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întreaga noastră mișcare 
sportivă este angajată în cu- 
prinzătoarea acțiune de anali
ză a activității ei și de 
stabilire de măsuri pentru îm
bunătățirea continuă a muncii 
în domeniul educației fizice și 
sportului, care fac obiectul 
amplelor dezbateri din adună
rile și conferințele de dare 
de seamă și alegeri din or
ganele și organizațiile sportive.

Pînă în prezent aceste adu
nări și conferințe au avut loc 
la nivelul asociațiilor sportive 
din școli, întreprinderi șl in
stituții, unități cooperatiste, u- 
nități militare, cluburi sporti
ve, al orașelor și municipiilor, 
iar în aceste zile se desfășoară 
conferințele județene și a mu
nicipiului București.

Participanții la adunările și 
conferințele de dare de scamă 
și alegeri dezbat, în spirit cri
tic și autocritic, modul în care 
au aplicat sarcinile ce decurg 
din hotărîrile Congresului al 
XlII-lea al partidului, din

Simbătă, primul meci oficial al sezonului de fotbal

PARTIDA DE CUPĂ C.S. TÎRGOVISTE - UNIVERSITATEA CRAIOVA
F.R. Fotbal a definitivat ieri 

datele disputării etapelor retu
rului Diviziei „A", ale etape
lor de cupă, precum și cele de 
începere a Diviziilor „B“ și 
»C" și campionatelor de ju
niori I și II (returul).

Trimul joc oficial al sezo
nului va avea loc simbătă, la 
Tîrgoviște : restanța din 16- 
imile cupei, dintre formația 
locală C.S. și Universitatea 
Craiova. Lovitura de începere 
la ora 13,30.

Mesajul adresat de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
participanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive, din 
celelalte documente de partid, 
care prevăd cuprinderea între
gului tineret la practicarea e- 
xercițiilor fizice și sportului, 
la educarea prin sport pentru 
muncă și viață, la perfecționa
rea continuă a competiției 
sportive naționale „Daciada", la 
creșterea performanțelor spor
tive românești în arena inter
națională. Intensificarea acti
vității sportive și turistice de 
masă, în scopul dezvoltării ar
monioase a copiilor și tinerilor, 
păstrării sănătății populației și 
sporirii capacității de muncă au 
fost, la rîndul lor, probleme 
prioritare care au stat in a- 
tenția celor ce au luat cuvin- 
tul în adunări și conferințe. 
Vorbitorii au exprimat calda 
lor recunoștință partidului, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru îndrumările

Comei POPESCU

(Continuare în oag 2-3)

Datele disputării etapelor de 
cupă și ale returului Diviziei 
„A* sint următoarele : 20 fe
bruarie : optimile cupei ; 27
februarie : sferturile de finală 
ale cupei ; 3 martie : etapa a 
18-a a Diviziei »A" ; 10 mar
tie : etapa a 19-a ; 13 martie : 
etapa a 20-a ; 17 martie : e- 
tapa a 21-a ; 23 martie : etapa 
a 22-a ; 7 aprilie : etapa » 
23-a ; 10 aprilie : etapa a 24-a ; 
14 aprilie : etapa a 25-a ; 20 
aprilie : etapa a 26-a ; 5 mai :

DZCMQ4 La Vatra Dornei - festival non-stop

FINALELE DE MASĂ ALE „DACIADEI"
Sportul de masă se află, in 

aceste zile, la cote de maxim 
interes, prilejuite de finalele 
pe țară La sporturile de iarnă, 
programate in marea lor ma
joritate — inspirată măsură 
a Comisiei Centrale Ja orga
nizare a „Daeiadei" — intr-un 
centru cu tradiție și o bogată 
experiență In acest domeniu : 
Vatra Dornei.

Primele vești subliniază inte
resul cu totul deosebit pentru 
competițiile care au început de 
dteva zile cu o impresionantă 
festivitate de deschidere (cu 
peste "00 de participanți), ur
mată de aplaudate demonstra
ții de schi și de o serie de 
concursuri sportive și aplica
tive care se vor încheia du
minică dimineața. Suita am
plelor finale de masă din ca

etapa a 27-a ; 12 mai : etapa 
a 28-a ; 15 mal : etapa a 29-a ; 
19 mal ; etapa a 30-a ; 26 mai : 
etapa a 31-a; 9 iunie: etapa 
a 32-a ; 12 iunie : semifinalele 
cupei ; 16 iunie : etapa a 33-a ; 
19 iunie : etapa a 34-a ; 23 iu
nie : finala cupei.

★
Returul Diviziei -B“ și al 

campionatului de Juniori I va 
începe la 10 martie, iar cel 
al Diviziei „C“ și campionatul 
de juniori II la 17 martie. 

drul „Daciadei" va continua 
cu intrecerile Dinamoviadei de 
schi (cadre și militari în ter
men), care anunță, de aseme
nea, o bogată participare și

Toată lumea la schi, siniuș, patinaj sau în... „tribunele" impro
vizate în marele parc al sporturilor de iarnă din Vatra Dornei.

E ora finalelor de masă ale „Daciadei"...
dispute de ridicat nivel teh
nic. Pe bazele sportive din 
Vatra Dornei, amenajate cu 
multă pricepere de gazde și 
alți specialiști din cadrul 
C.N.E.F.S. și ai celorlalte or
ganizații cu atribuții în sport, 
mal sint programate finalele 
de sanie pentru pionieri (11— 
14 ani), schi fond, biatlon (11— 

14 ani) și ștafetă. De aseme
nea, sint asigurate programe 
culturale și gale de filme spor
tive, „Cupa pionierul" la schi 
alpin, „Bucuriile zăpezii", schi 

acrobatic, ștafete, locuri dis
tractive, precum și finalele 
„Cupei Congresului al XII-lea 
al U.T.C.* la sanie, schi fond, 
patinaj viteză, schi-biatlon, 
probe alpine și — în înche
iere — Festivalul sporturilor 
de iarnă din cadrul marii com
petiții sportive naționale „Da- 
ctada*.

IULIU BICE

Campionatele juniorilor I la probe combinate

ÎNTRECERI ATLETICE
în sala de atletism din par

cul sportiv bucureștean „23 
August" s-au decernat — la 
începutul acestei săptămlnl — 
titlurile de campioni naționali 
de juniori I la probele combi
nate. întrecerile, care s-au 
bucurat de un real succes... 
numeric, au scos, totuși, in e- 
vidență necesitatea impunerii 
unor standarduri de participare 
sau a introducerii pentatlonu
lui ta programul „zonelor" 
Campionatului republican. A- 
flrmînd acestea, avem In ve-

între două C. M. de seniori la popice

PERMANENTA CAUIARE A
• România — pe primul loc in 
nioarele aleargă după— poziția 

ții cu antrenori

1984 a fost un aa rodnic pen
tru JucătorU noștrt de popice, 
care au dominat cea de a Vl-a 
ediție a Campionatelor mondiale 
de la Ljubljana (27 mal — 1 Iu
nie) turcind de mal multe or! pe 
podiumul laureatelor : Iullu Bice 
a cucerit tiUul suprem cu rezul
tatul de 2915 p.d. (3 jocuri) care 
reprezintă un nou record mondial 
(v.r. 2883) ; Iullu Bice șl Iosif 
Tisnxănar campioni mondiali la 
dublu cu 1946 (978—968), Gh. Sil
vestru șl Vasia Donoe au devenit 
vlcecampionă al lumii la proba 
de perechi cu 1915 (974—Ml), iar 
echipa masculină a României a 
fost medaliată cu argint la numai 
o diferență de 14 puncte în urma 
selecționatei Cehoslovaciei care a 
totalizat 5532. în proba „mara
ton", cum este apreciată Între
cerea individuală, in care se a- 
dună rezultatele Înregistrate In 
confruntările pe echipe, perechi 
șl cele din turneul final colegii 
actualului campion și recordman 
mondial Iuliu Bice au ocupat 
următoarele locuri : 4 — Iostf 
Tismănar, 5 — Gh. Silvestru, 8 — 
Iile Hosu, 14 — Stellan Boariu, 
ÎS — Vasta Donos (din 9# de

ALE „NOULUI VAL"
dere in primul rind diferen
țele foarte mari dintre punc
tajele grupurilor fruntașe în 
probele respective și restul 
participanților, ca și durata 
mare pe care a necesitat-o 
desfășurarea unui concurs ca 
30 de atleți și 27 de atlete 
(de exemplu, numai săritura 
cu prăjina s-a „întins" pe mai 
mult de 4 ore !!). La pentatlon 
s-a impus Elisabeta Anghei 
(Luceafărul Brașov — antrenor

(Continuare tn pag. 2—3)

MARILOR PERFORMERI
clasamentul pe medalii • Ju
pi er dată de senioare • Sec- 

„neproductivi"

concurenți)• FructifLcfad admira- 
blele loc caTUâți — forța de joc, 
morală fi tactică, reprezentanții 
noștri au încheiat cele mal im
portante întreceri d_n arena In
ternațională cu un strălucit bi
lanț : 2 medalii de aur și 2 de 
arg-nt (fetele nu au mal urcat 
pe podium) ceea ce menține țara 
noastră fa fruntea clasamentului 
pe națiuni la capătul celor 15 
ediții ale CJd. : L România 55 de 
medalii (22 de aur, II de argint 
șl 15 de bronz), 2, Iugoslavia 50, 
3. Ungaria 37, 4. R. D. Germană 
M, 5. R. F. Germania 28, I. Ceho
slovacia 20 ; 7. Austria 12 ; 8.
Italia 1 ; 9. Suedia 1.

Așadar, școala românească de 
popice se situează pe primul loc 
în lume, produdnd în flux con
tinuu sportivi de primă mărime, 
popicarii români eonii rmîndu-și 
înalta măiestrie șl în alte presti
gioase competiții Internaționale 
ale anului 1984 (C.C.E., „Cupa
Polară*, „Trofeul Iugoslavia*.

