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portul
Obiectivul prioritar al între

gii activități sportive de masă 
în anul care vine, ce se va 
desfășura sub genericul marii 
competiții naționale „Daciada”, 
îl constituie traducerea în via
ță a indicațiilor date de secre
tarul general al partidului nos
tru, tovarășul NICOLAS 
CEAUȘESCU, de a se acționa 
în modul cel mai hotărît pen
tru „cuprinderea și antrenarea 
întregului tineret, începind eu 
copiii, cu pionierii și elevii din 
școli, cu studenții, cu tineretul 
din Întreprinderi și de la sate 
în practicarea exercițiilor fizi
ce, a sportului și turismului, 
pentru folosirea de forme sim
ple, accesibile și atractive în 
vederea dezvoltării unei activi
tăți sportive cu adevărat de 
masă, care să cuprindă cele 
mai largi categorii de cetățeni". 
Asociațiile și cluburile sportive, 
factorii cu atribuții in 
domeniu vor trebui să 
toate eforturile pentru 
nirea sarcinilor trasate 
tid mișcării sportive

da la faptul că ta politica par
tidului nostru eultan fizică șl 
sportul fae parte integrantă din 
măsurile privind dezvoltarea 
fizică armonioasă și păstrarea 
sănătății poporului. In centrul 
preocupărilor vor trebui să 
stea perfecționarea ta continu
are a organizării șl desfășurării 
acțiunilor înscrise sub generi
cul „Daciadel", ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a 
acestora, astfel Incit participa
rea la competițiile sportive de 
masă să asigure educarea spor
tivilor ta spiritul dragostei fa
ță de patrie șl partid, călirea 
voinței, pregătirea fizică șl mo
rală a acestora ta vederea ob
ținerii unor rezultate cit mal 
bune ta producție, la învăță
tură, ta Întreaga lor activitate.

Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini da Înaltă răspundere 
Calendarul activităților de e- 
ducație fizică șl sport de masă 
pe anul 1981, elaborat de 
C.N.E.FJ5. împreună cu organe-
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in vederea meciului de fotbal ca Anglia
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• Punct de plecare în antrenamentul de ieri : analiza responsabilă a jocului «■ 
Norvegia • Sprinturi numeroase pentru un „flux și reflux" de 90 de minute • A»> 

tăzi un meci-școalâ, In compania reprezentativei de tineret
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Șl SPORT DE MASA DIN CADRUL COMPETIȚIEI 
SPORTIVE NAȚIONALE „DACIADA" PE ANUL 1981
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Antrenamentele 
alo selecționabililor în 
meciului, de miercuri, 
glia, ta grupa a IV-a 
liminariilor C.M., au 
ieri, la baza sportivă 
Săftica. A fost o lecție 
gătlre avind ca prolog 
ment absolut necesar, punct de 
plecare într-o pregătire temei
nică — analiza meciu
lui, de la Oslo, cu reprezen
tativa Norvegiei. Un meci în
cheiat cu un rezultat sub po
sibilități — fapt recunoscut de 
absolut toată lumea, antrenori

șl jucători —, consecință a jo
cului nesatisfăcător, apreciat 
atlt individual, și, ta consecin
ță, și pe ansamblul echipei.

Șl acest calificativ, de nesa
tisfăcător, a fost argumentat 
cu exemple, subliniindu-se, In
tre altele, jocul static al mlj-

Rădueanu șț A. Ionescu) sub 
conducerea 
ieseu.

Uneori, _ _ _ ... . . .
meroaselor sprinturi, menite să 
Îmbunătățească rezistența ta 
regim de viteză a selecțlonabl- 
lilor, antrenorul a solicitat un

