamen
tul final între primele 10.

Piloțid PLANORIȘTI s-au a- 
flat si ei în fata a două con
fruntări. Concursul internatio-
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Fe-

După turneul divizionar „A" de baschet (f) de la Tg. Mureș Divizia „A“ dc handbal in pragul finișului

COMPLICAȚII ÎN LUPTA PENTRU TITLU
Șl PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII
Cel mai reușit turneu dintre 

cele șase desfășurate plnă acum. 
In cadrul primelor două tururi 
ale Diviziei „A" de baschet fe
minin, a clarificat — abia in 
ultima etapă — componența gru
pelor valorice 1—6 si 7—12. adu- 
clnd clștlg de cauză echipei pro
gresul Stirom (In dauna Politeh
nicii Timișoara), aflată pentru 
prima dată in grupa de elită a 
competiției. Cele trei zile de în
treceri. disputate In condiții 
toarte bune asigurate de Sala 
aporturilor din Tg. Mureș. au 
avut darul șl de a... complica 
lupta pentru locurile fruntașe 
ale campionatului, precum și 
pentru evitarea retrogradării. In 
partea de sus a clasamentului. 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca. olimpia București 
șl Voința București anunță o dis
pută acerbă pentru titlu, la care 
ișl vor spune cuvintul șl cele- 

. lalte trei formații din grupa 
1—6. O subliniere aparte se cu
vine echipei Olimpia (antrenor

*
• In clasamentul „Trofeului e- 

ficacitățli-, oferit de ziarul 
„SPORTUL", Magdalena Pall (U- 
nlversitatea C.S.Ș. viitorul Cluj- 
Napoca) se află pe locul I. cu 
541 p înscrie, o urmează: 2. An- 
toaneta Barbu (Chimistul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea) 442 d. 3. Csilla Hos- 
»zu (T.E.F.S. C.S.S. 4 București) 
357 p, 4. Marcela Bodea (Poli
tehnica Timișoara) 337 p. S. Con
stanța Grigoraș (C.S.U. Prahova 
Ploiești) 335 p. C. Daniela Per- 
țache (Crișul Oradea) 333 p. 7. 
Luminița Măringuț (Progresul 
Stirom București) 332 p. 8. Paula 
Mîsăllă (Chimistul C.S.Ș. Rm. 
VHoea) 325 p, 9. Măndica Ciu-

C. Paraschi vescu), ta momentul 
de față ea avlnd lotul cel mai 
complet și ce: mal bine pregătit. 
La subsol*, doar Politehnica 
Timișoara șl Chimistul CAȘ. 
Rm. Vîlcea par scăpate de spec
trul Diviziei „B“, - - -
echipe urmlnd să 
forturi pentru a 
îl și 12-

Ctascment ta zi t
GRUPA

celelalte patru 
facă mari e- 
evita locurile

din

1-4
1. ,,U’ Cj.-Nop. 22 21 1 1706:1174 43
2. Oi'mpkj Buc. 22 19 3 1553:1256 41
X Vc:n|o Boc. 22 17 5 1532:1241 39
4. PoPt- Buc. 22 13 9 1411:1246 35
5. Crișuî Or. 22 13 9 1494:1468 35
4. Prog. Buc. 22 11 11 1397:1431 33

GRUPA 7-H
7. U’oli’ Tub. 22 10 12 1410:1398 32
8. Chimistul*) 22 10 12 1388:1457 X
9. Mobilei S.M. a 4 16 1223:1594 26

10. C.S.U. PI. 22 4 n 1292:1596 N
11. Comerțul r 4 18 1179:1520 26
12. I.E.F.S. 22 4 18 1399:1605 26

* 
băncan (Olimpia 
p. 10. Gabriela 
tul C.S.Ș.) 307 p.
• Clasamentul 

Indisciplinei: 1- 
neul de la Tg. _____.______
Pop (2 greșeli tehnice) t g.t. »—3. 

C.S.U. Prahova șl I.F.F.S. (A- 
driana Nicolau) cite i g.t.. 4.
Progresul 4 g.t. 3—S. Chimistul 
(antrenorul AL Molse), Politeh
nica București (Mlhaela geto- 
litzehi), Politehnica Timișoara 
(Luminița Stamln) șl Voința 
(rite 2 g.t.). 5—11. Comerțul. Mo
bila și „U" cite 1 g.t. Olimpia 
— fără nici o penalizare — este 
fruntașă la capitolul disciplină.

București) 312
Barba (Chlmis-

(neoficial) al 
Crișul (ta tur- 
Mureș: Elena

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INEORMEAlA
CÎȘT1GURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 22 IANUARIE 
1984. Cat. 1 (12 rezultate) 6 va
riante 25% a 35.994 lei ; Cat. 2 : 
(11 rezultate) 8 variante 100% a 
5.863 
1.466 
129 

2636

lei și 189 variante 25% a 
lei: Cat. 3: (10 rezultate)
variante 100% a 685 lei 
variante 25% a 171 lei.

3:

ULTIMELE ZILE 
DE PARTICIPARE !

tradlțlonal sistem de Joc. Primul 
mare cîștlgător al noului an este 
Iile Gheorghe (com. Ghlrdovenl, 
Jud. Dîmbovița), care la tragerea 
din 13 ianuarie a obținut un 
autoturism „Dacia 1300“ la cate
goria 1, pe un bilet achitat 100%; 
la aceeași tragere, altor 42 de 
partlcipanțl le-au fost atribuite 
clștlguri In bani de valori cu
prinse între 17.500 șl 3.400 lei. 
încercați să obțineți șl dv. suc
cese asemănătoare I

la agențiile Loto-PronosportDe
se mal pot procura numai astăzi 
șl mîlne bilete cu numerele a- 
lese de partlcipanțl pentru tra
gerea obișnuită Loto de vineri 
Î7 Ianuarie 1984 — prilej de noi 
ți frumoase satisfacții la acest

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 25 Ianuarie 1984, 
desfășoară tncepînd de la 
14,30 tn sala Clubul sportiv 
greșul din București, str. 
Stalcovlcd, nr. 42; numerele 
tigătoare vor fi transmise la te
leviziune șl radio în cursul serii.

se 
ora 

Pro- 
dr. 

ctș-

APORTUL PORTARILOR
DEVINE TOT MAI HOTÂRiTOR
Campionatul masculin de hand

bal se apropie de finișul ediției 
a 26-a. Trei etape, programate 
pe parcursul a 8 zile " 
nuarie), au menirea 
tlveze ierarhia unei 
deosebit de agitate, 
fruntea clasamentului 
slnt. sau cel puțin 
(Steaua este virtual campioană, 
Dinamo București are mari șan
se de a obține „argintul", ’ 
H.C. Mlnaur are „bronzul" 
buzunar șl o vagă șansă de 
schimba cu argintul), în rest 
nlșul va aduce lumină in pro
blemele aflate încă In ceață.