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Pisâru (nr. 21) încearcă • pătrundere spre poarta aoeheiștilo'
sovietici. (Citiți, în pag. 2—3, cronica meciului Sel. divizionară

— Torpedo Usti Kamenogorsk)

„Dadada** dc pcriornidiițd la slalom special Juniori

23 LA START, 9 LA SOSIRE ...
POIANA BRAȘOV, 13 (prin 

telefon). Miercuri, în ultima 
zi a finalelor „Daciadei" de 
performanță la schi alpin ju
niori, pirtia de sub teleferic 
s-a prezentat in condiții exce
lente. Zăpada înghețată a per
mis amenajarea In condiții 
foarte bune a traseului de con
curs. Prima manșă, cu 61 de 
porți, a fost marcată de an
trenorul Fr. Biro, iar cea de 
a doua, cu 60 de porți, de 
antrenorul Gh. Roșculeț. Au 
luat startul 23 de schiori, din
tre care doar 9 au terminat 
cursa, ceea ce arată că fiecare 
dintre sportivii înscriși in a- 
ceastă ultimă probă — sla
lomul special — a riscat mult 
pentru o clasare cit mai bună. 
Dar, după cum se vede, mulți 
dintre ei au fost descalificați 
sau au abandonat. Titlul a re
venit reprezentantului A.S.A. 
Brașov, Ion Frățilă, care — e- 
fectuind două coborîri „liniș
tite" — a reușit să termine pe 
primul loc, devansîndu-i net 
oe următorii clasați.

REZULTATE, slalom special, 
juniori : 1. Ion Frățilă (A.S.A. 
Brașov) 1:54,17, Z JTerencz Biro 
(CdS.Ș. Miercurea Ciuc) 1:57,11, 
3. Ticu Mărtoiu (Brașovia) 
157,38, 4. Robert Taradics
(CJS.Ș. Miercurea Ciuc) 2:00,32, 
5. Dan Focșeneanu (A.S.A. 
Brașov) 2:02,52, 6. Aron GorOg 
(C.S.Ș. Baia Sprie) 2:02,77.

La baschet

iN AȘTEPTAREA 
UNUI NOU DERBY
Azi, etapa a 26-a
Campionatul republican de 

baschet masculin continuă azi, 
prin jocurile etapei a 26-a, din
tre care cele mai echilibrate 
se anunță cele din grupa va
lorică 9—12 (Politehnica C.S.S. 
Unirea Iași — IMUAS Baia 
Mare, Universitatea C.S.Ș. Vi-
itorul Cluj-Napoca — Politeh
nica Sportul studențesc Bucu
rești), la care participă echi
pele aflate în luptă pentru e- 
vitarea retrogradării. în grupa 
1—4. Dinamo București și 
Steaua vor folosi, desigur, par
tidele cu I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București și, respectiv Dinamo 
Oradea și ca ultime verificări 
înaintea celei de a patra 
„manșe" a meciului direct care 
se va disputa duminică, la ora 
11, în sala Floreasca. In grupa 
5—8 au loc întîlnirile Acade
mia Militară Mecanică Fină 
București — Farul Constanță 
și Rapid București — C.S.U. 
Balanța Sibiu.

Programul jocurilor din Bucu
rești : sala Floreasca, de ia ora 
14 : Academia Militară — Fa
rul, Dinamo București —
I.C.E.D.  ; sala Rapid, ora 173 
Rapid — C.S.U. Sibiu.



DEPLINA ÎMPLINIRE
A DOI CAMPIONI OLIMPICI

LEGĂTURI FIREȘTI9
Saltul calitativ realizat de 

sportul maramureșean își are 
obîrria în seriozitatea cu care 
se acționează de ani in șir în 
fiecare din domeniile acestei 
vaste și tumultoase activități. 
O mărturie grăitoare sînt și 
dezbaterile prilejuite de adună
rile de dare de seamă și ale
geri din asociațiile sportive 
băimărdne. dezbateri axate pe 
analiza nrofundă. multilatera
lă, a modului cum au fost în
deplinite obiectivele și — în a- 
ceeasi măsură — pe folosirea 
posibilităților de augmentare 
continuă a eficientei muncii de 
reunire a unui număr tot mai 
mare de Darticipanti la com
petițiile desfășurate sub ge
neroasele însemne ale „Dacia- 
dei“. de ridicare permanentă a 
nivelului pregătirii în secțiile 
de performantă.

Am surprins, ca numitor co
mun. în dezbaterile desfășura
te în două asociații sportive 
din Baia Mare grila pentru le
gătura fireasca dintre activi
tatea snortîvS de masă si șea 
de performanță. La I.M.U.A.S.. 
asociația se mîndreste cu 
mult mai multe realizări decît 
cele prezentate de darea de 
seamă, parcimonia în înfățișa
rea succeselor fiind o dovadă 
a modestiei unui consiliu activ. 
Baschetul este la mare preț. 
Pasiunea pentru acest sport și 
recenta lui tradiție in orașul 
de reședință al Maramureșului 
reprezintă eforturile acestei ti
nere asociații, de aici pornind 
primul eînd spre performantă. 
I.M.U.A.S. are echipă ta prion 
divizie masculină a tării si ta- 
treaea întreprindere ii cnsfine 
eforturile de a se menține pe 
prima scenă Din curtatul oar- 
ticinantîlor — ine. A Ier. Chin, 
directorul Întreprinderii. Ioan 
Verdes, secretarul comitetului

de partid. Vaier Cojocaru, Va- 
sile Top ș.a. — am reținut 
însă ideea spre care se vor 
îndrepta în viitor eforturile tu
turor : crearea unei puternice 
emulații tn rîndurile copiilor 
și tineretului pentru asigurarea 
unei activități de masă fn bas
chet și pentru lărgirea bazei 
de selecție în sportul de per
formanță. Au fost avansate și 
idei privind mijloacele de rea
lizare. De la crearea unor în
treceri patronate de I.M.U.A.S.,

însemnări de la

I. M. U. A. S. și 
FAIMAR Baia Mare

la care să participe selecționa
te de licee, de la o perma
nentă selecție In școli si licee. 
p:nă la amenajarea pnn mun
că voluntară a unor terenuri 
de baschet chiar in curtea Li
ceului industrial. Aplaudînd 
performantele de azi ale echi
pei divizionare _A“ I.M.U.Af?.. 
oamenii sportului din această 
Întreprindere maramureșeană 
sînt preocupați de viitorul ei. 
de transformarea nucleului for
mat din entuziasm tntr-o miș
care de mase, eu puternice re
verberații In rindurOe tinere
tului.

FAIMAR este cunoscută atît 
prin produsele sale de Înaltă 
cantate si competitivitate in
ternațională. cit si prin per
form’-‘ele realizate de echipa 
feminină de tenis de masă, 
printre fruntașe ta competițiile 
naționale de prim rant Pe ur
mele Nelei St oi nea si Măriei

Popa se străduiesc să calce și 
handbalistele pregătite de prof. 
Ioan Băban, echipa FAIMAR- 
ului cîștigînd detașat campio
natul județean și pregătindu-se 
asiduu pentru campionatul de 
calificare în Divizia „B“.

Directorul întreprinderii, ing. 
Mircea Chirilă, și-a spus cu 
hotărîre cuvîntul la adunare : 
„îmi place foarte mult faptul 
că există o permanentă grijă 
pentru echipele noastre de 
performantă și-i felicit pe 
membrii consiliului care dove
desc preocupare serioasă față 
de calitatea pregătirii echipe
lor noastre. Doresc insă ca in 
aceeași măsură să se acționeze 
și pentru sportul de masă, pen
tru angrenarea continuă a 
muncitorilor in practicarea 
sportului, adică pentru o mai 
puternică legătură între activi
tatea de masă și cea de per
formanță. Am văzut planul de 
muncă si am reținut că se 
precon:zeazâ organizarea unor 
competiții de masă. Cele pre
văzute sint insă evazive. Pla
nul de muncă al asociației 
trebuie să se înscrie pe coor
donatele celui de producție. Să 
se prevadă clar ce competiții 
vom organiza, la ce ramuri, la 
ee date, pe ce baze sportive, 
cine va răspunde de desfășu
rarea lor s.a.m.d. întrecerile să 
fie din timp cunoscute si să se 
prevadă orele si terenurile pe 
care se not antrena viitorii 
parii eipanți”.

Opin'a directorului întreprin
derii. perfect Îndreptățită. a gă
sit ecou favorabil ta rîndurile 
membrilor consiliului ales. A 
feri pus la cunct tn plan de 
activitate care va oferi, pe par
cursul tntreeuha an. competi
ții tutor’-: -amenil-v muncii de 
la FAIMAR coprilor tor.

S-a consolidat astfel tacă o 
bază pe care să se sprijine 
spectaculoasa ascensiune a spor
tului băimărean.

Hristoche NSUM

i

Se întipăresc în memorie, cu pregnanța faptelor de muncă 
remarcabile, eforturile sportivilor noștri pentru a obține marea 
performanță, dorința lor de autodepășire. animată de un 
profund patriotism. Ni-1 amintim pe podiumuri, după marile 
întreceri, sau printre cei care s-au clasat merituos, avînd în 
ochi lacrimi de bucurie, sau ale ambiției pentru alte compe
tiții, cînd vor fi primii. Ni-i amintim ca oameni, ca tineri care 
cinstesc țara. O împrejurare, surprinsă cu cîteva zile în urmă, 
a adăugat fapte cu adînci rezonanțe sufletești : doi campioni 
olimpici, halterofilii Nicu Vlad și Petre Becheru, de la clubul 
Steaua, au fost primiți în partid. Acești băieți de ispravă, care 
ne-au emoționat cu luni în urmă, prin splendidul lor efort, 
încununat de laurii olimpici, erau. acum, ei înșiși emoționați 
pentru Învestitura de încredere pe care le-au dat-o colegii de 
club, comuniștii de la Steaua.

Au vorbit despre munca lor, a colegilor, despre rolul impor
tant al muncii educative în realizarea deplină a unui sportiv, 
despre sprijinul permanent al comitetului de partid al clubului 
în traversarea oricărui moment mai greu din viața sportivilor 
secției de haltere.

„Calitatea de membru de partid — spunea Nicu Vlad — 
reprezintă deplina împlinire a mea ca cetățean al patriei, ca 
sportiv, ca om. Ea mă onorează dar. în același timp, mă și 
obligă să nu precupețesc nimic, să fac totul pentru a obține 
rezultate sportive de prestigiu pentru club și pentru țară".

La rtndul lui. Petre Becheru se destăinuia : „încerc o mare 
bucurie și satisfacție în acest moment în care am fost primit 
In rîndul comuniștilor. Știu că menținerea în vîrful unei pira
mide este o datorie grea î dar. în același timp, știu că puterea 
mea de muncă și dorința de autodepășire sînt acum mult mai 
mari. Doresc să onorez noua mea calitate cu rezultate de pres
tigiu, tn continuare*.

Cel ce au atins „Everestul* performanțelor sportive, reușind 
prin munca, talentul, dăruirea șl dîrzenîa lor, prin 
antrenorilor șl prin excelentele condiții de care au 
în ultimele două decenii să ridice tricolorul pe cele 
catarge — au astăzi bucuria intrării în rîndurile 
Partidului Comunist Român. Supremă împlinire...

priceperea 
beneficiat ’ț

mai înalte 
membrilor

Octavian VTNTTLA — coresp.