Iul Victor Stăner*-

pa parcursul

La lași și Focșani, In ultimul act al sezonului volciDallstic 1979 — 1980

18 OLIMPICI ÎN TURNEELE FINALE
ALE FRUNTAȘELOR DIVIZIEI „A
Sezonul competițional volei- 

balistic 1979—1980 se încheie 
peste cîteva zile la capătul tur
neelor finale ale echipelor 
fruntașe din prima divizie. De
sigur, este cel mai important 
și mai așteptat moment al 
campionatelor naționale, care 
presupune deopotrivă spectaco
le sportive atrăgătoare și nivel 
tehnic ridicat. Pasionalii vole
iului din Iași, gazda turneului 
final masculin, și Focșani, unde 
vor evolua echipele feminine, 
sînt beneficiarii unul program 
voleibalistic seducător, In 4 zi
le de concurs (sîmbătă, dump 
nică, marți, miercuri) oferta- 
du-li-se posibilitatea de a asto- 
ta la confruntările celor mal 
puternice echipe ale primului 
eșalon, echipe in care figurează 
dealtfel și majoritatea compo- 
nenților reprezentativelor noaa-

--------------- PROGRAMUL DE AZI Șl MIINE---------------
MASCULIN (Iași), azi, de la ora 17: Steaua — Universi

tatea șl Dinamo — Explorări; mline, de la ora 11: Steaua 
— Dinamo și Explorări — Universitatea.

FEMININ (Focșani), azi, de la ora 17: 
și Farul — Universitatea; mîine, de la 
Știința șl Dinamo — Universitatea.

Marți șt •miercuri programul

Selecționabilii, in timpul unuia

se repetă

Dinamo — Știința 
ora 9,30: Farul —

(de la ora 17).

dintre numeroasele sprinturi. 
Foto : I. MIHAICA

tre. La lăți, Îndeosebi, întîtai- 
rea publicului local cu 11 din 
cei U medaliațl olimpici la 
Moscova, precum șl cu mulți 
alțl aspiranți la tricourile re
prezentativa constituie, firește, 
ua eveniment. La Focșani, In 
eria 4 finaliste vor evolua T 
dtatra Jucătoarele participante 
ta JjOl

Turneele finale pentru locu
rile 1—6 Încep astăzi, de la 
oca n. Avtad ta vedere preve-

derea regulamentară că echipe
le care s-au aflat în aceeași 
serie in cursul campionatului 
pornesc în turneele finale cu 
rezultatele directe din tur și 
retur (și nu se mai întîlnesc, 
urmînd însă să joace de cîte 
două ori cu fiecare din 
lalte), situația la start se 
zintă astfel:

cele- 
pre-

ULTIMA COMPETIȚIE OFICIALA 
A SEZONULUI ATLETIC

CONSTANTIN STAN

Practicanțll curselor de mare 
food și-an dat tntîlnire, astăzi 
șl mline, pa traseul din veci
nătatea Dumbravei Sibiului, 
șoseaua apr» Rășinari, pentru 
a-i stabU pe cei mai meri
tuoși dintre ei, campionii a- 
mihii 10M la maraton și 
mar*. Pe programul competi
ției, ultima — oficială — din 
acest sezon, figurează trei 
curse ta seniori (maraton — 
bărbați și femei, 50 km marș) 
și două curse la juniorii de 
caX I (maraton redus — 25 
km și 20 km marș). Întrece
rile se desfășoară individual șl 
pe echipe. între participanți 
se vor afla 
natul trecut, 
maraton i-vtul 
rilă (Steagul 
mărșăluitorul 
(Steaua*.

și campionii a- 
de la Reșița,
Gheorghe Chi- 

roșu Brașov) și 
Constantin Stan

Din sumarul ziarului:

SPORTUL FORMEAZĂ CONȘTIINȚE, CARACTERE, 
OAMENI INTEGRI Șl RESPINGE INDIVIZII 

CARE ÎNCALCĂ ETICA!
(pag. a 3-a)

SCHIMBUL DE MIINE 
SE FORMEAZĂ AZI
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Masculin
Dinamo Buc.
Steaua
Explorări B.M.
Univ. Craiova

Feminin
Univ. Craiova 
Dinamo Buc.
Farul C-ța 
Știința Bacău

2
2
2
2

2
2
0
0

0 
0
2
2

6:0
6:2 
2:6
0:6

4
4
2
2

2
2
2
2

2
2
0
0

0
0
2
2

6:1
6:3
3:6
1:6

4
4
2
2

locașilor, neparticiparea lor (ca 
șl a celor din apărarea imedia
tă), in mod constant, curajos 
— așa cum au dovedit că pot 
in meciul, de la București, cu 
Iugoslavia — la acțiunile ofen
sive pentru a se fi profitat 
de spațiile libere dintre apără
torii norvegieni.