Prima dintre aceste ultime trei 
încercări, cea de duminica tre
cută a fost pusă In prim-plan 
de derbyul de la Baia Mare. 
După cum se știe, H.C. Minau-r 
a ciștigat detașat (33—26) in fața 
lui Dinamo București. Care poa
te fi explicația unei diferențe de 
scor atît de mare într-o întll- 
nlre care a opus două formații e- 
gale ca valoare ’ Diferența a fost 
creată. în primul rind, de por
tari: In timp ce tinărul Mircea 
Petran a apărat excelent, une
ori miraculos, dinamoviștil Vir
gil Marchidan șl Claudiu Iones- 
cu s-au aflat In zi slabă. A mal 
fost și diferența de atitudine a 
jucătorilor, maramureșenii fiind 
disciplinați tactic, în timp ce 
adversarii lor au rezolvat de 
multe ori pe cont propriu fazele 
șl. In mod firesc, au comis mul
te erori. In balanța victoriei la 
scor a echipei H.C. Mlnaur Bala 
Mare a contat mult Jocul bine 
glndlt al coordonatorului Iosif 
Boroș, experiența, abilitatea șl 
dorința de a-șl aduce contribu
ția la succesul formației sale 
dlndu-1 posibilitatea să fructifi
ce la maximum calitățile coechi
pierilor. Ne-am bucurat mult de 
revenirea Iul Boroș la potenția
lul cunoscut, pentru că aceasta 
poate însemna șl rezolvarea u- 
neia dintre cele mai dificile pro
bleme ale echipe! naționale.

La Brașov, Steaua a făcut față 
cu greu celui de al 19-lea „val". 
Clnd se termină cu bine. Insă, 
totul este bine. Brașovenii au 
dorit — mal ales că Jucau pe 
teren propriu — să încheie eu 
o performanță de seamă campio
natul, oină acum, ca realizare 
de seamă obțlntad doar. In tur
neele de sală. Intrarea In grupa 
de elită. N-a fost posibil, pen
tru că între el șl campioni exis
tă o diferență evidentă de valoa
re șl pentru că Nlcolae Muntea- 
nu Ișl scoate echipa din situa
țiile dificile apărfnd excelent. 
Finalul a ștlmit discuții. Inutile, 
desigur, șl cauzate de necunoaș
terea regulamentului. Arbitrii 
Gh. gandor și Fr. Lakomesik 
(Oradea), care au condus corect,

(22—29 la
să definl- 

Intreceri 
Dacă în 

lucrurile 
par clare

iar 
In 

a-1 
fi-

au cronometrat și el timpul de 
Joc, tabela electronică fiind de
fectă. Cu 30 de secunde înaintea 
fluierului final au făout cunoscut 
echipelor șl colegilor de la masa 
secretariatului timpul rămas 
pentru Joc (nimeni n-a făcut o- 
blecțli), după care — la expi
rarea jumătății de minut — au 
fluierat finalul. Abia atunci cel 
de la masă, localnici, firește, au 
pretins că după cronometrul lor 
mal stnt încă 10 secunde. Nici 
ei, nici antrenorii brașoveni și 
nici jucătorii lui Dlnamo n-au 
știut că răspunzători de timpul 
de Joc și de scor slnt arbitrii 
din teren (dealtfel, singurii neu
tri) și că decizia lor este fără 
apel...

în subsolul clasamentului nu 
s-a produs nimic de natură să 
schimbe fața lucrurilor. Poate 
că in ultimele două etape... A- 
propo de aceste ultime două sec
vențe, să amintim că ele cu
prind două derbyurî: Steaua — 
H.C. Minaur Bala Mare și Dl
namo București — Steaua. Re
zultatele lor ar putea să schim
be ordinea echipelor aflate pe 
locurile 2 și 3, dar Steaua se 
va strădui, cu siguranță, să nu 
lase să se... dezghețe apele. Ea 
are interesul să Încheie neîn
vinsă această ediție de campio
nat șl să adauge astfel aureolei 
de câștigătoare a titlului șl pa
nașul Invincibilității. Disputa 
pentru evitarea retrogradării va 
atinge — ta aceste ultime două 
secvențe — punctul de fierbere, 
fără ea — sperăm — spiritul de 
falr-play să fie alterat.

Hristache NAUM
CLASAMENTUL LA ZI

1. STEAUA 19 19 8 0 539-424 57
2. Dirvcme Buc. 19 15 1 3 546-440 50
X H.G Minour 19 13 3 3 531-464 48
4. Const r. Ar. 19 7 2 10 436-453 35
5. Lnd. C. Mlrșc 19 8 0 11 454-503 35
6. Dinamo Bv. 19 6 2 11 439 447 33

7. Poll. Tim. 19 7 3 9 429-427 36
8. Min. Cavnic 19 8 1 10 469-515 36
9. U. Cj.-Nap. 19 6 2 11 435-452 33

10. Tract. Bv. 19 6 1 12 466-521 32
11. Constr. Or. 19 5 2 12 402-446 31
12. Relon Sâv. 19 5 1 13 409-463 30

ETAPEI A W-a,PROGRAMtT 
care se dispută mîlne, este ur
mătorul :

Steaua — H.C. Mlnaur Bala 
Mare (de la ora 15, In sala 
Floreasca), Independența Carpați 
Mlrșa — Dinamo Brașov, Con
structorul Arad — Dinamo Bucu
rești (Se dispută astăzi, de la 
ora 17, în Sala sporturilor); Po
litehnica Timișoara — universi
tatea Cluj-Napoca, Relon SăvI- 
neștl — Minerul Cavnic șt Con
structorul Oradea — Tractorul 
Brașov.

R.F. Germania și Con- 
țărilor socialiste, rezul- 
în
cu

general fiind me- 
excepția locului în
de Fernanda Jurcă 

dintre aceste între-

nai al 
cursul 
țațele 
diocre.
tîi ocupat 
la prima 
ceri. Această situație s-a da
torat. în primul rind, absen
ței unui antrenor titular al 
lotului național. Odată cu re-

bun r<J 
în Conj 
nico-tad 
departe 
moment] 
dovedit 
lalti cd 
fiind îi

Luate 
discliplid

Un trio care 
mila

in 1983 a confirmat așteptă 
Avramescu, Maria Șulean și

Gheorghe Bărbu-venirea lui 
ceanu (întrunind calitățile de 
zburător si de pedagog), este 
de așteptat pentru sezonul 
1934 un reviriment calitativ, 
posibil mai ales la echipa fe
minină (și aici 
unde Fernanda 
nela Ularu pot 
mație omogenă.
mari de creștere valorică, am
bele fiind încă în etapa acu
mulărilor.

PARAȘUTISMUL. cîndva 
port-drapelul sporturilor aero
nautice. s-a complăcut în me
diocritate si în 1983. Cel mai

tot fetele!).
Jurcă si Dori- 
alcătui o for- 
cu posibilități

a 
numitori 
mai jg 
dovedw 
compara 
mind s 
ceptă s 
nalizele 
sezonul J 
clubului 
pus atl 
dologiei 
măsuri 
'Iste dd 
zultatele 
cheze u

Pe pirtia din Vatr<

PRIMUL CONCURS DE
Foarte bine amenajata (pe o 

porțiune de 600 m, cu 10 vira
je), pirtia de sanie (înghețată 
natural) de pe Dealul Negru, 
din Vatra Dornei, a găzduit pri
mul concurs
Iul, In 

Suceava, 
județene de resort, 
tat întrecerile etapei 
a campionatelor naționale 
seniori, juniori I șl ’’ 
participarea fruntașilor 
sport din județele Suceava șl 
Blstrita-Năsăud. Primii clasați: 
JUDEȚUL SUCEAVA, seniori 
— senioare: T. pogoreanu
(Bradul Vatra Dornei) șl Ca

de sanie al anu- 
organizarea C.J.E.F.S. 
cu sprijinul comisiei 

S-au dlspu- 
județene 
-? de 

II, cu 
acestui

melia d 
Dornei);
Vasile li 
nei) și 
juniori 
și Les® 
c.s.ș.)^ 
naru — i 
niori I: 
juniori
(C.S.Ș.). 
NASĂUr 
Tresneu 
ori-junio 
Mecanics 
ria) ; jui 
canica); 
ner. W

Patinajul viteză are îe

ACUM, SALTUL
Ca șl în anii trecuți, vremea 

nu prea a fost de partea pati
natorilor de viteză, primele 
competiții („Cupa F.R.P.", 
„Cupa României" etc.) fiind în
trerupte din cauza unor... va
luri de căldură. Reprogramate 
de cîteva ori, principalele în
treceri ale calendarului com- 
petițional, concursurile repu
blicane ale copiilor și juniori
lor II, campionatul de poliatlon 
al juniorilor mari și campio
natele de sprint ale seniorilor 
l-au desfășurat... șnur, pe par
cursul săptămînii trecute, cînd 
pista naturală de dimensiuni 
olimpice din Miercurea Ciuc a 
fost — mal mult sau mai pu
țin — aptă pentru concurs.