MECIURI DE PREGĂTIRE ALE HOCHEISTILDR
t

AMPLE Șl RESPONSABILE DEZBATERI
(Urmare dra trag T)

și grija permanentă pe care o 
poartă mișcării sportive, pen
tru minunatele condiții de via
tă. munca. învățături cultură 
și sport oferite tineretului pa
triei. întregului nostra popor, 
în același timp ei se anga
jează să nu precupețească nici 
un efort pentru a contribui cu 
forțe tot mai sporite la dez
voltarea mișcării sportive. Ia 
obținerea de noi succese In 
aportul de performanți

Actuala etapă a adunări
lor și conferințelor de d'-ie de 
seamă și alegeri la ni
velul județelor și al munici
piului București cuprindz În
tregul activ al mișcării 
noastre sportive. prilejuind 
totodată ample dezbateri 
și analize, determîninc ac
țiuni hotă rite pentru elimina
rea lipsurilor încâ existente in 
activitatea organelor sportive, 
elaborând, de asemenea. mă
suri men te să ducă la creș
terea calității sportului de ma
să si de performantă, pentru 
Îndeplinirea Proerimului de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică si sport ta perioa
da 1985—1990. O deosebită im
portantă va fi acordată măsu
rilor șl acțiunilor privind pre

gătirea sportivilor rodini pen
tru cea de-a XXIV-a ediție a 
Jocurilor Olimpice din anul 1«8_ 
Pentru menținerea și ta viitor 
■ reprezentării olimpice la ni
velul atins, județele tării vor tre
bui să depășească cu mult con
tribuția adusă piuă acum, ran
damentul uneori minimal, sub 
nivelul cerințelor si al condi
țiilor. al potențialului uman si 
material. De aceea, va fi nece
sar ea organele județene spor
tive. împreună cu ceilalți fac
tori eu atribuții ta acest do
meniu. să acorde o atenție 
deosebită ramurilor de sport 
prioritare eu care sint nomi
nalizate. să consolideze secțiile 
de nivel olimpic si internațio
nal la eșaloanele Juniorilor si 
seniorilor, să Îmbunătățească 
acțiunile de selecție ți progra
mele de pregătire ale soortrri- 
lor de mare performantă. pen
tru a avea o contribuție cit 
mai numeroasă si valoroasă la 
alcătuirea loturilor reprezenta
tive si. Îndeosebi. ■ celor o- 
Empice. ta scopul reprezentării 
cu cinste a României socialiste 
la campionatele europene si 
mondiale, la „Universiada "85* 
și. Crește. Ia Jocurile Olim
pice din anul 1983.

Avînd în vedere marile sar

cini șl răsmmderi ee revin miș
cării sportive ta viitori: ani, de 
ridicare pe o couâ treap
tă calitativă a sportului de 
masă. :ar a celui de perfor
mantă la cote tot mai înalte ta 
ierarhia mondială, conferințele 
jude*er.e și a municipiului Bucu
rești in domeniul sportiv vor 
trebui să mobilizeze toți fac
torii de răsnundere din activi
tatea sportivă, reprezentanții 
tuturor orgarizatiilor si insti
tuțiilor cu atribuții ta sport 
activiștii sportivi, .-adrele teh
nice si de specialitate si toți 
sportivii pentru îndeplinirea 
neabătută a Indicațiilor și sar
cinilor de partid ce revin mlș-

Xe exprimăm convingerea că 
tn twrinafîî d® dcosF—
bilă efervescentă tn viața po
litică a tn*rerii țări, ie puter
nică reafirmare a ațașamen- 
tuhii ferm și neabătut al tn- 
treeî: noastre națiuni ta Jurul 
partidului si al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, călăuziți de istori
cele hotărâri ale celui de al 
XTIT-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, toți slujito
rii mișcării sportive tsi vor 
Îndeplini o Îndatorire profund 
patriotică din angajamentul 
fierbinte de a ridica mișcarea 
sportivă românească pe noi 
trepte de progres ți afirmare 
Internațională.

O nouă apariție publică a 
bocheîști'.or noștri fruntași, 
componenți ai selecționatei di
vizionare. prilejuită de jocul 
inaugural a! turneului pe care 
II întreprinde in tara noastră 
puternica echipă de prima ligă 
a eamai-otv-tutui Uniunii Sov>e- 
tve. Torpedo Ușii Kameno- 
gorsk. a constituit, din păcate, 
o insatisfacție. La fel de 
apatici si cu lungi momente de 
inexplicabilă cădere. jucătorii 
nostii au fost si de astă dată 
învinși : 2—8 (0—L 1—2. 1—2). 
în acest meci oaspeții si-au o- 
norat din pi in frumoasa lor 
carte de vizită (acum sînt lide
rii ai unei serii a primei l:gj a 
campionatului unional) printr- 
un joc simplu, rapid si efica
ce. care a sancționat prompt i- 

Si^exactitățile selecționatei, 
tacă nu pe toate !__

De fapt, cu privire la echi
pa învingătoare lucrurile s-au 
lămurit din primele 10—15 mi
nute. Atunci, oaspeții, zburdînd 
pe gheață, au punctat de patru 
ori prin acela ri Sebedkov (min. 
X 3, 7. 12). Ce făcea echipa 
noastră in atest tmp ? Patina 
lent, 
mult 
port: 
ti na ti 
să-si 
lori ta*e prezec t 
apărare advers 
prizele a doua si a 
putut asista la cîteva 
acătărț realizate de 
tricoJe-ilor. care ar fi 
acrie de 5—6 ori. Dar 
enorm Un exemplu ? 
50. Hă’ăucă n-a putut 
forma ta gol un șut de penali
tate ! Meciul n-a fost exagerat 
de aspro. S-au dictat ta total 
trei eliminări (două Torpedo, 
una Selecționata divizionară). 
dintre care două in ultimele fe
cunde. Deci se putea juca. To
tul era să vrei. Dar avem im
presia că cei 20 de sportivi a- 
flati în lot. prea s’guri de pre
zența lor acolo, uită că au niș
te obligații foarte mari atunci 
tind joacă cu tricoul național.

gne=ea copilărește, dribla 
și inutil in fața propriei 
Si mai ales la poarta ru- 

’or jucători sovietici fără 
semnaleze și prin peri cu- 

a ta treimea de 
â. Abia ta re- 

treia am 
faze mai 
formația 

putut In- 
«-a ratat 
în min. 

trans-

Intre două c. m. de SENIORI LA POPICE
(Urmare din cao D

„Cupa Sofia-, „Trofeul Carpatf-).
Se înțelege că munca fără me

najamente. dlacîipHna, autodepâ- 
șlrea și alte „calități de aur" au 
menținut pe sportivii noștri în 
fruntea ierarhiei mondiale- Dar 
curgerea implacabilă a vremi- 
(Iosif Tismănar, ajuns la 40 de 
ani, joacă în echipa națională d? 
nn deceniu si jumătate, T”” 
Bice și Gheorghe Silvestru, aflațl 
la -W de ani, au nn stagiu de 11 
*1, respectiv, 16 ani In șextetul 
reprezentativ) nu poate să fa
vorizeze la infinit cariera actua
lilor lideri ai lotului reprezenta
tiv, ed înșiși fiind îngrijorați de... 
pașii mici pe care-1 fac repre
zentanții „schimbului de mline“. 
Astfel, mal tinerii lor colegi Ale
xandru Naszodi, Horia ‘ ‘ 
Alexandru Szekely, r 
gely, încercați î’n.tr-o 
trial uri, nu au dat 
deplină, în timp ce, r  
Alexandru Cătineanu, C. 
Marin șl alțl popicari din 
chea gardă, revin 
Deci la reușita sau 
acțiunii de promovare în 
pa reprezentativă a elementelor 
tinere o contribuție esențială, 
cheie am zice, o au în primul rînd, 
antrenorii de club, care trebuia

Ard ac, 
ErnO Ger-

> serie de 
satisfacția 
paradoxal, 

Grlgore
.1 ve

in prim-plan, 
nereușita 

echi-

să furnizeze taîeste autentice lo
tului republican. Aid H ee adau
gă responsabilitatea trtoootai eu 
trico’or. Din punctul de vedere, 
al efortului diseminat, etaionul 
muncii a fost. însă, diferit, exis- 
tînd tehnicieni la secții eu noto
rietate în activitatea compeftlo- 
nală (Ormoia București. Con
structorul Galați, Voința Bucu
rești, Rulmentul Brașov etc.) 
care au o slabă producție în 
ceea ce privește formarea viito
rilor mari performeri.

Dacă bilanțul băieților la C.M. 
e de natură să ne bucure, in 
seh’mb. anul 1934 nu a fost pro
ductiv pentru reprezentativa fe
minină. Astfel, fetele noastre 
care, in urmă cu doi ani, la C.M. 
de la Bmo, își îmbogățiseră pal
maresul cu trei medalii funa de 
aur și două de bronz), la cea 
de a 15-a ediție a „mondialelor* 
au fă-cut... pași Înapoi, clasîndu- 
se pe locul 4 în disputele pe e- 
chiipe, pe aceeași poziție la du
blu (Nineta Badea — 444 și Oc
tavia Clocîrian — 476). iar Elena 
Andreescu cu 1315 (451, 440 șl 424) a 
ocupat locul 6 în ierarhia indi
viduală. In proba pe echipe, în
trecere care exprimă de fapt 
forța jocului dintr-o tară sau 
alta, rezultatele realizate de D- 
diko Szasz — 405, Nineta Badea

— «5. Silvia Berinde — S85 și 
chiar Margareta Cătineanu — 417 
(care altădată reușea să întoar
că cursul jocului in favoarea e- 
cfaipei) nu s-au ridicat la nive- 
hfl cerințelor actuale, datorită 
unor carențe existente în pro
cesul de instruire din secțiile di
vizionare din care provin. Din 
păcate, unii tehnicieni nu extind 
exercițiile fizice pe durata în
tregului an, tar alții nu acordă 
atenția cuvenită individualizării 
pregătirilor. De asemenea, pre
gătirea moral-volitivă nu s-a ba
zat pe o susținută activitate po- 
litico-ideologică și cultural-edu- 
nativă, oare să dezvolte atitudini 
șl convingeri înaintate despre 
muncă, viață șl sport.