★
Avind o asemenea „prefață", 

de autocritică sinceră, respon
sabilă, tăria antrenamentului e- 
fectuat ieri dimineață de cei 19 
componenți ai lotului reprezen
tativ n-a surprins pe reporter.

După o „încălzire", de 30 de 
minute, făcută in corpore, s-« 
lucrat separat : portarii (Ior- 
dache, Speriata și Moraru) sub 
supravegherea lui Valentin 
Stănescu, iar jucătorii de cîmp 
(Negrilă, Sameș, Ștefănescu, 
Munteanu II, Nicolae, Păltini- 
șan, Ungureanu, Țicleanu, Du
mitru, Beldeanu, Iordănescu, 
Bălăci, Crișan, Cămătaru, M.

tempo sporit —■ „mai întins, 
mai întins" — pentru absolut 
toți jucătorii. Și grupul celor 
19, condus la sprinturi, de re
gulă, de Crișan și Țicleanu, a 
avut sosiri 
compacte.

„Acordăm 
ne spunea 
la sfîrșitul acestui prim antre
nament al zilei de ieri, îmbu
nătățirii rezistenței in regim 
de viteză, întrucît, intr-un med 
eu puternica echipă a Angliei, 
fiecare dintre tricolori trebuie 
să se prezinte într-o perfectă 
stare fizică, să facă exemplar 
față efortului solicitat de per
manentul „flux și reflux", pro
priu fotbalului total".

„Elevii lui Ron Greenwood, 
antrenorul formației insulare —

Gheorghe NICOLAESCU

din ce în ce mai

o aten(ie specială. 
Valentin Stănescu,

(Continuare in pag. a 7-a)

Înaintea derbyului de mline

POLOIȘTII DE LA DINAMO Șl RAPID 
SUSȚIN AZI PARTIDE DIFICILE

Vreme excelentă pentru polo, 
spectatori mai numeroși, ieri, 
la bazinul Dinamo din Capita
lă, la meciurile din cadrul ul
timului tur al Diviziei „A".

CRIȘUL ORADEA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 12—8 
(3—X 4—1, 2—1, 3—4) Victorie 
netă a orădenllor, obținută mult 
mal ușor decît o arată scorul 
final. Bucureștenii nu au putut

stăvili nici un moment avalanșa 
contraatacurilor adverse, redu- 
cind din handicap doar cind 
Crișul a stins motoarele. Au În
scris : Ungureanu X Fejer 2, 
Garofeanu 2, Pantea X Cos- 
trăș X Fărcuță, Gordan de la 
învingători și Tătaru 2, Manea 
X Ion Gheorghe 2, Teodorescu, 
A. Ionescu de la învinși. Arbi
tri : Al. Bădiță și R. Nichita.

Vtad Hagiu (17 a li), una din speranțele „7“-lui dinamovist, in 
ofensivi

RAPID BUCUREȘTI — C.N. 
ASE 7—S (1—0, 3—3, 1—1, 2—1). 
In ciuda diferenței evidente de 
valoare dintre cele două forma
ții, partida a fost echilibrată și 
extrem de plăcută. Poloiștii da 
la C.N. ASE au evoluat din nou 
cu mult curaj, ținînd piept „7“- 
lui feroviar (fără Fi. Slăvei și 
Schervan), care nu a arătat tot 
ce știe, menajîndu-și evident 
forțele pentru întîlnirile urmă
toare cu Voința și Dinamo. In 
aceste condiții nu a lipsit mult 
ca la sfîrșitul celor 28 de minu
te de joc, tabela de marcaj să 
indice un scor egal, deoarece 
V. Șerban, Chiriță și Tăurici au 
ratat ocazii rarisime în momen
te cînd diferența de scor era 
minimă. Realizatori : H. Niță 4, 
Tschiltsche 2, Arsene (Rapid) 
și Tăurici 3, Angclescu, Stoe- 
nescu (C.N. ASE). Au condus : 
V. Medianu și V. Burdea.