în aceste condiții neprielnice, 
viteziștii de toate categoriile 
s-au aliniat la startul concur
surilor oficiale cu doar 10—12 
zile (și acestea cu intermitențe) 
de rulaj pe gheață. Nevoiți să 
continue pregătirile pe uscat, 
antrenorii începuseră să aibă 
Îndoieli 
putea 
(destul 

puse de 
clasificare de __
'pentru calificarea 
superioare ale 
naționale. Dar. în pofida 
< turor1 impedimentelor, 
meroși tineri viteziști 
multi ca oricînd) și-au

că elevii lor ar mai 
Îndeplini haremurile 
de pretențioase) im- 
federație (normele de 

categoria I) 
în fazele 

campionatelor 
tu- 
nu- 
(mai 
dis-

SPRE
puWBB 
specific' 
nici de 
rit drep 
pionatel 
tre ei 
de cane 
din 1985 
con curei 
fruntări 
orilor, 
torul B 
Ulrich-I 
(Ion Ar 
Ciuc (B 
colac T 
poca (■ 
Ploiești 
Triumf 
meni), 
(Carol 
locurile 
de depi 
itorilor

Dineol 
de juni 
tre 
leze W 
șoveanc: 
preciată 
ca un i 
teresant 
că, indi 
participi 
in anii 
ritar, îl 
locuri 
aceasta 
sensibil
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că 
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s-a 
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la

sfetnic bun. 
temoeramen- 

noștri. obsta- 
constituie un

produs 
de- 
cu

I

Lud-

KLEIN

Linia de palmares a tricolo
rilor cu Spania este următoa
rea :

I’atra 
■e I:
D. r- 
•T,a) ;

::E

• •Opinii ale căutătorilor de talente

chipe 
teh- 

, este 
Pentru 

a 
cer

turilor

4 ♦
tațille 

au 
în 

ur-
ă ac- 

A- 
trșitul 
Aero- 

im-
meto- 

t și 
toric.

I

CE AȘTEPTAM DE LA TRICOLORII ’84
Vrind-nevrînd. s-a instalat 

De nesimțite ideea că grupa 
noastră din turneul final din 
Franța e mai puțin dură dedt 
cea din preliminarii. în care 
echipa României a trebuit să 
realizeze citeva mari premiere 
pentru a alunge la liman.

E adevărat, la startul preli
minariilor. în palmaresul româ- 
no-italian si In cel româno- 
suedez nu figura nici o victo
rie românească, ceea ce încu
rajează ideea că erupă de la 
Saint-Etienne — Lens — Nantes 
ar fi mai accesibilă, dar tocmai 
aici e marele pericol, tn psiho
logia mereu mai complicată a 
unui ioc de fotbal, ideea de ac
cesibil nu e un 
Dimpotrivă. la 
tul jucătorilor 
colul mai mare . ___
stimulent in plus. Preliminarii
le au început în fata unei șta
chete ca si inaccesibile, care 
a si stat la baza celor trei 
puncte „în premieră" cu Suedia 
fla București) si Italia (la Flo
rența). iar a doua respirație, 
cum spun atletii. 
dună înfrîngerea 
mobilizatoare din 
Cehoslovacia.

Iată de ce considerăm 
termenul accesibil. cînd 
vorba de locurile cu Spania . 
Portugalia. în primul rînd. tre
buie să cedeze teren 
alte ...stări de spirit, care 
oblige pe jucătorii noștri 
un elan foarte bine 
culat pentru doborîrea 
ștachete.

Așadar. în, primul joc, 
nia. Ia Saint-Etienne...

ultima fiind o acumulare de 
greșeli care i-« permis lui 
Dani să se joace eu o apărare 
fără reacții.

Români» — Spania ni se 
pare u ioc deschis, iar victo
ria de toti datorită poate fi 
realizată numai daci echipa 
noastră isi va confirma progre
sul fată de ,Jl“-le anilor tre- 
euti. în calcularea șanselor 
facem abstracție, desigur, de 
recentul 0—1 al Spaniei cu 
Ungaria, dar asta nu ne împie
dică să constatăm că fată de 
Spania înaintașului Kubala, 
ros-albastrii fundașului San
tamaria si cei ai lui Munoz re
prezintă un nas înapoi la capi
tolul jocului ofensiv. Vrem să 
credem că echipa României va 
avea în meciul cu Spania de la 
Saint-Etienne dezinvoltura me- 

la Madrid.
Dumitru și 
va adăuga, 
terenului...

ȚICLEANU

„ATELIERUL * LUI ION MORARfSCU
nu

Ră-
Are 70 de ani. Dar tot 

se astîmpără tot nu-și 
sește liniștea, tot nu poate sta 
cuminte acasă. De 36 de ani e 
antrenor, de atîta vreme caută 
talente, le îndrumă pașii în 
fotbal si în viață. Prin mîinile 
lui au trecut multi tineri, unii 
au ajuns pină în Divizia ,,A“ 
(I. Angelescu. Rămureanu. Ur- 
seanu, V. Zamfir, 
Cioacă etc.), alții s-au 
la ..B" sau „C“. dar

din ’75 
Bălăci, 
firesc, 
neutru

)□-
5-3.): 
E-

’u-.i- 
(A S. 
:g:
Ve- 

;-sz- 
sp.

I
I
I

8 2 3 3 9—15 7
DecL forte oarecum echilibra

te. in cadrul cărora, exceotind 
o infringere Ia scor mai ve
che. se poate vorbi de șanse 
apropiate, cu specificația că 
tricolorii au întimpinat difi
cultăți mai mari pe teren pro
priu. in cele două remize (2—2 
la București si 2—2 la Craiova).

ciulul de 
(1—1). cu 
la care se 
avantajul 
din Franța.

în al doilea ioc. România — 
R. F. Germania la Lens...

Linia de 
noastre 
mani.

3
Ar fi.

fectă. în care înfrîngerea 
minteste _  _ ____  _____
dat al 1U1 Dobrin la Ludwigsha- 
ffen (0—1). victoria se leagă de 
..amicalul" cu 
pe „23 August".
— de un frumos 
gart. tot într-un 
tea C.M. din 
jocurilor oficiale 
litate. dar tricolorii mai multor 
generații au afișat întotdeauna 
o anume lipsă de complexe, 
chiar dacă în cupele europene 
„breșa" a 
in ...1983. 
complexe 
tricolorii, 
în ..mîngîierea" .... .
Sigur că echipa Iul Derwall 
nu poate fi expediată printr-o 
comparație atît de simplă, dar 
un pic de adevăr tot există în 
această premisă tehnică. Cu 
o condiție : aceea ca fotbaliș
tii români să nu mizeze în io
cul de la Lens doar pe această 
presupusă superioritate...