Aceste neajunsuri — dar șl al
tele — au făcut ca fetele noastre 
să nu se mai mențină în lumina 
marii performanțe la „mondiale". 
Prezentând. însă, o formație înti
nerită șl dornică de afirmare, 
campioana țării noastre, Voința 
București, a cîștigat, ulterior, în 
luna octombrie, la Mannheim 
(R.F.G.), mult invidiatul trofeu 
continental — C.C.E. — într-o com
panie selectă. De data aceasta, 
maestra emerită a sportului, 
Crista Szocs a știut să stabi
lească principalele puncte forte 
ale echipei, experimentatele Ele
na Andreescu și Elena Pană fi- 
iind talonate cu rezultate bune 
în ambele manșe, de mai tinerele 
coechipiere Marilena Burcea, Do
rina Stoica, Nineta Badea Șl

Mariana Borta, aflate la vtrsta 
Junioratului sau in primit ani de 
seniorat. Vin puternic din urmă 
și alte elemente talentate care, 
pe temeiul ascensiunii lor valo
rice, bat tot mai insistent la 
porțile lotului de senioare, unde 
se simte nevoia unei infuzii de 
tinerețe, deoarece unele 
au dat anul trecut semne 
de oboseală.

Anul 1935 este plin de 
Babilitățl pentru tinerii_

titulare 
vizibile

resnon- 
______ _ r_____ _______sportivi 
șl echipele de club (următoarea 
ediție a C.M. de seniori și se
nioare va avea loc în 1985). eve
nimentul de vtrf al__ actualul u4
sezon constituindu-l .jnond:alele“ 
de juniori, programate la Frank
furt pe Main la sfîrșitul lunii 
mal. Prin urmare, trebuie acor
dată o atenție deosebită echipe
lor reprezentat4ve, care ni se par 
a fi într-adevăr competitive, a- 
vînd în formații în<d*vlduau*x- 
(Marlana Borta, Tboîya Mathe, 
Marian Andrei, Marton Farkaș 
ș.a.), capabile de rezultate de 
excepție. Antrenorii Tudorache 
Buzea șl Elena Trandafir (la 
fete), Ilie Băiaș și Alexandru Că
tineanu fia băieți) au selecțio
nat tineri cu deprinderi corect 
Învățate, care s-au impus prln- 
tr-o mare capacitate de mobil4- 
zare, fapt ce ne determină să 
privim^ cu încredere evoluția ju
niorilor noștri la C.M. *85, chiar 
dacă concurența va fi foarte pu
ternică.

„Concursu 
semnat, chu 
teste import 
celor mai b 
pentru man 
dent acest t 
In sporturile 
cesta „Conci 
schi — prob 
organizat în 
celor ce au 
ti rea șl desf 
în condiții r 
de grele — 
mal buni tin

CAMPIONATE'
LA PRI

(Urm

Iată marcatorii în partida 
disputată ieri pe stadionul 
„23 August" : Popescu și Tu- 
reanu (Sel. d:v). Sebedkov 4, 
Efremov. Strelciuk, Șahvarostov 
si Poîiakov (T). A condus bine 
FI. Gubernu. ajutat de Șt 
Eaeiu și M.

Programul 
Selecționata 
a României 
(1* ani) : ora 14 : 
nară — Torprdo Usti Kameno- 
gnrsk.

Colin ANTONESCU

ajutat de
Dinu.
de azi : ora 11. 

de tineret (20 ani) 
— Cehoslovacia 

Sel. divizio-

• Patinoarul natural .^3 Au
gust* este deschis zilnic publi
cului intre orete 9—11 și 15—17.

UN NOU CONCURS CE PATINAJ
Pe 

cel ași 
mini, 
bune

patinoarul din Galați, a- 
care. acum două săptă- 
a găzduit In cele mai 

condiții. Cupa F.R.P. re-

Constantin 
arătat o n 
efort. Imbui 
— în specia 
năra campi< 
o bună per 
disciplină. C 
teres în ev 
ber. î^a băi 
van Enescu 
nor P. Asta 
ponibilităti ; 
Popa (C.S.Ș

Clasament! 
Anghel 4 19' 
înălțime : 1
12.16 m. 60 
5,49 m), 2. 
(Ceahlăul P. 
3 965 p (9,3 
8,06, 5,68 m' 
țeanu (C.S.J

P 
5, 
4

cel) 3 917 
m, 8,05,
I. Enescu 
lungime :
II, 58 
mg :
Popa
13,68
3. Dan Rc 
4 107 p (7,6 
1,92 m. 9,5( 

Sîmbătă
„23 August' 
pion atul rei 
și tineret și 
„Cupa de c

m,
9,15 !’
4 444

m, 1,8

îi

ARTISTIC:
zervată „sp 
lor, se va 
și 17 febril 
nieit penlrt

ODIHNĂ ȘI RELAX
O serie de odihnă completă — lî zile — se 

această perioadă in aproape toate stațiunile 
țară. Plecările au loc zilnic, iar gradul de coi 

tda abundentă oferă din plin po^j 
care a sporturilor de iarnă. Iar noile 
pe cablu dau posibilitatea „acoperirii* 
șl mal variat, puțind fl încercate mal 
mai multe cabane.

Iată cîteva stațiuni montane care tșl 
vanvos. Durău, Poiana Mărului, Tușnad, Seme 

înscrieri și informații Ia toate agențiile 
LTJLR. București.

■ 
unim 
multi

aștea;

UHIMMRATH Dl STAI LOTO PROMOS
ZI 
la 
de

• ASTAZI ESTE ULTIMA 
pentru procurarea baetelor 
tragerea obișnuită LOTO 
miine, vineri 15 februarie a c.
• Așa cum am mai informat, 

la concursul Pronosport din 10 
februarie surprizele apărute au 
generat ciș'lguri importante. Pen
tru cei interesați concursul 
duminică 17 februarie a.c. 
vine și mai atractiv datorită 
reportului de 124.990 lei la cate
goria 1.
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA SPECIALA PRONO- 
EXPRES DIN ÎS FEBRUARIE 
19SS. FAZA I : Extragerea I : 25 
I 4 31 1 i: ; Extragerea a n-a : 
42 10 35 45 43 7. FAZA a n-a t 
Extragerea a ni-a : 11 33 1 45
40; extragerea a IV-a : 15 23 42 
21 8. FAZA a rn-a : Extragerea 
a V-a : 37 13 44 19 17 33 32 29 ;
Extragerea a Vl-a : 39 18 5 45 24 
9 20 12. FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURI : 2 181.940 lei. din 
153.530 lei report la 
Faza I.
• CÎȘTIGURILB

MULTIPLE ..LOTO* 
BRUARIE 1985. FAZA I t cate
goria 1 : 5 variante 250/o — au
toturisme „Dacia 1300“ (70.000 lei); 
cat. 2 : 10.50 variante a 5.495 lei;
cat 3 : 11,50 a 5 017 lei; cat. 4 :
38,25 a 1.592 lei; cat. 5 : 15045 a
384 lei; cat. 8 : 182.50 a 316 lei;
cat X : 1.335,25 a 100 lei. FAZA 
a Ii-a : categoria A : 2 variante 
25% =■ autoturisme „Dada 1309“ 
(70.000 leii; cat. B: 2 variante 
100% a 47.690 lei, m cadrul căreia, 
1 excursie de 2 locuri in R. P. 
Polonă și diferența tn numerar ; 
și 20 variante 25% a 11.923 lei; 
eat C: 38,50 variante a 6.164 lei; 
cat D : 55,25 a 4.288 lei; cat E : 
281,75 a 841 Iei; cat. F : 450,25 a 
526 lei; cat. G : 2.385,50 a 100 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1 t 
87.479 lei. Autoturismele „Dacia 
1300* (70.000 lei) de la categoria 1, 
faza I, au fost obținute de: 
Livro PIRVULESCU din Craiova,

de 
de

și

care
categoria 1,

TRAGERn 
DIN 3 FE-

PETRE GI 
GHIȚA BAN 
Tulcea, GHI 
din Vergulea 
GHE GEORC 
Iar la categ 
n-a, cîștigăi 
sînt : ION r 
șl respectiv 
București.

Pe see 
cea And 
vieții", i 
oralului* 
Radu N( 
și Mlhal
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re din țările socialiste prezente 
la Harghita Băi (fond) și Valea 
Strimbă (combinată nordică) nu 

11 se poate reproșa nimic, ba dim
potrivă. merită să 11 se adreseze 
sincere felicitări pentru eforturi
le depuse, nu același lucru 11 pu
tem face apreciind lucid rezulta
tele înregistrate de schiorii ro
mâni la aceste importante com
petiții.

De ani și ani. antrenorii noștri 
promit. înaintea fiecărei ediții a 
Întrecerilor din ..Concursul Prie
tenia". performante notabile pen
tru elevii lor fondiști și, mai de 
cuirind. la combinată nordică. 
Dar, tot de toarte multă vreme, 
toate aceste promisiuni rămîn 
neonorate, iar tinerii sportivi ro
mâni se zbat mereu pentru 
locuri... modeste tn clasamentele 
respective și nu justifică în nici 
un fel grija șl eforturile mate
riale care se fac pentru pregă
tirea lor.

Iată, zilele trecute, atunci rfnd 
toată lumea se aștepta ca 
schioarele și schiorii de la fond 
să înregistreze, cât de cit. per
formanțe care să dea speranțe că 
într-un viitor foarte apropiat vor 
face fată tn mod onorabil In 
concursurile internaționale, ei au 
capotat la fel ca și In trecut. 
Cum poate fi apreciată munca 
antrenorilor Stefan Berbecaru, 
Octavian Pungovschi (fete) si Lu
cian Pochlșcan (băieți) sA căror 
elevi au fost întrecut! aproape de 
toți concurentii din celelalte țări 
participante la întreceri ’ Spre 
exemplu în cursa de 7 km pen
tru fete, cîștlgată cu timpul de 
23:32. prima dintre sportivele 
noastre a fost Veronica Ungu- 
reanu locul 14, la aproape 4 mi-

de cîștigâtoare... Sau ce pu- 
spu-ne despre prestațiile 

dis
nute 
tem , w _
schiorilor noștri pe aceeași 
tantă. în care învingătorul a rea
lizat 22:58, iar Vasile Șotropa 
(primul dintre sportivii noștri) a 

sosit pe locul 20 în 25:36? Normal, 
în asemenea condiții nici cursele 
de ștafetă nu puteau să ne aducă 
decât rezultate modeste, greu de 
explicat și justificat de cei ce 
răspund și pregăteșc sportivii 
noștri pentru întrecerile Inter
nationale.