DINAMO BUCUREȘTI — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 10—8 
(2—x 5—3, 2—1, 1—3). Un joe 
spectaculos, cu multe goluri (•

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 8-a)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
DE AZI Șl PÎNĂ MARȚI AU

A 11-a și A 12-a ALE
Astăzi și mîine urmau să se 

dispute jocurile etapelor a 11-a 
și a 12-a din cadrul primei serii 
valorice a Diviziei „A“ de hochei. 
Din motive obiective (ar fi de 
dorit însă o mai mare stabilitate 
a programului) două din cele 
trei confruntări au fost aminate, 
astfel că este necesar să publi
căm programul eșalonat al jocu
rilor : DUNĂREA GALAȚI — 
METALUL SF. GHEORGHE (la 
Galați, sîmbătă 11 și duminică 12 
octombrie) ; AVÎNTUL GHEOR- 
GHENI — DINAMO BUCUREȘTI

DINAMO R.C. SPORTUL STUDENȚESC, IN 
„CUPA F.R. RUGBY"

Cea de a 4-a etapă a „Cupei 
Rugby“ programează sîm- 
și duminică meciuri care

F.R.
bătă T_ ....
se anunță deosebit de atractive, 
în Capitală, de pildă, 
pe terenul din Parcul 
(ora 14), R.C. Grivița 
primi replica Rapidului ; în ace
eași zi, pe stadionul Olimpia, de 
la ora 15,30, Dinamo va Juca cu 
R.C. Sportul studențesc, 
partide se 
drul seriei

Meciurile 
și a III-a) 
că, după

Sibiu • 
Mare și

sîmbătă, 
copilului 

Roșie va

Z Ambele
vor desfășura în ca- 
a Il-a.
din celelalte serii (I 
vor avea loc dumini- 
următorul program : 

C.S.M. Sibiu — Știința CEMIN 
Baia Mare și P.T.T. Arad — 
Știința Petroșani (seria I), Rul
mentul Bîrlad — Politehnica Iași

NORME DE CONTROL 
LA VOLEI

Componenților echipelor de vo
lei din Divizia ,,A“, care nu au 
trăcut normele de control, li se 
oferă o nouă șansă de a le trece: 
la 20 octombrie (ora 9) la sala 
de la complexul sportiv ,,23 Au
gust". Aviz... restanțleriler.

OBIECTIVE PRIORITARE
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ

(Urmare din pag. I)

Ie și organizațiile cu atribuții 
în acest domeniu, oferă un ca
dru bine structurat, într-o con
cepție unitară, cuprinzînd în
treaga* activitate sportivă de 
masă. Avînd la bază Calenda
rul central, consiliile teritori
ale pentru educație fizică și 
sport, în colaborare cu orga
nele locale cu atribuții vor tre
bui să-și întocmească calenda
re proprii, în care să se pună 
accent pe disciplinele prioritare 
în județe, pe acțiunile tradițio
nale care se bucură de popu
laritate în rîndul tineretului și 
oamenilor muncii. Pe lîngă ac

AUREL STAVRU, PLOIEȘTI. 
„In grupul Dostru s-a iscat o dis
cuție în legătură cu clasamentul 
Diviziei „A" la fotbal, după etapa 
a 10-a. In ziarul „Sportul", pe 
primul loc apare Dinamo. Dar, 
cum Dinamo și Corvinul Hune
doara se află la egalitate perfec
tă de puncte, golaveraj și victo
rii, tot atît de bine pe locul I 
ar fi putut figura și Corvinul Hu
nedoara, nu e așa 7 Nu, fiindcă 
egalitatea nu este atît de... per
fectă, cum apare la prima vede
re. Intr-adevăr, potrivit regu
lamentului, dacă două echipe au 
același număr de puncte, același 
golaveraj și aceiași număr de vic
torii, intră în acțiune al patru
lea criteriu de departajare și a- 
nume rezultatul dintre ele. Și — 
dacă vă amintiți — în meciul de 
la 16 august, disputat la Bucu
rești, Dinamo a învins cu 1—0. 
Dar nu este atît de important 
cine este pe primul loc după 
etapa a 10-a. După a... 34-a, da 1

MARIN PECHICI, SLOBOZIA. 
N-ați mai auzit nimic despre Ion 
Pîrcălab, „Săgeata Carpaților", 
cum fusese poreclit. Și eu a tre
buit să fac... investigații pînă să 
dau de urmele lui ! Este antrenor 
la divizionara „C" Electronica 
București.