In șfîrșit. al treilea joc. 
Nantes, eu Portugalia...

5203 4—6 4
Un palmares care începe 

un 0—3 la Lisabona. în 
dar care anunța, prin asprimea 
scorului, nașterea unei echi
pe. cea a Mundialului mexican, 
într-un fel. Înfrîngerea de la 
Lisabona a 
consecințe, cu 
fata Cehoslovaciei, la 
resti. în 1983. (Apropo 
rea de mobilizare care 
loc mereu în rîndurile 
rilor. după... cutremure 
zon).

în acest meci cu Portugalia, 
un rol important poate avea 
setea de revanșă a craiovenilor 
după Benfica...

cu
palmares a echipei 
fotbaliștii vest-ger-

1 1 2—2 31
deci, o egalitate per- 

a- 
de debutul aplau-

Beckenbauer 
iar iocul egal 
1—1 la Stutt- 
amical. înain- 
Mexic.

este
Lipsa 

o rea-

făcut-o Craiova, abia 
E in această lipsă de 

convingerea că ei, 
sînt mai priceputi 

balonului.

la

_ cu 
1968,

semănat. prin 
înfrîngerea în 

Bucu- 
de sta- 
isi face 
tricolo- 
ne ga-

dor-'* 
uce- 
•am- 
din- 
nele 
iada 
t al 
ton- 
eni-

Corosela Hordobetiu Gabriela Voina Nicola* Sandu

■ord 
rin-

îmbucurător: dacă pină acum 
s-a simțit o acută lipsă de 
concurente de valoare la star
tul diferitelor probe, tehnici
enii si-an sporit preocupările 
pentru atragerea fetelor pe 
ovalul de gheață, 15 (rețineți) 
din cele 16 finaliste ale actu
alului campionat de sprint al 
senioarelor aflindu-se încă Ia 
virsta junioratului, tn sfirșit, 
ținînd seama că dintre cei 28 
de participant! la probele mas
culine ale aceleeasi competiții 
16 au fost tot juniori care au 
reușit să realizeze haremurile 
impuse de forul de resort, sc 
poate afirma că tehnicienii an 
făcut acumulările 
eare pot — ti............
talentele vor fi supuse i 
tinuare unei pregătiri 
— să fie transformate 1 
UITATE. Alergătoarea 
sela Hordobețiu, de 16 
(C.S.S. Sibiu) - 
oană de sprint

Gabriela Voina (Tractorul Bra
șov). Nicolae Sandu (Petrolul 
Ploiești). deținătorii titlului 
la poliatlonul juniorilor, și alți 
tineri vlteziști porniți in... 
sus se anunța ca patinatori de 
nădejde.

Troian IOANIȚESCU

cantitative 
bineînțeles dacă 

in con- 
atente 

în CA- 
Ccra- 

î ani, 
noua campi- 

a senioarelor,

Așadar, trei adversari puter
nici. chiar dacă — TOTI TREI 
— s-au calificat la limită. 
R-F.G.-ul era eliminată cu zece 
minute înainte de fluierul final 
al ultimului său meci cu Alba
nia. Portugalia nu mai avea 
nici o sansă după acel 0—5 cu 
U.R.S.S., iar Spania a avut în 
Malta un adversar foarte slab.

Dincolo de aceste 
trio-ul nostru e 
palmaresul general 
cota internațională)
chiar ușor defavorabile, 
e bine că e așa. pentru că în 
fata tricolorilor lui Lucescu 
se ridică astfel si perspectiva 
mîndră de a depăși rezultatele 
celor de ieri, tn întrecere cu 
cei de la Guadalajara, care s-a 
dovedit atît de rodnică pînă a- 
cum, ei trebuie să se înscrie 
din nou la cuvînt.

loan CHIRII*

peripeții, 
puternic, 

(si
ne

chiar 
sînt 
dar

Țițeica, 
oprit 

absolut 
toti au crescut ca oameni ade- 
vărati și absolut 
cuvinte frumoase 
nul lor profesor, 
acum nu stă cu 
Si care a trăit recent o 
bucurie.

„Rada e... copilul meu 
spune Ion Morărescu. Nici nu 
vă puteți imagina ce-am sim
țit cînd Mircea Lucescu l-a 
convocat Ia lotul reprezentativ. 
E un băiat foarte bun. Rapid 
a crezut mult în el, î-a deschis 
larg porțile afirmării și Ma
rian Rada n-a ratat șansa care 
i s-a oferit. Va confirma si în 
continuare, o să vădeti... Ca 
și fratele său mai mic, Geor
gian Rada, rămas la Autobuzul 
și care, susțin eu, este 
mai talentat decit 
component al lotului 
Repet, mă bucur 
doi frafi. ambii 
cartierul Berceni, 
centrul Sportului 
unde-mi desfășor 
ie șapte ani și unde mai exis
tă și alți copii taientați. Aș 
putea să vă dau multe nume. 
E ușor să dai nume. Așa că 
mai bine mă opresc ia unul 
singur : Adrian Bondoc. O să 
auziți și sînt convins c-o să 
mai scrieți desPre el. Are toate 
calitățile unui vîrf și va a- 
junge un atacant bun**.

toți au numai 
despre bătrî- 
Cel care nici 

mîinile în sin 
mare

! — ne

chiar 
actualul 
olimpic, 

pentru ac'’ 
plecați din 
de la sub- 

studențesc, 
activitatea

DIVIZIONARE A" rr**
• S.C. BACĂU IN EGIPT. 

La invitația clubului Zamalek 
din Cairo, a cărui echipă de 
fotbal a întreprins vara trecu
tă un turneu în tara noastră, 

Bacău 
unde 

jocuri

divizionara ..A“ S.C. 
a plecat ieri în Egipt 
va susține mai multe 
amicale.

DIVIZIA „A“ DE
(Urmare din pag. I)

C.S. Satu Mare si Armătura 
Zalău, pe care le-a întrecut cu 
același scor: 6—4. Tot cu 6—4 
s-a încheiat și partida Armătu
ra — C.S. Satu Mare. (Ilie 
GHIȘA-coresp.).

Timișoara. Meciuri echili
brate în toate cele trei întil- 
niri. De altfel, două dintre ele 
s-au si încheiat la egalitate: 
C.S.M. CIuj-Napoca — înfrăți
rea Oradea și U.M. Timișoara 
— înfrățirea 5—5. Departajarea 
s-a făcut apelîndu-se la 
tajul tehnic: 21—19
C.S.M. și 20—19 pentru 
în cel de al treilea 
C.S.M. — U.M. 6—4. (C. 
coresp).

Hunedoara. Cum era i 
teptat. puternica echipă a di- 
namoviștilor brașoveni s-a im
pus cu autoritate: 8—2 cu Con
structorul Hunedoara si același 
rezultat 
schimb, 
rilor de 
pid au 
tate. în 
localnicilor: 
coresp.).

SERIA A II-A. Tg. Jiu. E- 
chipă cu vechi state de activi
tate in prima divizie. Vulcan 
București n-a avut prooleme în 
această etapă, dispunînd de 
Jiul Petrila cu 8—2 si de for
mația Centrului de antrena
ment Tg. Jiu cu 7—3. Meciul 
acestora din urmă s-a încheiat 
cu 6—4 în favoarea Centrului

punc- 
pentru 

U.M. 
meci, 

Crețu-

de as-

cu Rapid Arad. In 
confruntările luptăto- 

la Constructorul si Ra- 
fost deosebit de dispu- 
final victoria revenind 

(S—4. (I. VLAD-

•’** LA HOCHEI

IN TURNEE
RM. VlLCEA ÎN 

i a plecat în Gre- 
Rm. Vîlcea, care 

țară un 
jocuri, 

îl vor 
echipei

• CHIMIA 
GRECIA. Ieri 
cia Chimia 1 
va efectua în această 
turneu de mai multe 
Primul meci vîlcenii 
susține în compania 
P.A.E. Corint.