Așa după cum s-a văzut, în 
marile concursuri internaționale, 
sportivii de pretutindeni aplică în 
cursă noul „pas de patinaj", efi
cient, economicos, cu rezultate 
dintre cele mai bune pe orice 
traseu. La Harghita Băl șl Valea 
Strâmbă, schiorii din toate ță
rile participante au aplicat cu 
succes aceste noutăți și rezulta
tele se văd. Antrenorii, specia
liștii noștri, au rămas la ve
chiul și perimatul „pas alterna
tiv**, la folosirea ineficientă a 
brațelor, la metode învechite de 
alunecare etc. De ce ? Să ne mal 
surprindă, atunci, clasarea ex
trem de modestă a schiorilor noș
tri fondiști In competiții de an
vergură ?

A venit vremea ca federația de 
specialitate să la măsuri ferme, 
să tragă la răspundere pe antre
nori.! care au pregătit fam văzut 
cum !) participarea la „Concursul 
Prietenia", organizat de țara 
noastră. Dacă vom continua să 
găsim doar scuze, nu vom reuși 
niciodată să ieșim din anonima
tul în care se află schiul nostru 
de fond.

I
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0 idee (tin studiu) care poale prinde viață
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FOSTULUI LEAGAN AL RIPENSiEI
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1)

i
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>). 
ii)

Lla

Zilele trecute s-au desfășurat 
campionatele municipiului Bucu
rești la haltere pentru juniori. 
Iată clasamentul pe echipe : 1
Rapid 3 640 p. 2. Olimpia 3 «20 p 
3. Steaua 3 481 p. 4. A.S. Electra 
1451 p, 5. Semănătoarea 1 405 p, 
6. A.S. Construcția 1 040 p.

Notabile sînt rezultatele lui 
Virgil Badea (10 ani) șl Marian 
Enache (14 ani).

Iată câștigătorii tn ordinea oa- 
tegorMor : M. Crăciun (Steaua)

Paul IOVAN

160 
kg 
M.

Oamenii de fotbal timișoreni, 
cel cărora de mult le-au Înflorit 
ghioceii la tlmple. tot tînjesc 
după o echipă care să fie „frun- 
cea", cum spun bănățenii. Cam 
au dreptate, fiindcă ..Poli" este, 
acum, doar un nume de legendă 
care se tot luptă cu... promovă
rile. Ce să mai vorbim de o altă 
„Iubire" a Timișoarei — C.F.R.-U1: 
ce să mai zicem de U.M.T... Ex
plicațiile curg din toate părțile: 
nu mai vin din urmă talente, nu 
mai apar jucători de valoare, lip
sesc terenurile etc., etc.

Nimeni nu spune că In activi
tatea cu copiii șl juniorii totul 
este frumos, totul ti se pune pe... 
tavă pentru producerea viitorilor 
jucători de valoare. A accepta 
numai motivații Înseamnă „as
cunderea după deget"...

...Timișoara ar avea disponibi
lități. Și, fiindcă veni vorba de 
ele, lată că, in timp ce lumea 
fotbalului de acolo caută răspun
suri la dilema ,.a avea fotbal* 
sau nu avea", a apărut O ex
celentă idee — aceea a creării 
unei mari „uzine de fotbal* tn 
apropierea fostului leagăn al Ri- 
pensiel, acolo unde au evoluat 
Pavlovicl, Dobay, Cotormanl și 
alțl mari fotbaliști. Locul : com
plexul sportiv al Uzinelor me
canice (U.M.T.). cea mal moder
nă bază sportivă din județul Ti
miș, capabilă să asigure condi
ții optime pentru pregătirea și 
formarea unor viitori fotbaliști. 
Oameni iubitori de sport, oa
meni Inimoși și harnici ai uzine
lor amintite au realizat la

fotbal 
al di- 
nume, 

antrena-

U.M.T. patru terenuri de 
(unul de 1oc, cu tribune, 
vizionarei „C** cu același 
altul, gazonat. pentru 
ment. de asemenea cu tribune, și 
în&ă două însămînțate cu iar
bă). numeroase vestiare și gru
puri sanitare excelent dotate, ca
bine pentru antrenori și arbitri 
saună bazin, mese de masaj, ca
binet medical, sală de forță, trei 
bazine cu apă termală etc.

Să mal notăm că în apropierea 
complexului funcționează Liceul 
industrial nr. 9, cu 1 196 de elevi, 
oare are un internat cu 382 de 
locuri, si Liceul energetic cu 769 
elevi, cu un cămin cu 251 locuri. 
Iată, așadar, că ar exista posibi
litatea materială, ca aici să se 
realizeze un centru județean foar
te puternic pentru copii șl ju
niori. Astfel, ca în câțiva ani. 
Timișoara să „producă" serii de 
fotbaliști. Condiții și material 
uman există ! Este nevoie doar 
de o grupare a forțelor locale, 
de găsirea unui ..modus vivendi** 
cu proprietarul bazei, de pe urma 
căreia să tragă foloase nu nu
mai U.M.T.-ul și celelalte forma
ții ale municipiului. ci Însăși 
„echipa-fanion" a timișorenilor î 
„Poli".

C.J.E.F.S. Timiș a făcut un 
studiu, F.R. Fotbal s-a arătat in
teresată, fiind gata să sprijine 
frumoasa idee de a crea „uzina 
de fotbal" timișoreană de care 
aminteam. Așteptam punerea 1- 
deii în practică.

Stelian TRANDAFIRESCU

UN JUCĂTOR 
CARE 

„NU SE VEDE"...
Spre deosebire de te

nis. de patinai artistic, 
de gimnastică etc., fot
balul — ioc colectiv — 
prezintă uneori sportivi 
care „nu sar in oehi" 
deși valoarea ior este 
superioară. comparabilă 
oricînd cu aceea a u- 
nui. de pildă, jucător de 
tenis foarte apreciat. E- 
vident. tenisul este prin 
excelentă un joc de 
prim-planuri și cu greu 
găsești un echivalent, 
să zicem. pentru un 
smash-trăznet in diago
nală... Căutând parale
lisme in fotbal. îți vine 
poate in minte plonjonul 
de delfin al lui Mircea 
Sandu (un plonjon care 
filmat la meciuri putea 
oferi pină acum mate
ria primă pentru o ade
vărată cinematecă a pro
cedeului). sau șutul for
midabil al lui Boloni. 
la Lens, astă-vară. în 
minutul 90 al partidei 
cu R.F.G.. șut care a 
întîlnit (din păcate...) 
replica — formidabilă și 
ea — a lui Schumacher.

>ri

*•

Vizarea și eliberarea le- 
gitimatiilor-abonament de 
intrare la competițiile spor
tive pe anul 1985 se efec
tuează in perioada 15 fe
bruarie - 31 martie 1985, în

ii-
15 

kâ- 
ri.

A
tih, 
iad. 
mu
)R- 
șt.i. 
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In aceste

REVISTA
ROMÂNĂ
DE

kg ; P. Laszlo (Steaua!
; V. Badea (Rapid) 190
Enache (Rapid) 210 kg ; 

Micu (O.impla) 257,5 kg ; 
Stănică (Olimpia) 265 kg : L. 
cian (Olimpia) 105 kg ; C. Udrea 
(Steaua) 260 kg.
• Duminică, cu începere de la 

ora 10, In sala „Ecran Club*, va 
avea loc „Cupa 16 Februarie* la 
culturism, la care vor participa 
ctțlva dintre cei mai bund spor
tivi al țării.

I
I

însemnări la sfîrșitul vacanței fotbalistice

DISCIPLINA DIN TEREN Șl DISCIPLINA

tre orele 14-17, la sediul 
C.N.E.F.S. Legitimațiile-abo- 
nament nevîzate pînâ la 
data de 31 martie 1985 nu 
vor mai fi valabile.

zile a apărut:

SAH
La chioșcurile de difuzare a presei se găsește nr. 1 (ianuarie) 1985 

In sumar :
• OLIMPIADA DE LA SALONIC
Cronica primelor 7 runde — Echipele României într-o remar

cabilă suită de victorii — Cum a decurs lupta pentru medalii 
— Surprize pe tabela rezultatelor — Clasamente, statistici, par
tide comentate
• MECIUL KARPOV — KASPAROV
La 0—5, șalangerul marchează primul punct ! — Campionul 

mondial nu reușește să cîștige la ,,match-ball...• — Dlsputa- 
maraton pentru titlul suprem continuă — Comentarii la parti
dele 21—34 ale meciului
• ȘAHUL PRIN CORESPONDENTA
Liuba Kristol, noua campioană mondială — Țara noastră re

prezentată în finala ediției următoare — Victorii românești în 
competiții Internaționale
• CONCURSUL NOSTRU DE COMPOZIȚIE ȘAHISTA
Primele participări la tradiționalele întreceri ale problemiști- 

lor — ediția 1985. organizate de revista noastră
© REPORTAJE — RECENZII — EX LIBRIS 

DEZLEGĂTORILOR — COMBINAȚII
TABELUL

| DIN TRIBUNE ÎNTR-O RELAȚIE DIRECTĂ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Deși decorul din jurul nostru 
sugerează dim plin atmosfera spe
cifică sporturilor de iarnă, sta
dioanele se pregătesc să-și des
chidă porțile pentru a face loc 
copilului cel mai drag — fotbalul. 
In curând vor fi reluate întrece
rile la toate eșaloanele, prin me
ciurile de cupă și de campionat.

Evenimentul este așteptat cu 
nerăbdare și, dacă din start am
bițiile au fost mari, ele sporesc 
în mod firesc o dată cu returul, 
atunci când se decid laureatele, 
echipele care urcă spre vârîul 
piramidei, dar și cele care coboa
ră, tumînd amărăciune în sufle
tele suporterilor lor.

Lupta va fi, deci, mai îndârjită. 
Ceea ce este bine, cu condiția ca 

limitele 
ale 
a-

ea să se desfășoare în 
stricte ale regulamentului, 
sportivității, acest imperativ 
dresîndu-se deopotrivă jucători
lor și tehnicienilor, precum și stt- 
Cetiștilor din tribune. Pentru 
că, așa cum s-a putut constata 
nu o dată, în întronarea unui 
climat sportiv. comportarea jucă
torilor din teren influențează di
rect atitudinea tribunelor 
ceversa.