I

ANUNȚ
AUTOMOBIL CLU

BUL ROMAN Încadrea
ză prin transfer IN
STRUCTORI pentru
„cursul de învățare și 
perfecționare In condu
cerea auto". Relații la 
telefon 18.41.35 sau 
15.57.80.

LOC MECIURILE ETAPELOR 
DIVIZIEI DE HOCHEI

(la Miercurea Ciuc, duminică 12 
și luni 13 octombrie) și STEAUA " - ------------------- ------- (la

14
— S.C. MIERCUREA CIUC 
București, luni 13 și marți 
octombrie).

Dintre aceste 
interes deosebit 
Galați, 
pentru două 
a... pasa 
mentului, 
puternica 
Ciuc va 
& replică 
pioane, Steaua.

partide, de 
sînt cele de 

unde Dunărea

un 
la 

va lupta 
victorii și pentru 

al clasa-ultimul loc
și de la București unde 
formație din Miercurea 

da — sîntem siguri — 
viguroasă echipei cam-

(seria *a III-a). Meciul dintre 
Constructorul Constanța și Farul 
Constanța a fost amînat, urmînd 
a fi reprogramat.

Așteptăm ca și de această dată 
formațiile competitoare să abor
deze cu maxim interes meciurile 
și mai ales să-și rodeze jucăto
rii mai puțin experimentați (cum 
procedează, de pildă, Dinam© șl 
Steaua, care aduc în teren ju
cători noi, în proporție ’ "*
sută) în vederea unei 
titularizări...

de 80 la 
posibile

IN DIVIZIA „A" LA 
TULUI FEMININ :

Etapa a vn-a a Diviziei „A" 
de handbal, programată mîine, 
este dominată de întîlnirea de 
Ia Brașov (Sala sporturilor, ora 
13) dintre cele două fruntașe ale 
clasamentului — neînvinse în pri
mele 6 etape — Rulmentul și 
Știința Bacău. Ele se prezintă 
Ia startul acestui derby nu nu
mai cu același număr de puncte 
șl victorii, ci și cu • diferență 
de golaveraj egală:

țiunile de amploare ale „Da- 
ciadei“, cum sînt complexul 
polisportiv „Sport și sănătate”, 
complexul aplicativ „Pentru 
apărarea patriei", gimnastica 
zilnică, „Amicii drumeției" ș.a. 
în calendarele proprii, elabora
te pe baza Calendarului cen
tral, vor trebui să se regăseas
că și alte acțiuni inițiate pe 
plan local care se bucură de 
interes. Defalcarea calendarelor 
pe etapele „Daciadei", pe luni 
și săptămîni, va trebui să asi
gure activității sportive de ma
să continuitate și calitate. în
tocmirea calendarelor pe 1981 
trebuie să prilejuiască îmbu
nătățirea întregii activități 
sportive de masă.

ANGHEL BREBU, PIATRA 
NEAMȚ. înțeleg sentimentele de 
amărăciune pe care le încercați, 
ca urmare a faptului că jucătorul 
Covrig de la Ceahlăul Piatra 
Neamț a fost suspendat pe un an 
pentru bruscarea arbitrului, în 
meciul cu Gloria Bistrița. Dv. 
credeți că Comisia de disciplină 
a trecut prea ușor peste faptul 
că, pînă atunci, Covrig nu mai 
avusese nici o abatere în înde
lungata lui activitate. Vă înșe
lați. Tocmai acest element a de
terminat Comisia de disciplină 
să nu aplice maximum de pe
deapsă : 2 ani. Evident, ne pare 
rău și nouă, dar cine greșește... 
plătește. Uneori — ca în cazul 
lui Covrig — foarte scump : un 
an suspendare pentru o clipă de 
rătăcire...