LUPTE LIBERE A
de antrenament. (M. BĂLOI- 
coresp.).

Motru. Trei echipe mai puțin 
cunoscute. C.S. Sătesc 
nesti. Metalul LU.R.T. 
si Minerul Motru, si-au 
tat întîietatea în sala < 
fiind urmărite cu mult : 
de cei din tribune. Spre sa
tisfacția minerilor din Motru, 
formația lor a ciștigat cu 6—4 
în fata echipei lugojene si cu 
7—3 în fața celei din Brănești. 
La rîndul lor. lugojenii i-au 
învins pe cei din Brănești cu 
7—2. (GR. JUGĂNARU-coresp.)

Craiova. Deoarece C.S.M. 
din localitate s-a retras din 
competiție, a avut loc doar 
meciul C.S. Tîrgoviște — k’.S.M. 
Reșița, dominat clar de tîrgo- 
vișteni: 8—2. (V. MIRCEA-co- 
resp.).

SERIA A Iii-a, Tg. 
Trei foste divizionare, 
rul Odorheiu Secuiesc, 
tul si Mureșul din Tg. 
au oferit spectatorilor 
cum era de așteptat, 
meciuri de apreciabilă 
tehnică, nu mai puțin 
partide încheindu-se prin tu
șuri spectaculoase. în final, 
Lemnarul a Întrecut Comerțul 
cu 6—1 și Mureșul cu 7—3. Co
merțul — Mureșul 
PĂUS-coresp.).

Brașov. Multipla _________
Steaua, beneficiind si la această 
ediție de multi luptători frun
tași. în majoritate component! 
ai lotului olimpic, si-a învins 
partenerele la scor: 9—1 cu 
C.S.M. Sf. Gheorghe si 8—2 cu 
Steagul roșu Brașov. O victorie 
categorică. 8—2. a obținut si

! Bră- 
Lugoj 
dispu- 

C.S.M., 
interes

Mureș,
I.emna- 
Comer- 
Mures, 

prezenti 
multe 

factură 
de 18

C—4. (I.

campioană

Pe patinoarul artificial din 
Suceava s-au disputat ultimele 
două etape ale turului al 
treilea, al campionatului se
riei secunde a campionatului 
Diviziei „A“ la hochei. Iată 
rezultatele : ETAPA A IV-a : 
Tîrnava Odorhei — Lotul de 
18 ani 4—9 (1—3, 1—2, 2—4), 
IMASA Sf. Gheorghe — A.S.E. 
Sp. studențesc 1—3 (0—1, 1—1,

Rădăuți — Lotul 
3—6 (0—3, 0—1, 
A V-A: IMASA 
— Lotul de 18 
3—1. 0—3), Tîr- 
— Lotul de 20 

3—2),
Me-

M—, 1—0,
(Ion MÎNDRESCU-co-

0—1), Metalul 
de 20 de ani 
3—2) ; ETAPA 
Sf. Gheorghe 
ani 5—5 (2—1, 
nava Odorhei 
de ani 6—5 (0—2, 3—1, 
A.S.E. Sp. studențesc — 
talul Rădăuți 3—4 (0—2, 
2-2). ( ... '____ ....
resp.).

Nu a 
Adrian 
încet, incet discuția cu Ion 
Morărescu a alunecat inevita
bil spre problemele de care se 
izbesc antrenorii șlefuitori de 
talente. La un moment dat și-a 
ieșit din calmul afișat, s-a în
furiat rău. iar cauza izbucnirii 
de moment a constituit-o în
deosebi lipsa de interes a teh
nicienilor de la baza pirami
dei fotbalului. „Cei mai mulți 
lucrează de mîntuială, așteap
tă să le vină copiii ia teren, 
nu-i caută, nu-i urmăresc pas 
cu pas pe cei mai dotați pen
tru a nu se pierde.
adevărul. Bar nici nu 
trași la răspundere, 
nu au un regulament 
de funcționare. Pe cei angajați 
într-o astfel de pepinieră eu 
unul nu i-aș mai lăsa s-o pă
răsească timp de cel puțin 
opt ani, perioadă după care 
să se tragă linie și să se facă 
bilanțul. Numai așa se poale 
stabili cine muncește, cît mun
cește, cum muncește. Iar cei 
cu rezultate foarte bune să 
fie premiali cum se cuvine. 
Poate că numai în acest fel 
se va schimba și atitudinea 
unor cluburi fată de centrele 
lor de copii 
de schimbul 
jucători. Noi, 
ne-ain legat singuri de aceas
tă muncă dificilă, dar 
mă întreb acum cine 
care vor veni după 
Costca, Catană, Kluge, 
rin ? Eu unul nu-i prea 
E foarte greu la copii și 
niori. multora activitatea 
ceasta li se pare că se desfă
șoară în _ 
puține si foarte reținute, 
are însă 
tisfacțse. 
cînd am 
convocat 
poate că

Pentru 
de talente, 
suficient si atît. Dar 
pentru cei ca bătrînul nea Ion 
Morărescu. cel care si acum, 
la 70 de ani, aproape zilnic, 
poate fi găsit muncind la sub- 
centrul din cartierul Berceni, 
micul lui „atelier" de talente.

i spus mai multe despre 
Bondoc, N-a vrut. Dar 

încet discuția cu

Acesta-i 
sînt 

Centrele 
precis

și juniori, față 
generațiilor de 

cei bătrîni,

stau și 
sînt cei 
Fabian, 
Gorgo- 

văd. 
ju- 
a-

gol, iar laudele sint 
' Ea 

si clipe de mare sa- 
Ca cele trăite de mine 
aliat că Rada a fost 
la lotul național. Si 
este de-ajuns și-atit"... 
adevărații căutători 

indiscutabil, este 
numai

Laurențîu DUMITRESCU

FOST RELUATĂ
Steagul roșu in partida cu 
C.S.M. (C. GRUIA-coresp.).

București. în sala întreprin
derii de mașini electrice, tină- 
ra echipă Electra, pregătită tot 
de un tînăr, antrenorul Ion 
Nae, n-a reușit să treacă de 
rutinata formație I.O.B. Balș, 
deși a concurat în fața pro
priilor suporteri: 3—7. Meciu
rile au fost însă frumoase si 
cu numeroase procedee tehni
ce. în această gruaă au fost 
programate doar aceste două 
echipe.

SERIA A IV-A. Vaslui. Pre
miera divizionară din locali, ate. 
prilejuită de promovarea for
mației vasluiene Viitorul în 
primul eșalon, a fost urmărită 
cu firesc interes, iar în final 
gazdele au avut satisfacția unui 
frumos succes: 5—1 cu Nicolina 
Iași (echipă cu vechime in Di
vizia ,,A“) si 9—1 cu Danu
biana București (debutantă). 
Nicolina — Danubiana: 7—3. 
(FL. MIHAI-coresp.).

Brăila. Performera ..triun
ghiularului" din localitate nu a 
fost, cum se aștepta. Progresul 
Brăila, ci C.S. Onești, care a 
dispus de Progresul cu 6—4 
și a terminat la egalitate. 5—5, 
cu Rapid București. Brăilenii 
au avut totuși satisfacția vic
toriei în meciul cu Rapid : 6—4. 
(T. ENACHE-coresp.).