Există numeroase forme 
care se poate influența în 
comportarea jucătorilor și 
blicului. Ne gîndim, de pildă, la 
conținutul programelor ce se. di
fuzează Ia intrarea pe stadion, 
precum și la rolul mult mai ac
tiv chemat să-1 joace stațiile de 
amplificare. Ele nu trebuie să 
se mărginească la anunțarea for
mațiilor și la difuzarea unor șla
găre, oricît de plăcute ar fi ele. 
Crainicul stadionului trebuie să 
folosească microfonul pentru a 
cere celor ce iau parte la între-

Si Vi-

a pu-

ADIO, PELE!

fete, alias Mir- 
Il spre „meciul 
ae duminică ai
Andrei Raiea, 
, George Ferra

Sala Teatrului dramatio din Brașov era 
arhiplină. Pînă și „mantinelele*4 erau înțe
sate de lume, ca Ia un Tottenham — Chelsea, 
cînd copiii de pe iarbă sînt gata să prindă 
piciorul celui care execută cornerul. „Me
ciul*4 iul Mircea M. Ionescu a început mo
derato, cu directorul clasic, îmbrăcat impe
cabil, cămașă albă, gesticulație U.N.E.S.C.O., 
la un birou plin cu acte și dosare. La ce
lălalt, secretara, dezinvoltă șiv volubilă, stâr
nind o dulce rumoare mai ales la balco
nul de onoare unde se aflau „tricolorii-. in
vitați în preajma plecării pentru meciul cu 
Portugalia. Și, deodată, sala izbucnește în 
aplauze care nu mai contenesc, rupând rit
mul replicilor. Ce se întâmplase ? Directorul 
cei elegant se ridicase de la birou, ca un 
veritabil centaur. In prelungirea sacou Iul 
său bine croit, o pereche de chîloți de fot
balist (mătase), jambiere în toată regula și 
ghete de fotbal. Intr-o singură secundă, re
gizorul Florin Fătuleseu a marcat, astfel, un 
gol tip Hagi la Lisabona, făcând să crească 
imediat temperatura spectacolului!.

în mod firesc, ne-am pus întrebarea. Cum 
va reuși „echipa lui Pel6“ să ducă mai de
parte această trenă care In limbajul atleți- 
lor este una de sinucigaș ? Dar. „Adio, 
Pel <5 !** realizează această performanță, ofe- 
rindu-ne o câvalcadă comică plină de nerv, 
în care Mircea M. Ionescu reușește o dublă 
satiră : la adresa pasiunii oarbe (în primul 
act) șl la adresa ignorantului cu ifose, „pa
rașutat4* într-o lume pe care nu o cunoaște.

Orice piesă de teatru pe temele fotbalului 
se află mereu în fața pericolului de a cădea

în facilitatea care cuprinde în general „fol
clorul*4 acestui sport cu milioane de clișee, 
cele mai multe la limitele bunului gust. Din 
fericire, Mircea M. Ionescu a reușit să se
lecteze cuvintele potrivite din arena pe care 
o cunoaște în profunzime, de pe poziția 6a 
de 
să 

de 
ruj — —_------.
cota vechiului său spectacol de la Petroșani, 
dînd frlu liber une- imaginații în care gro
tescul conferă acestei comedii de moravuri 
fotbalistice o savoare specială.

Sigur eâ liderul „echipei- este Mircea An- 
dreescu (PelS). directorul îndrăgostit de 
fotbal, amestec de versat-'li ta te șl candoare, 
rafinament șl inconștientă, un Peld care 
umple scena într-o frenezie perpetuă. Re
plica lud E. Mihăilă Brasoveanu. cel mai bun 
„jucător- de după pauză (ZambMă). face ca 
spectacolul brașovean să fie printre puținele 
noastre comedii care urcă In final, nemaia- 
vînd nevoie de „găselnițe- care să salveze 
ultimul acord. în rolul secretarei, Nina Zăi- 
nescu stârnește doar regretul că se retrage 
prea devreme, după un start de farmec. 
Jucătorii — episoade pline de culoare, pu
nând în valoare și ilustrația muzicală < Rod'ea 
Lungu), care, pendulînd între „Lacul lebe
delor*4 șl Marșul din Aida, se desfată. co>lo- 
rfndu-1, dacă mai era nevoie, pe inepuiza
bilul Peld.

reporter, cronicar, crainic și arbitru, ca 
nu mai amintim și de exneriența tînăru- 
dramaturg, aflat la a șasea montare. Pe 
altă parte. Florin Fătul eseu reușește tu- 
de forță de a urca pină la neverosimil

cerea fotbalistică o comportare 
civilizată, pleeîndu-se de la ma
rele adevăr că adversarul este de 
fapt un partener de întrecere și 
nicidecum un... dușman. Ar fi, 
firește, o naivitate să pretinzi o- 
biectivitate de arbitru fiecărui 
jucător și spectator, mai ales 
cînd echipa luptă pentru pro
movarea într-un eșalon superior 
sau pentru evitarea retrogradă
rii, dar, în orice situație, dra
gostea pentru formația preferată 
nu trebuie să întunece rațiunea, 
să ducă la manifestări care con
travin eticii sportive. Și poate că 
numărul abaterilor, fie ale jucă
torilor, fie ale spectatorilor, ar 
fi mult mai mic daca și unii, și 
alții ar cunoaște prevederile Re
gulamentului de organizare a ac
tivității fotbalistice. în special 
cele legate de disciplină. Din pă
cate, cu prilejul ședințelor Co
misiei de disciplină s-a constatat 
că o serie de articole din acest 
regulament, privitoare la abate
rile și la sancțiunile legate de 
ele, sînt necunoscute chiar și 
unor conducători de cluburi. Din 
acest punct de vedere, ni se pare 
binevenită propunerea făcută de 
Ion Pașca, vicepreședinte al co
misiei de disciplină, care sugera 
ca tn cabinele jucătorilor și chiar 
în anumite locuri din tribune să 
fie reproduse articole de regu
lament privind obligațiile celor ce 
se întrec pe gazon, dar și ale 
celor care urmăresc această în
trecere. Și ce urmări au neres- 
pectarea lor.

în instaurarea unui climat spor
tiv, favorabil întrecerii și, în ul
timă instanță, progresului fotba
lului nostru, un rol principal sînt 
chemați să-l joace sportivii frun
tași. căpitanii de echipă, cei se
lecționați în diverse loturi re
prezentative. De la aceștia avem 
pretenții mai mari. Uneori, Insă 
comisia de disciplină s-a lăsat 
influențată de faima unor jucă
tori fruntași, sau de sugestiile 
venite... din afară, judecind cu 
prea mare blîndete abaterile a- 
cestora, cînd de fapt lucrurile ar 
trebui să se petreacă exact in
vers.

Cu asemenea gânduri așteptăm 
primăvara fotbalistică.

Jack BERARIU 
Valeriu CHIOSE

care s-a întins ca un 
arc și a „scos" mingea 
de la vinclu. salvîndu-și 
echipa de un gol care 
părea „citit". Portarii, 
golgeterii. marii dri- 
bleuri ies — fără îndo
ială — și în fotbal in 
evidentă. Și, totuși, fot
balul are și jucători 
MARI care nu se văd... 
sau se văd mai greu... 
sau se văd — bine — 
abia pe filmul înregis
trat la meci...

Un prototip de ase
menea jucător este mij
locașul bunedorean Klein. 
El face, de regulă, in 
timpul meciurilor des
tule lucruri importante 
care trec neobservate de 
multi. 1) Luptă cu e- 
xemplară dăruire cu ad
versarul care are min
gea. Și este o treabă 
grea, ingrată, care tre
buie făcută de cineva... 
Stoparea adversarului, 
recuperarea mingi' — la 
mijlocul terenului — sînt 
operații dificile, cu atît 
mai mult cu cît „cu 
mingea la picior toți 
sînt buni...". 2) După nu
meroase asemenea recu
perări („la baionetă") — 
care răsturnau în cîteva 
clipe sensul jocului în 
favoarea echipei sale, a- 
părările adverse fiind a- 
deseori prinse pe con- 
tre-pied —. l-am văzut 
pe Klein construind con
traatacuri tăioase, în a- 
dîncime, și nu o dată 
l-am văzut pe hunedo- 
rean încheindu-și aețiu- 
nea „ca la carte", cen- 
trînd impecabil pentru 
fruntea lui Boloni (și a 
fost 1—0 la Limasol) sau 
pentru fuleul lui Geol- 
gău (și a fost 1—1 la 
Bratislava)...

...De regulă, autorul 
golului este îmbrățișat 
de toți coechipierii, 
speakerii îi strigă șî-i 
repetă frenetic numele 
în microfoane, co-auto- 
rul rămînînd în plar în
depărtat, pînă cînd... 
Platini se duce să-i mul
țumească lui Țigana... 
Boloni lui Klein... Geol- 
gău lui Klein...

Lui Klein care nu s-a 
văzut, dar a „clădit" go- 
lul...

Marius POPESCU

loan CHIRILA

---------------------------- ȘTIRI © ȘTIRI
• DINAMO BUCUREȘTI a 

austinut un nou joc In Gre
cia. având ca parteneră divi
zionara ,B“ Atromitos pe 
care a învins-o cu 5—1. Go
lurile echipei dinamoviste au 
fost marcate de Augustin (mln.
15). Tulba (mln. 37), Orac 
(mln. 42). Rednic (mln. 60) și 
Suciu (ml-n. 69).• „CUPA 6 MARTIE**. Luni
șl marți au continuat să ®e 
desfășoare, pe terenul Auto
matica. meciurile din cadrul 
competiției dotată cu „Cupa 
6 Martie44. Au fost înregistrate 
următoarele rezultate : TEH- 
NOMETAL — RAPID (tineret) 
2—! (1—0). MECANICA FINA 
STEAUA — I.C.S.I.M. 4—0 
(2—0). AUTOMATICA — LO
TUL U.E.F.A. ’86 2—1 (1—D.
Astăzi, pe același teren, se 
dispută jocurile RAPID (tine-

• ȘTIRI ----------------------------
ret) — AUTOMATICA și E- 
LECTROMAGNETICA — LO
TUL U.E.F.A. ’86. (Nicolae 
TOKACEK — coresp.)

• DIVIZIONARA „A* JIUL 
a susținut, la Aiud. un meci 
cu oaracter de verificare In 
compania echipei locale, Me
talul — din Divizia „C“. Fot
baliștii petroșeneni au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 
(2—1). Au marcat : Varga 
(mim. 16). Szekell (mln. 43), 
Sălăjan (mln. 68). respectiv 
Palioca (mtn. 35), Ilie (min. 
75). Iată și formația aliniată 
de Jiul : Cavai — P. Grigore, 
Vizitiu M. Popa, Stana — 
Varga, Szekell. Găman — B. 
Popescu, Lasconi, Bătută, Au 
mai fost folosiți : Homan. 
Dosan Ghlțan, V. Popa, Să- 
lăjan. Stoineucu. (V. HAGEA— 
coresp.).
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In lurncnl iisial til tisjici cupelor la volci (ml

LUPTĂ STRiNSĂ
ÎN FRUNTEA SOLUȚII DE PREGĂTIRE

STEAUA ÎNFRUNTA
SAINT-NAZAIRE, 13 (prin te

lefon), Mîine. sîmbâtâ și dumi
nică se va derula ultimul act in 

ediția 19811985 a cupelor euro
pene la volei (masculin). Un fi
nal care ne interesează In mod 
Special, deoarece în lupta pen
tru unul din cele trei trofee con
tinentale (Cupa cupelor) este an
gajată și o reprezentantă a vo
leiului românesc — Steaua Bu
curești.