TITI FILIPIDESCU, BUCUREȘTI, 
în legătură cu marea surpriză

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO" DIN 10 OC
TOMBRIE 1980. EXTRAGEREA I : 
21 47 12 42 61 70 52 17 83 ; EX
TRAGEREA A n-a : 41 8 73 15 90 
37 50 78 , 16. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 886.797 lei, din care 
195.949 lei, report la categoria 1.
• ClȘTIGURILE TRAGERII „LO

TO 2“ DIN 5 OCTOMBRIE 1980. 
CATEGORIA 1 : 1 variantă 25% 
a 50.000 lei ; categoria 2 : 6,25
variante a 9.918 lei ; categoria 3 :
12.25 a 5.060 lei ; categoria 4 :
40.25 a 1.540 lei ; categoria 5 : 
199 a 200 lei ; categoria 6 : 1.520 
a 100 lei. REPORT CATEGORIA 
1 : 15.559 lei. Cîștigul de 50.000 
lei de la categoria 1. a fost obți
nut de NEGRU ION din Balș, 
județul Olt.

LA BRAȘOV, CONCURS 
INTERNAȚIONAL 
DE MOTOCROS

Aria activității competiționale 
de motocros se va mări. anul 
acesta cu trei concursuri inter
naționale care vor avea loc după 
următorul program : 12 octombrie 

octombrie la Sf. 
octombrie la Zăr-

mîine se va des-

mai 
vor alinia

Ceho-

Ia Brașov, 16 
Gheorghe și 19 
nești.

Reuniunea de 
fășura pe traseul de pe Valea 
Răcădăului în organizarea 
bului sportiv Steagul roșu 
șov. Alături de cei 
alergători români, se 
motocicliști din Bulgaria, 
slovacia, R. D. Germană și Un
garia, în rîndurile cărora se află 
nume cu rezonanță în arena in
ternațională. Și-au confirmat par
ticiparea bulgarul Dimiter Ran- 
ghelov, clasat pe locul 3 în ac
tualul campionat mondial, Heintz 
Hoppe (R.D.G.), cehoslovacul Jan 
Vesteniak, ungurul Laszlo Czuni 
și alți motocrosiști apreciați pen
tru performanțele obținute in ma
rile confruntări.

Concursul internațional va avea 
loc în două manșe la clasa 250 
cmc. In pauză sînt programate 
întreceri la clasa națională „Mo- 
bra". Primul start se va da la 
©ra 11.

clu- 
Bra- 
buni

handbaI, DERBYUL CAMPIONA- 
RULMENTUL - ȘTIINȚA BACĂU

1. Știința Bacău 6 6 0 0 130-98 12
2. Rulmentul Bv. 6 6 0 0 104—72 12

Departajarea s-a putut face 
numai pe baza „numărului cel 
mai mare de goluri marcate". 
Invingătoarea are, desigur, cele 
mai mari șanse de a încheia 
turul campionatului pe primul 
loc.

Iată, dealtfel, programul com
plet al etapei :

FEMININ
Iași: TEROM — UNIVERSITA

TEA Cluj-Napoca
Baia Mare : CONSTRUCTORUL 

— CONSTRUCTORUL Timișoara
Tg. Mureș : MUREȘUL —

PROGRESUL București
Bacău î TEXTILA Buhuși — 

UNIVERSITATEA Timișoara
MASCULIN
Timișoara : POLITEHNICA — 

DINAMO București
București : STEAUA — ȘTIIN

ȚA Bacău (Sala Floreasca, de la 
ora 11)

Piatra Neamț : RELON Săvl- 
neștl — H.C. MINAUR Bala 
Mare (amînat pentru joi, 16 oc
tombrie, ora 17, băi mă renii aflîn- 
du-se în Israel, unde susțin par
tidele din turul I al Cupei cu
pelor)