Galati. Cunoscuta echipă Hi
drotehnica 
pus net: 
București 
Galati. Tn 
meci: Dunărea 
7—3. (T. SIRIOPOL-coresp.).

Constanța s-a im- 
10—0 cu U.RB.IS. 

și 7—3 cu Dunărea 
cel de al treilea 

D.R.B.I.S.

TREN TURISTIC SPECIAI
In 29 ianuarie, pe traseul București - Valea Prahovei

Se pleacă duminică dimineața. Ia ora 6. din Gara de 
Nord, cu întoarcerea în aceeași zi. în jurul orei 20. La 
un preț convenabil de numai 63 de lei (dus-întors).

Turiștii pot petrece o duminică plăcută la Sinaia. Buș
teni sau Predeal, mal ales acum cînd muntele a îmbră
cat haina imaculată a zăpezii.

I.T.H.R. București invită pe toți iubitorii sporturilor de 
iarnă să participe la această excursie.



PE GHEATA ȘI PE ZĂPADA
SPORTIVI ROMÂNI 

PESTE HOTARE
® Schiorii din lotul olimpic 

vor participa la cîteva con
cursuri peste hotare. Astfel, 
Liliana Ichim și Delia Parate 
vor concura în zilele urmă
toare la competiții F.I.S.. orga
nizate în Cehoslovacia și Iur- 
goslavia. Zsolt Balazs si Mihai 
Bir.ă-jr. • vor fi prezențî la 
concursuri în Italia, după care 
vor lua startul și la întrece
rile pentru „Cupa Mondială" 
de la Boroveț (Bulgaria).
• între 27 și 29 ianuarie se 

va disputa în capitala Bulga
riei concursul internațional de 
juniori la patinaj artistic dotat 
cu cupa „Presa Sofiei". Din 

—------------Favoriți

HARRI KIRVESNiEMI

(Finlanda)
Fondistul finlandez Ilarri 

Kirvesniemi s-a născut la 
10 mai 1958, la MilrkeU. Are 
183 cm șl 71 kg. Face parte 
din clubul Mlkkelin Hiihtă- 
jăt, unde este pregătit* de 
antrenorul Jorma Manninen. 
Este student în educație fi
zică.

A luat parte la întrecerile 
olimpice de la Lake Placid, 
unde a cîștigat o medalie de 
bronz, fiind component al 
echipei de ștafetă de 4x10 
km. în celelalte probe la 
care a luat startul, s-a cla
sat al 8-lea în cursa de ÎS 
km și al 18-lea in cea de 30 
km. In 1982 s-a numărat 
printre competitorii campio
natelor mondiale de la Hol- 
menkolen, la Oslo: locul 3 
în cursa de 15 km și la șta
feta de 4X10 km șl locul 9 
In cursa de 50 km.

In palmaresul său sportiv 
figurează, de asemenea, ci- 
teva clasări notabile în mari 
competiții internaționale:
sezonul 1979/80: Davos — 
locul 2 la 15 km, Lahtl — 8 
la il5 km, Holmenkolen — 
4 la 15 km; 1980/31 : Davos — 
2 la 15 km. Ramsau — 3
la 15 km, Castelrotto — 1
la 30 km, Lahti — 4 la 50 
km, Falun — 4 la 30 km 
și locul 4 în clasamentul 
general al „Cupei mondi
ale"; 1981/82: Davos — 1 la 
15 km, Strbske Pleso — 2 
la 30 km, Castelrotto — 3

J. 0. DE IARNĂ DIN
PARIS, 21 (Agerpres). — A- 

fla.t în vizită la Chamonix 
(Franța), cu prilejul festivități
lor prilejuite de aniversarea a 
60 de ani de la organizarea în 
acest oraș a Olimpiadei de iar
nă din 1924, Juan Antonio Sa-

RALIUL
MONTE CARLO

Cea de-a cincea probă specia
lă a parcursului comun din ca
drul oelei de a 52-a ediții a 
raliului Monte Carlo, oontînd 
pentru campionatul mondial de 
raliuri, desfășurată în sud-estul 
Franței, a fost cîștigată de e- 
chipajul vest-german W. Rohrl 
— Ch. Geistdorfer (Audi Qua- 
ttro) in 31:20, urmat de finlan
dezii H. Mikkola — A. Hertz 
(Audi Quattro) la 56 sec. și sue
dezii Stig Blomquist — B. Ce- 
derberg (Audi Quattro) la 1:08. 
în clasamentul general conduc 
Blomquist — Cederberg cu 
lh34:30, urmați do Rohrl — 
Geistdorf la 13 secunde, Mikko
la — Hertz la 1:27, Jean Luc 
Therier — Michel Vial (Franța. 
„Renault 5 Turbo") la 4:18.

TELEX • TELEX ® TELEX Q TELEX ® TELEX ® TELEX ® TELEX ® TELEX • TELEX

ATLETISM O In concursul de 
sală de la Leningrad, campionul 
mondial la săritura cu prăjina 
Serghei Bubka a sărit 5.70 m. 
întrecîndu-1 pe Konstantin Vol
kov. 5.60 m. Alte rezultate: înăl
țime: Aleksandr Kotovici 2.31 m, 
Ghenadi Avdeenko 2,28 m; triplu- 
salt: Grigori Emetz 16,78 m. Va
sili Issaev 16,71 m: lungime:
Robert Emian 7,93 m, greutate : 
Serghei Smirnov 20,10 m.

BOX 4 La Stockholm, meciul 
amical dintre echipele de ama
tori ale Suediei și S.U.A. s-a 
terminat Ia egșlitate: 6—6. • A- 
mericanul Johnny Bumpbus este 
noul campion mondial profesio
nist la categoria super-ușoară 
(versiunea W.B.A.), în urma 
victoriei la puncte 05 reprize) 
în fața argentinianului Lorenzo 

tara noasiră participă pat na- 
torii Kinga Szalassi și Ștefan 
Long.
• Un grup de patinatori de 

viteză, format din Dczideriu 
Jenei, Mihaela Timiș. Gabriela 
Voina și Emeric Mikloș, va 
participa astăzi si mîine, pe 
pista artificială din Budapesta, 
la Campionatele internaționale 
ale Ungariei.

CAMPIONATELE U.R.S.S.
DE SCHI-FOND

La Bakuriani au Început 
întrecerile campionatelor unio
nale de schi-fond, ultim crite
riu de selecție pentru Jocu
rile Olimpice de iarnă de la 
Sarajevo. în proba feminină

la 15 km, Kiruna — 4 la 30 
km, locul 3 In „Cupa mon
dială"; 1982/83; Lahti — 2
la 50 km. In actualul se
zon s-a aflat, de asemenea, 
printre fruntași la Relt im 
Winkl, la Ramsau, la Fa
lun, iar peste puțin timp va 
fl prezent la Întrecerile o- 
Umpice de la Sarajevo.

1992 IA CHAMONIX?
maran-ch, președintele Comite
tului Internațional Olimpic, și-a 
exprimat sprijinul In eventuali
tatea unei candidaturi a Cha- 
monix-ulut la organizarea J.O. 
de iarnă din 1992. Intr-o alo
cuțiune. J.A. Samaranch a 
spus : „Aș dori să studîați po
sibilitatea ca J.O. din 1924 să 
nu fie ultimele organizate la 
Chamonix".