. întrecerea pentru Cupa cam
pionilor europeni este găzduită de 
capitala Belgiei și reunește forma
țiile Santal Parma (campioană 
europeană a cluburilor în ediția 
precedentă, caro a scos din cursă 
pe campioana U.R.S.S.), Ruda 
ilvezda Praga (care s-a calificat 
în detrimentul lui Dinamo Bucu
rești), T.S.K.A. Sofia și Mladost 
Zagreb. Un turneu final extrem 
de puternic, echilibrat, în care 
orice echipă arc șanse reale la 
trofeu...

Competiția care ne reține nouă, 
însă, atenția este turneul final 
al Cupei cupelor, programat p« 
țărmul francez al Atlanticului, 
la Saint-Nazaire. In cursă pentru 
trofeu se află Steaua București, 
Dinamo Moscova. Levski-Spartak 
Sofia și Hamburger S.V. Aid au 
ajuns miercuri seara vicecam- 
pionil noștri, via Bruxelles — 
Paris — Nantes (cu avionul) — 
Saint-Nazaire (cu autocarul). 
Steaua a și făcut, de altfel, cu
noștință cu sala în cursul ace
leiași seri. Celelalte echipe sînt 
așteptate să sosească în cursul 
zilei de joi. Bucureștenii știu pu
ține lucruri despre adversarii lor 
din turneul final, dar se așteaptă, 
oricum, ca voleibaliștii de la 
Dinamo Moscova să fie cei mal 
incomozi, avînd în vedere forța 
lor de atac recunoscută, tenaci
tatea și puterea de concentrare. 
Sextetul de bază al mosco iților 
est© format din Kuleșov, Cijor, 
Șkurihin, Seakov, Antonov șl 
Ivanov, iar principalele rezerve 
sînt Gorbunov șl Diva. Arbitrul 
internațional Radu Farmuș, care 
a condus meciul din turul I al 
cupei cupelor între Dinamo Mos
cova șl vicecamploana Ungariei. 
Kecskemet, ne-a spus că echipa

..Internaționalele** de tenis dc masă ale Cehoslovaciei

ECHIPE PUTERNICE..
moscovită este tinără, are un ga
barit impresionant • (trăgătorii 
principali Șkurihin și Ivanov au 
In jur de 2 metri), joacă (în sis
temul 54-1) extrem de combina- 
tiv — cu pase joase pe centru — 
și în viteză, imprimată de un 
valoros ridicător (Cijov). „Dia
gonala* sa, falsul ridicător Anto
nov, este un stîngaci de forță 
care atacă și din linia a doua, 
el executind de altfel și serviciul 
atacîndu-1 din săritură. In fine, 
Dinamo Moscova prezintă. In po
fida gabaritului, o apărare foar
te mobilă, atit la fileu (blocajul) 
cit șl In linia a doua. Doi jucă
tori, Șkurihin (căpitanul echi
pei) și Antonov, fac parte din 
reprezentativa U R.S.S.

La rlndul ei. Levski Spartak 
Sofia are In componență nu mal 
puțin de 5 internaționali. Lotul 
de bază îl cuprinde pe Todorov, 
Golobinov. Nenov. Stol ano v. To
ne v. Cernlșov. Ulev, Dimitrov, 
Nai denov și Mltev. Echipa pre
gătită de antrenorul G. Clolov 
se remarc* prin jocul el combl- 
nativ In atac și foarte buna apă
rare în linia a doua. Cu ambele 
principale adversare Steaua na 
are decit alternativa unui joc ra
pid in atac și de mare mobilitate 
în apărare.

Desigur, nu trebuie Ignorată 
nici formația vest-germanâ Ham
burger S.V., care beneficiază de 
jucători Lnalți robuști. practiced, 
în ultimul timp, un joc modem. 
Remarcabili sînt Makerodt (ce! 
mal bun jucător vest-șerman în 
anul 1984). Andersson, Brdgge. 
Wossidlo Braak. Voss șl Skruo- 
dles.

Echipa noastră aliniază aid 11 
jucători : lonescu. Daseălu. Pra- 
lea, Pentelescu, Mncavei, Con
stantin — sextetul de bază rare 
se conturează —. Șoiea, Mina, 
Spînu, Pădaretu șl SănicU. Dar 
antrenorii Gyula Bartha șl Vlr- 
gfl Dumitrescu nu vor f.xa . șa
se-: e“ de începere dedt după ee 
U vor studia bine pe adversarii 
din prima zi — voleibaliștii »o- 
fioțl — șl după ultimul ar.tresa- 
mer.t aid. în sala ..Soueoupe*, 
gazda turneului.

Aurelian BREBEANU

CLASAMENTULUI
Jucătorii noștri continuă să 

aibă o bună evoluție în puter
nicul turneu zonal de șah care 
se dispută la Fraga. Runda a 
9-a a programat un „mini- 
rneci- (la 3 table) România — 
Ungaria. Toți cei șase compe
titori numărîndu-se printre 
candidații la calificare, disputa 
apărea nu numai interesantă, 
dar și foarte importantă. Șubă
1- a dominat pe T arago și a 
întrerupt in poziție superioară. 
Ghindă a remizat cu campio
nul _en titre" al Ungariei. A- 
dorjan. iar Gheorghiu (cu ne
grele) a reușit același rezultat 
cu Pinter, titular in echipa o- 
limpică a tării sale. Este, așa
dar, posibil ca reprezentanții 
noștri să realizare un scor de
2— 1. In dimineața aceleiași 
zile, marele maestru Florin 
Gheorghiu a dștigat, la a 
doua reluare — după o inge
nioasă manevră — finalul din 
partida cu Gri gores întreruptă 
in runda a 8-a.

Alte rezultate : Grigorov — 
Prandstetter 0—1. Jansa — 
Doncev și Flacnik — Stempin 
%—% (r. ». Ermenkor —
Ftaenik H—S Qntr. t. 8) S-a 
Întrerupt a doua oară partida 
Stempia — Jansa (r. 8). pri
mul pâstrind avantaj.

Clasamentul : 1—2. Suhă.
Jansa 5 3 (1). 3—8. Gheorghiu, 
Prand-ter.er. Adorjan, Pinter. 
Ftaenik. Donees 5. S- Farage 
<•, (1). 1(l Ghindă 4-_ 11—U- 
Gheorghiev, Erwenkov 4 (1).
11—14. Mekry. Csom JS 03. 
15—IC. Sehmidt. Sznapik 3 CD, 
IX Slenspia T-, (I). 11 Gri
gorov ÎS ►

KAVAX-ă (Grecia). Pe primat 
tae Ceboio Ougoriarla) u p aia 
14 patent urma* de IricoCd 
ClagostiTtaj — U * Martanvrid 
aagtatarla). Mneân 'Aibantri — 
en cts« X3 ? la aceeași țocaB- 
ta» t-a disputai 0 anul distra 
tore -etc zocaie frmi-tnr. ct șt leat 
de Gorda-j Markrrlri GugnrtQ. 
via) ea 1 p dus 11 posace, te
rnară ta rtasa sore rai final de

-IS P.

A FOTBALIȘTILOR IN TIMPUL IERNII

facem in tim- 
perioada din- 
returul unui

De mai mulți ani, în di
ferite țări, antrenorii de 
fotbal, jucătorii și conducă
torii de club îșl pun aceeași 
întrebare : ce 
pul iernii, în 
tre turul și 
campionat ?

O soluție este pregătirea, 
In timpul concediilor hiber
nale, în aerul ozonat al 
munților, prin practicarea 
unor sporturi ajutătoare 
pentru pregătirea fizică 
(crosuri pe zăpadă, schi, pa
tinaj sau chiar hochei). Pa
ralel, în săli, se fac exer
ciții de gimnastică, de teh
nică individuală și „mluțe".

O altă soluție, tot mai des 
folosită, este aceea a jocu
rilor pe teren acoperit La 
Leningrad există un teren 
de fotbal, de dimensiuni 
normale, unde au avut loc 
numeroase meciuri Intre e- 
chipe sovietice și turnee cu 
participarea unor formații 
de peste hotare. Astfel de 
competiții au Ioc la Zalae- 
gerszeg, în Ungaria, la Pa- 
ris-Bercy, Lausanne. Ge
neva, Stuttgart Dortmund 
și In multe alte orașe. In 
țările scandinave, unde iar
na grea durează peste cinci 
luni, jocurile fiind imposibil 
de susținut in aer liber, au 
loc chiar campionate In sală.

Ziarele «Soviețki Sport"- 
Moscova, „Sportske No- 
vosti‘-Zagreb, „L’Equipe"- 
Paris, „Nepsport“-Budapes- 
ta Ș-a. au subliniat rolul 
deosebit de util al Intflni- 
rilor pe .mlni-terenurile" 
din săli.

Antrenorul echipei An
gliei, Bobby Robson, spu
nea ei el pledează pentru 
jocurile pe teren acoperit, 
chiar dacă la Anglia ase
menea activități sînt mal 
rare. JDacă la noi — spu
nea Robson — programul 
esmpetițional n-ar fi st li de 
încărcat, formațiile brita

nice ar trebui să susțină ? 
meciuri de sală. Cu echipe J 
formate din 7 jucători, care ,[ 
pot fi tot timpul inlocuiți, 
antrenamentele decurg per- 1[ 
fect Jucind pe un spațiu |i 
mic, tehnica individuală a ,[ 
fiecărui fotbalist se poate '1 
perfecționa. Driblingurile sînt 1 [ 
mai scurte, „un-doi“-urile ]> 
mai frecvente. Un singur '[ 
lucru este absolut necesar : $
evitarea, pe cit posibil, a C 
faulturilor, pentru că o că- 
Here pe podeaua tare, fie '[ 
ea chiar din material plas- '■ 
tic, poate produce' trauma- '[ 
tisme serioase". >

In fine, un alt mod de 1 [ 
pregătire constă în meciu- ]' 
rile pe care foarte multe 
echipe reprezentative sau de |' 
club le susțin in zone de 1' 
pe glob unde în timpul ier- ![ 
nil europene clima permite 
desfășurarea intîlnirilor in ? 
aer liber. Echipa țării noas- J 
tre a făcut o primă veri- 1 [ 
Scare utilă, la Lisabona, cu |i 
puternica reprezentativă a 1 [ 
Portugaliei, de unde s-a ] 1 
reîntors victorioasă. Alte se- 1; 
lecționate de pe continent | 1 
au jucat în India (U.R.S.S., i[ 
Iugoslavia), în Mexic (Bul- 
garia. Polonia, Elveția), în 
America de Sud (R. D. ]i 
Germană).