Arad : GLORIA — DINAMO 
Brașov

Bacău: C.S.M. Borzești — UNI
VERSITATEA Craiova

Evident, derbyul etapei în cam
pionatul masculin se desfășoară 
la Timișoara, Politehnica (locul 
III) primind vizita lui Din am o 
București (locul II). Ambele 
formații au același număr de 
puncte : 10.

din Cupa cupelor, în care Poli
tehnica Timișoara a eliminat falJ 
moașa formație scoțiană Celtic 
Glasgow :
S-a confirmat adică
Străvechea zicătoare,
Că „buturuga mică 
Răstoarnă carul mare" !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Nu 
numai Larry Holmes, ci șl dv. li 
aplicați un... upercut lui Cassius 
Clay, pentru că la 37 de ani a 
vrut să recucerească titlul de cam
pion mondial de box profesio
nist la toate categoriile : 
Spre incredibilul lui țel, 
Manifestîndu-și năzuința, 
Mal bine-abandona dorința, 
Decît s-abandoneze el !

ilustrații : N. RODICA

ȘANSELE DE MlINE SE ÎN
CEARCĂ ASTĂZI î • Agențiile 
Loto-Pronosport vă mai stau la 
dispoziție NUMAI ASTĂZI pen
tru a juca numerele preferate la 
tragerea specială Loto de mîine, 
12 octombrie 1980. După cum s-a 
mai anunțat, noua formulă teh
nică oferă posibilități sporite de 
a obține AUTOTURISME, MARI 
CÎȘTIGURI ÎN BANI și EX
CURSII PESTE HOTARE. Fiecare 
bilet — o șansă în plus de fru
moase satisfacții I (Tragerea va 
avea loc la ora 16,30 în sala 
Clubului sportiv Progresul din 
București, str. cir. Staicovici nr. 
42 ; numerele cîștigătoare urmea
ză a fi radiodifuzate și televizate 
în cursul serii).

MAI MULT DECÎT O GLUMĂ
Sportul (și mai ales fotba

lul) a incitat imaginația mul
tor scriitori ; romane, nuve’e, 
scenarii de film, piese, texte 
satirice, cuplete, etc., etc., nici 
unui gen nu i-a fost străin 
izvorul acesta nesecat care 
stîrnește interesul marelui pu
blic.

Era deci firesc ca © nouă 
editură să îmbine tematica 
sportivă cu schița umoristică, 
sub pana lui Fred Firea. 
Umorist publicist cu vechi sta
te de funcțiune în „schema" 
comicului, Firea și-a răspin- 
dit cu generozitate munca sa 
de condeier, dar a Btrîns-o 
rar în coperțile volumelor. 
Salutînd deci „A intrat o 
glumă pe fereastră", subinti
tulată „Cartea de vacanță", vă 
avertizăm cu privire la cele 
două surprize pe care vi le 
oferă paginile ei.

Prima constă în faptul că 
schițele sînt de fapt pseudo- 
sportive. Sportul e numai, să 
zicem, un pretext, un cadru. 
Ca la o „olimpiadă", aproape 
nici o ramură sportivă nu e 
deci ignorată — de la fotbal

Sportul în £Hme
„MICUȚA MO" Șl „BOBBY DEERFIELD"

O îmbucurătoare inflație de 
filme sportive pe ecranele 
noastre. Unele cu subiect di
rect din lumea stadioanelor, 
altele cu scene care ne re
amintesc realitatea că sportul 
face parte din viața de toate 
zilele. Așa a fost, de pildă, 
„Pierdut și regăsit", cu admi
rabile momente de vacanță pe 
schiuri, la Măgeve. Mai aproa
pe de lumea Întrecerilor s-a 
arătat „Bobby Deerfield", ver
siune modernizată a ultimului 
roman al lui Erich-Maria Re
marque „Cerul nu are prote
jați", consacrat automobiliști- 
lor. Romancierul plasase ac
țiunea In jurul raliului sici
lian Targa Florio, clasic altă
dată, dar scenaristul a trans
pus evenimentele în perime
trul curselor de formula I de 
astăzi. Deerfield, campion al 
unor astfel de curse, aparent 
placid, dar frămîntat interior 
de problema morțil care pîn- 
dește, află — datorită unei 
bizare tinere (suferind de a 
maladie incurabilă) — că spai
ma trebuie învinsă prin dra
goste de viață !