TURNEUL DE JUDO DE LA PARIS,
UN BUN PRILEJ
Ieri s-au înapoiat de la Fa

ris cei șase judoka din lotul 
olimpic al țării noastre, care 
au participat la „internaționale
le" Franței, la care sînt invi
tați fruntașii judo-ului mon
dial. Antrenorul Dorin Gavra, 
care i-a însoțit pe sportivii noș
tri, ne-a oferit cîteva amănunte.

„Concursul. cum era de aș
teptat. a fost foarte puternic. 
Este suficient să menționez 
faptul că numeroși reputați ju
doka n-au urcat pe podium : 
campionii mondiali. aureolați 
cu numai cîteva luni în urmă, 
Ultsch (mijlocie) si Preschel 
(semigrea), ambii din R.D. Ger
mană. campionul olimpic Rey 
(semiușoară) din Franța, vice- 
campionul mondial Bujko (se-

Garcia, în meciul desfășurat la 
Atlantic City. Titlul era vacant, 
în urma abandonului fostului 
campion al categoriei, america
nul Aaron Pryor.

CICLISM • Etapa a 8-a a Tu
rului Venezuelei pentru amatori 
a cuprins două seml-etape. In 
prima (109,3 km), victoria a re
venit iul Adelis Canizales (Ve
nezuela) în 2h33:22 urmat la 
două secunde de Viaceslav Arhi
pov (U.R.S.S.). Cea de-a doua, 
contraoronometru indlvdiual pe 
14,4 km, a fost câștigară de V. 
Akimov (U.R.S.S.) in 17:40 (me
die orară 51,349 km), urmat de 
Arhipov 17:59. In clasamentul 
general individual conduce Car
los Alba (Venezuela! 24U16-43. ur
mat de sovieticii Aleksandr Ku
likov 24hl7:34 și Arhipov 24h!3:29. 

de 10 km victoria a revenit 
campioanei olimpice Raisa 
Smetanina. cu timpul de 29:10.

TURNEU DE HOCHEI 
LA BUDAPESTA

Turneul de hochei pe gheață 
(echipe de tineret) de la Bu
dapesta a fost cîștigat de Ita
lia — 6 p. urmată de Iugosla
via — 4 p și Ungaria — 2 p. 
In ultimul meci : Italia — Un
garia 6—3.

„CUPA MONDIALA" 
LA SCHI-ALPIN

Proba feminină de slalom 
special desfășurată la Llmone 
Piemonte (Italia) a revenit 
schioarei italiene Daniela Zini
— 1:42,39, urmată de coechi
piera sa Maria Rosa Quario
— 1:42,51 și Christine Cooper 
(S.U.A.) — 1:42,62. In clasa
mentul general al „Cupei Mon
diale" se menține lideră Hanoi 
Wenzel (Liechtenstein), cu 198 
p. urmată de Erika Hess (El
veția) — 189 p.

• Proba de slalom uriaș, 
din cadrul „Cupei Mondiale" la 
schi alpin, care s-a disputat în 
stațiunea austriacă Kirchberg a 
revenit campionului suedez In- 
gemar Stenmark, cronometrat în 
două manșe cu timpul de 
3:13,96. Pe locurile următoare 
s-au situat Marc Girardelll 
(Luxemburg) — 3:15,21 și Joer- 
gen Sudqvist (Suedia) —3:16,36.

CAMPIONATELE S.U.A. 
LA PATINAJ ARTISTIC

Proba individuală masculină 
din cadrul campionatelor de 
patinaj artistic ale S.U.A. s-a 
încheiat cu victoria campionu
lui mondial Scott Hamilton. La 
feminin a cîștigat Rosalynn 
Sumners, iar proba de perechi 
a revenit cuplului Judy Blum
berg — Michael Seibert.

VICTORIE DIFICILA A 
„OLIMPICILOR" BRAZILIENI
In orașul brazilian Campo 

Grande s-a disputat meciul in
ternațional amical dintre selec
ționatele olimpice ale Braziliei șl 
Paraguayului, care se pregă
tesc pentru preliminariile turneu
lui de la Los Angeles. După 
un meci eohllibrat, gazdele au 
obținut o victorie la limită, cu 
scorul de 1—0 (0—0), unicul gol 
al partidei fiind marcat de fun
dașul dreapta Edson, în min. 89.

TURNEUL DE LA CALCUTTA
Selecționata Argentinei a între

cut cu soorul de 3—0 (1—0) for
mația Ungariei, tntr-un med 
contind pentru turneul internațio
nal de la Calcutta, dotat cu „Cu
pa de aur Jawaharlal Nehru”.

Golurile au fost marcate d» 
T.aszlo Racz (autogol), Rlchardo 
Gareca șl Carlos Arregul.

DE VERIFICARE
miușoară) din Ungaria si alții. 
Obiectivul nostru a vizat. In 
principal, pregătirea și verifi
carea in aoest concurs de am
ploare. Sportivii noștri au întâl
nit și au văzut pe tatami ra
piditatea concurențelor asiatici, 
tehnica impecabilă a francezi
lor, italienilor și a canadieni
lor. forța de luptă a reprezen
tanților R.D. Germane, R.F. 
Germania și Austriei Toți 
sportivii noștri au susținut 2—4 
meciuri. Cea mai bună compor
tare a avut-o Mihai Cioc, care 
a terminat la egalitate cu cam
pionul olimpic, francezul Parish 
pentru locul I în serie, dar ar
bitrii l-au preferat pe francez, 
iar în lupta pentru locul III 
s-a accidentat".

TENIS • In primul tur al cam
pionatelor internaționale de sală 
ale S.U.A., la philidelphla; Fi- 
bak — Tom Gullikson 6—2, 6—1, 
van Patten — Peed 6—3, 6—3, 
Fleming — Brown 6—4, 5—7, 6—4, 
Giammalva — Denton 6—2, 6—2, 
Odizor — Heldman 6—4, 6—2, 
Krickstein — Pate 7—6, 7—5 Sl- 
monsson — Florin Segărceanu 
6—4, 6—2, van’t Hof — Roger
Vasselln 5—7, 6—0, 6—3.

VOLEI • Echipa feminină a 
Cubei, aflată In turneu în R.F. 
Germania, a întrecut pentru a 
treia oară consecutiv formația 
țării gazdă: 3—1 (5, 13, —II, 13). 
• La Sczecin, în meci amical 
masculin, echipa locală Stal a 
întrecut cu 3—1 (12, 11, —11, 5) 
pe Traktor Schwerin.

SIMPOZION INTERNATIONAL 
ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI IN SPORT

MONTE CARLO (Agerpres). 
— Cu prilejul „Simpozionului 
international consacrat luptei 
pentru un sport fără violență 
și pentru fair-play", organizat 
la Monaco de Asociația inter
naționali împotriva violenței 
în sport (A.LC.V.S.), Juan An
tonio Samaranch, președintele 
Comitetului International O- 
iirnpic (CJ.O.), a propus crea
rea unei Comisii a eticii spor
tive. care urmează să fie în
ființată de forul olimpic mon-

In cadrul lucrărilor simpozio
nului au fost făcute mai mul
te recomandări. între care cea 
privind cererea către federa
țiile Internaționale d, deci, si 
de către federațiile naționale, 
de a desemna pentru fiecare 
disciplină o personalitate, care 
Bă vegheze la respectarea eti
cii sportive, aceasta avînd o 
mare influență asupra viitoru
lui sportului mondial.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL
BELGRAD, 24 (Agerpres). — 

în ultima rundă a turneului 
internațional de șah de la 
Jajce (Iuogslavia), partidele 
Petrovicl — Mureșan, Fisch- 
dick — Nuțu, Pihailici — E- 
renska s-au încheiat remiză. 
Markovici a pierdut la Nika- 
lin. Veroczi a cîștigat la Alek- 
sandria. Macek a invins-o pe 
Szmadnska. Iată clasamentul 
final : L Veroczi (Ungaria) — 
9 p, din 13 posibile: 2. Alek-

U.E.F.A. ÎNCĂ n-a răspuns

Un purtător de cuvînt al U- 
niunli europene de fotbal a de
clarat că nu s-a luat încă nici 
o hotărîre In privința propunerii 
echipei finlandeze Valkeakosken 
de a juca meciul tur din cadrul 
„Cupei Cupelor- (sferturi de fi
nală) in compania formației Ju
ventus Torino la Monaco. „O de
cizie ln acest caz este de com
petența comitetului de organizare 
al U.E.F.A.* a declarat purtăto
rul de cuvînt.