Efectuarea 
timpul Iernii 
cu atit mai 
cest an este decisiv pentru 
calificarea In turneul final 
din Mexic. „Numai o pre
gătire bună, fără pauze, — 
spunea, cu ani în urmă, ce
lebrul antrenor Helcnio He- 
rerr» — asigură o formă 
constant ridicată a jucăto
rilor, care se pregătesc pen
tru marile competiții. For
mațiile care-și întrerup ac
tivitate* In timpul iernii nu 
ajung Ia rezultate scontate".

Aceasta pare concluzia cea 
mal logică.

Ion OCHSENFELD

unor turnee în 
este binevenită, 
mult cu cit a-

UN IMPORTANT TEST ÎNAINTEA

CAMPIONATELOR MONDIALE
PE GHEATA SI PE ZAPADA a a

a șt S U5A5 la

ASTAZI, START
ÎN C. M. DE BIATLON

OSTRAVA, 13 (prin telefon). 
In șirul concursurilor internațio
nale de tenis de masă. Campio
natele Cehoslovaciei, care debu
tează joi (n.r. astăzi). In sala 
sporturilor din localitate, consti
tuie unul dintre cele mal impor
tante teste înaintea „mondiale
lor", programate peste o lună In 
Suedia, la care se mal adaugă 
și faptul că primilor clasați 11 se 
acordă un foarte bun punctaj 
pentru ..Masters". Drept urmare, 
la Ostrava și-au dat intllnire in 
aceste zile jucători și jucătoare 
din 22 de țări din Europa, a «da 
șl America, la start fiind pre
sent! numeroși laureat! ai mari
lor reuniuni ale tenisului de 
masă.

In competiția masculină, prin
tre favorite in disputa pe echipe 
figurează Suedia. Ungaria șl An
glia toate recomandate de un pal
mares bogat. In același timp insă. 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Franța, 
Polonia ș.a. emit justificate preten
ții la un loc pe podium. Așadar, 
vor putea fl urmăriți în concurs, 
printre alții, 3. O. Waldner, BL 
Appelgreen, U. Bengtsson, E. 
Lindh (Suedia), J. Secretin, P. 
Birocheau (Franța), D. Știrbe k, 
Z. Kalinici (Iugoslavia), M. Or- 
Iot ski (Cehoslovacia). K. Kria- 
ton (Ungaria), E. Boggan (S.U.A), 
D. Douglas (Anglia). în al căror 
palmares intră victorii la cam
pionate europene, mondiale 0 
„Europa Top 12", ceea ce H re
comandă de la sine. Șl la femi
nin întrecerea se anunță la fel 
de dificilă, avînd în vedere par
ticiparea, printre altele, a forma
țiilor U.R.S.S., Cehoslovaciei 
(principalele favorite). Suediei, 
. . . Finlandei etc., pe

concurs al „ln- 
flgurînd, B.

-2__2_’,, B. Batinici
Z. Olah (Ungaria), 

’• ), M. Hra-

Iugoslaviei, 
tabloul de 
dividualelor" — 
Vrlesekoop (Olanda), 
(Iugoslavia), “.
M. Lindblad (Suedia), 
chova (Cehoslovacia) etc., la rîn- 
dul lor cu frumoase victorii la 
marile competiții ale tenisului 
de masă.

Iată, deci că întrecerile se a- 
nunță extrem de echilibrate șl de 
dificile. Reprezentativele Româ
niei au sosit In cursul zilei de 
miercuri la Ostrava, după-amla- 
ză efectuînd primele antrena
mente de acomodare. Din păcate, 
in absența lui Vasile Florea, Otl- 
11a Bă-'eseu (accidentați) și Ma
ria Alboiu (operată), misiunea 
reprezentanților noștri (Bodies 
vrbanovlci, Nela Stolnea, Andras

Fejer, Slmion Crișaa. Cilia To
ma) va fl deosebit de grea. Ori
cum, concursul va rezolva. Ia 
mare măsură, formula echipelor 
noastre pentru „mondiale*, celor 
absenți urmînd să li se alăture 
pentru Goteborg șl cel care vor 
da satisfacție, aid, la Ostrava, 
precum șl la ..Internaționalele- 
României (Brașov, 1—3 martie). 
Echipa masculină va IntHni In 
turul I pe Coreea de Sud, învin
gă toa rea urmînd să IntSneascâ 
apoi pe Canada, în timp ce fe
tele vo- avea ca adversari echi
pa Greciei (o cunoștință mal ve
che de la Balcaniadă). Avînd la 
vedere unele modificări In pro
bele individuale, programul ~nm 
plet al jocurilor u fle
stabilit Ld cursul zilei de joi. >- 
ceste întreceri dispatîndu-ae sîm
bătă șl duminică.

Așadar, o competiție extrem de 
puternică. în cadrul căruia spe
răm ca reprezentanții r.crtri să 
aibă o comportare cft mal

Emanuel FANTANEANU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Cursa <le 

la Spa (Belgia) a fost riștlgată 
de eempaju' suedez Waldegaard- 
Thorzelius pe o mașir.l .Audi 
Quattro*.

BASCHET • Turneul de juni
ori de la Olsztyn (Polonia) a re
venit selecționatei Bulgariei — 
6 p, urmată de R. F. Germania — 
5 p, Ungsrla — 4 p. Polonia — 
3 P-

CICLISM • După șase etape In 
„Turul Cubei" conduce Aleksandr 
Zinoviev (U.R.S.S.) urmat de 
Hardl KrOger (R.D.G.) la 2:U. 
Pe echipe pe primele locuri se 
află U.R.S.S. urmată de R. D. 
Germană • Cea de a 26-a ediție 
* Antibes (Franța)

de olandezul An- 
care a parcurs 

h 12:23,
------- _ Turneul masculin 

de la Ivry (Franța) a fost cu
cerit de echipa sovietică Granl- 
tas Kaunas, care a învins în fi
nală formația R.C. Crvenka (Iu
goslavia) cu 28—22. Pentru locul 
3 b Vorwărts Frankfurt pe Oder 
— R.N. Berlinul Occidental 31—28. 
Pentru locul 5 î Varpalotal Ba- 
nyasz (Ungaria) — u.S. Ivry

a cursei de la 
a tost clștigată 
dri Wijnants, 
115,400 km In 3

HANDBAL •

21—n • Temeai femlnia de taL 
Mostar (Iugoslavia) a fost cîștl- 
gat de Buducnost Titograd * 
Reykjavik : Islanda — Iugoslavia 
23—24 (10—11) (m).

SCRIMA 0 Clasameetațf
Iul de sabie de Ia Budapesta, eoo- 
tind pentru „Cupa mondială s 1. 
Geddvari. i. Csongradl (ambii 
Ungaria), 3. R. Etropoiskl (Bul
garia). 4. Alshan (UJI.SAJ. X 
V. Etropoiskl (Bulgaria). L la- 
mallov (U.R.S S.). ». Nebald (Un
garia), 8. Krovopuskov (U.R.3A.). 
In finală : Gedovarl — Csongradl 
11—0. Pentru locul 11 H. Btro- 
polskl — Alshan 10—S.

TENIS • Surpriză ta optimile 
de finală Ia Delray Beacb 
(S.U.A) B Stefan Edberg (Sue- 

Lendl (Cehoslovacia) 
Noah (Franța) — 

(S.U.A.) 6—4.
femei b Graf
Andrea Temesvari 

(Ungaria) 6—2, 6—1 • Turneul de 
la Campinas (Brazilia) t Arguelo 
(Argentina) — Wildman (Brazi
lia) 8-1, 6—3, McAdl (Canada) — 
Batham (Suedia) 6—2, 6—3, Ma
cle! (Mexic) — Guedes (Brazilia) 
•—4, f-3.

dla) — Ivan 
6—4. 7-61,
Giammalva 
La simplu 
(R.F.G.) —

(sîmbătă 16 februa- 
4X7,5 km (17 fe

ll februarie este zi

Astăzi Încep, In localitatea 
Ruhpolding (R. F. Germania), 
campionatele mondiale de biat- 
loa, care se vor încheia duml- 
nică. Programul acestor între
ceri este următorul : 20 de km 
(azi), 16 km 
riri : ștafeta 
bruarie). La 
de pauză.

Printre favorlțil competiției se 
numără Peter Angerer (R. F. 
Germania), campionul olimpic ia 
JXL de la Sarajevo In proba de 
20 de km. deținător al medaliei 
de argint la 10 km șl al medaliei 
de bronz Ia ștafetă cu echipa 
R. F. Germania. Printre adver
sarii săi cel mal redutabili ss 
numără. In primul rtnd, Frank- 
Peter Rotsch (R. D. Germană) 
medaliat eu argint Ia J.O. la 
20 km.

FDÎB^L mew d ia ne
antrenamentele șl, eventual, va ft 
«P« de Joc. In cazul că el nu va 
putea fl utilizat se preconizează 
Introducerea lui Woodcock (Man
chester United), care. Insă, după 
cum spune antrenorul său Don 
Howe, na este lntr-o formă deo- 
•etrttâ...
• Fostul internațional nord-lre 

landes George Best, condamna* 
la trei luni închisoare, pentru 
manifestări huliganice față de 
polițiștii care l-au găsit in stare 
de ebrietate la volanul mașinii 
sale, a fost pus In libertate. Car
netul de conducere nu l-a mai 
fost restituit I
• In campionatul Spaniei C. r. 

Barcelona are un avans de ( 
puncte față de cea de a doua 
clasată. Atletico Madrid. Cata
lanii spun că meritele aparțin 
antrenorului englez Terry Vena
bles (fost Ia Q. P. Rangers) 0 
coordonatorului de Joo Bernd 
Schuster. Maradona (acum la 
Napoli) a fost repede uitat șt 
nici nu I se resimte lipsa... Ve
nables a primit oferte să se re
întoarcă la Q. P. Rangers. Acesta 
a refuzat Insă propunerea, pre- 
dzlnd că o va face numai atunci 
etnd postul de selecționer al re
prezentativei Angliei va fl... va
cant 1
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