După cum s- știe, clubul fin
landez a prop tS echipei italiene 
ca jocul să a _>ă loc la Monaco, 
datorită condițiilor atmosferice 
nefavorabile din acea perioadă

„Pisica“ din echi>a Portugaliei

FERNANDO fiOMES - GOLGETERUL EUROPEI
La sfirșitul anului trecut, re

vista „France Football” a de
cernat „Gheata de aur* portu
ghezului Fernando Gomes, de 
la F.C. Porto, pentru cele 36 
de goluri înscrise ln campionat. 
El l-a depășit pe Houtmann 
(Feyenoord Rotterdam) șl Ana- 
stasopouloa (Olymplakoa Pireu), 
care au marcat 30, respectiv 29 
de goluri.

Performanța Iul Comes este 
remarcabilă dacă avem In ve
dere faptul că aceste puncte 
le-a realizat ln mal puțin de 
30 de etape de campionat! In 
medie, deci, mal mult de un 
gol Înscris in flecare meci! 
După celebrul Eusebio, laureat 
de două ori cu acest trofeu — 
In 1968 șl apoi ln 1973 — Fer
nando Mendes Soares Gomes 
(ca să-l dăm numele complet) 
aduce „Gheata de aur* pentru 
a treia oară ln Portugalia.

Fernando Gomes este unul 
dintre cel mal valoroși înain
tași al selecționatei Portugaliei, 
pe care reprezentativa țării 
noastre o va Intllnl In turneul 
final al CJ1. din Franța (la 
20 iunie, la Nantes). El s-a 
afirmat ca junior, la vtrsta de 
15 ani, iar s ani mai ttrztu a 
apărut ln prima ligă a cam
pionatului lusitan. La 21 de 
ani. In 1977, a devenit golgeter 
al campionatului, performanță 
pe care a repetat-o ln 1978 șl 
1979. Este adevărat că, atunci, 
punctele marcate de el oscilau 
între 24 șl 87,. In timp ce anul 
trecut cifra golurilor sale a 
ajuns la 36!

Celebrul antrenor brazilian 
Oto Gloria, fost selecționer al 
Portugaliei, l-a indus ln pri
ma reprezentativă, caracterizin- 
du-1 drept un jucător exceptio
nal, cu o tehnică Ireproșabilă, 
fotbalist „cu ambele picioare”. 
Dar punctul său forte îl con
stituie jocul cu capul. „Este o 
adevărată «pisică» In careul 
advers, apărtnd, in această zo
nă, exact In momentul etnd se 
Ivește ocazia*, spunea (antre
norul Gloria. Gomes este su
plu și are o statură mijlocie, 
se mișcă mult la mijlocul te
renului șl apare surprinzător 
in careul advers, unde-și alege

Printre alte propuneri s-au ■ 
numărat și cele referitoare la I 
un angajament luat de pârtiei-■ 
panțij la toate marile compe-I 
tițli de a respecta adversarul® 
Si arbitrii J studiul aprofundat ■ 
al regulilor și regulamentelor® 
diferitelor discipline. precum ■ 
Si o colaborare mai strînsă in ■ 
vederea scoaterii în evidență® 
a aspectului sportiv al competî-® 
țiilor. A fost, de asemenea,® 
creat un program de compe-® 
tiții pentru tinerii sportivi din® 
toate țările. în cursul cărora® 
comportamentul jucătorilor si® 
al antrenorilor să fie luat in® 
considerare cu aceeași pondere® 
ca si cea a rezultatului. ■

A fost prezentată și o scurtă® 
peliculă — de 40 de secunde® 
— ilustrind lupta împotriva 
violentei in sport, destinată să® 
fie difuzată la Mondovision n® 
timpul deschiderii J.O. de la® 
Los Angeles. fl

DE ȘAH DE IA JÂJ E
sandria (U.R.S.S.) — 8.5 p. 1 
Erenska (Polonia) — 8 p : 4. 
GaprindașviH (U.R.S.S.) — 7.5 
p (1) ; 5—7. Dana Nuțu (Ro-I 
mânia). Margareta M.r-sasal 
(România). Fischdîck <RFG.1I 
— cu rfte 8,5 p ; 8—11 Mad 
kovici. Petrovici. Maeek. Niko-j 
lin (Iugoslavia). Smacinskal 
(Polonia) — 5.5 ; 13. Maxîmo-I 
viei (Iugoslavia) — 5 p (1); 
14. Pihailici (Iugoslavia) —
puncte. i

(7 martie) în Peninsula Scan- . 
dinavă.

SECRETARUL F.I.F.A. IN MEXIC

Secretarul FJ.F.A., Joseph B^at-I 
ter, a sosit la Ciudad de Mexi-1 
co pentru un prim contact cu 
organizatorii C.M. din 1986. j. 
Blatter va discuta cu gazdele 
viitoarei „Cupe Mondiale" deta
liile preliminare privind inspec
tarea stadioanelor pe care sej 
vor desfășura meciurile. O corni-1 
sie specială a F.I.F.A. va vi
zita intre 19 și 24 martie sta
dioanele și va lua cunoști *ă 
de condițiile organizatorice pe 
care Mexicul le va oferi între-i 
cerilor.

cea mal bună poziție de șuti 
„Ca înaintaș, pentru a Ii <im 
bun „țintaș" Ia loviturile 
capul nu trebuie să fii prea] 
Înalt. Prima condiție este aceea 
să al curaj, să plonjezi la min-1 
glie centrate, chiar dacă eslll 
sever marcat, șl să găsești cu-] 
loarul liber spre poartă", s;uJ 
nea deținătorul „Ghetel da 
aur”. Cele mal multe golurl| 
Gomes le-a marcat eu capulj 
deoarece, la mingile tnalte, vi
teza sa de reacție este cu muld 
mal mare decît aceea a unui] 
jucător care-șl potrivește balo-J 
nul cu piciorul... j

El a marcat golul victoriei in 
meciul din preliminariile C.E. 
susținut de Portugalia, in de
plasare, CU Polonia, cînd În
vingătorii au făcut pasul cel 
mare spre calificarea în turneul 
final din Franța. Pînă acum, 
acest jucător, care a fost se
lecționat de 23 de ori în echi
pa reprezentativă, a inserts 20 
de goluri pentru aceasta.

în final, vom reproduce o 
declarație recentă a lui Go
mes, după tragerea la sorți a 
grupelor din turneul final al 
C.E.: „Vreau să fiu la ină’ți- 
me, în Franța; vreau să în
scriu cit mal multe goluri pen
tru a confirma trofeul primit 
anul trecut, Ia Paris"...
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