SIMBATA

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 15 : C.N. A.S.E. — Pro
gresul, Dinamo — Crișul, Ra
pid — Voința Cluj-Napoca. 
meciuri în cadrul Diviziei „A".

RUGBY. Teren Parcul co
pilului, ora 14 : R.C. Grivița 
Roșie — Rapid ; stadionul o- 
limpia, ora 15,30 : Dinamo — 
R.C. Sportul studențesc, me
ciuri în cadrul „Cupei federa
ției" ; Stadionul tineretului, 
teren IV, ora 15 : Aeronautica
— R.C. Sportul studențesc H 
(Div. „B").

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Tine

retului, de la ora 11 : „Cupa 
C.S.Ș. Triumf" pentru copii.

BASCHET. Sala Academia 
militară, de la ora 8,30 : P.T.T.
— Confecția C.S.Ș. Unirea Iași 
(f. Tineret), C.Ș.B. H — Me
talul Salonta (f. „T"), Acade
mia militară — CJ5.S. Satu 
Mare (m. „T").

FOTBAL. Teren Metalul, ora 
11 : Metalul — Autobuzul

ÎNTRECERI PASIONANTE, SOSIRI STRÎNSE
Exceptind hiturile „Premiului 

Prahova". împărțite „frățește* de 
Stilat și Haiducel (valorile slabe 
marcate de cei doi arată cît de 
„convingător" s-a minat în pro
bele respective), restul alergă
rilor de joi au oferit întreceri 
pasionante, cu sosiri strînse și 
cîștigători serios „scuturați* de 
driverii respectivi. Ce spun „ra
diografiile" acestor „laureați* T 
Adorata (lăsată să meargă de 
data aceasta) a dispus de Doro
banț (galop pe potou) șl Kojak, 
Atala (realizînd un substanțial 
salt de valoare — 5 sec. — și 
condusă cu multă exactitate de 
G. Tănase) a reușit să-i „pună 
un capu lui Salamandra, Iubit, 
manifestînd o deosebită poftă de 
mers, a cîștigat lejer, Vigu (sus
ținut de I. Oană cu energia ce-1 
caracterizează) a întrecut pe Si- 
bila (M. Dumitru a atacat prea 
tîrziu) și Fricos, Keops (în vă
dită ascensiune de formă) s-a 
desprins cu autoritate cînd a fost 
solicitat, iar Osica, cSnfirmînd ul
timele evoluții, șl-a adjudecat 
spectaculos ultima probă a zilei, 
în altă ordine de idei, ne mani
festăm nedumerirea în legătură cu 
exprimarea „sume necuvcaite la 
pariurile respective", cuprinsă în 
ANUNȚUL inclus în programul 
reuniunii de duminică 12 octom
brie. Noi, oricîtă bunăvoință am 
avut, n-am putut înțelege și nici 
răspunde numeroaselor (și justi

(bineînțeles) la patinaj —, în
să fiecare dintr/i aceste disci
pline nu e tratată ca atare. 
Autorul se vrea un moralist, 
un analist, psihologic ; toate 
schițele sînt un fol de fabule- 
metaforă, în care eroii sînt 
surprinși în mecanismul unor 
relații cotidiene.

A doua surpriză ne-o oferă 
Fred Firea abordînd un gen 
literar de subtilă introspecție, 
fără a se urmări primordial 
efectul comic, rîsul imediat. Ni 
se oferă deci o carte de lite
ratură și aceasta este primor
dial și lăudabil. Fără îndoia
lă că se poate discuta asupra 
dilatării excesive a unei schi
țe, despre unele pagini mai 
puțin dinamice sau care se 
repetă, dar Fred Firea a adus 
în librării o carte utilă „ci
vililor» (celor care nu fac 
sport) prin ferestrele inedite 
ce le deschide către sport și 
sportivilor prin invitația la 
meditație, gîndire și înnobi
lare sufletească.

ALECU POPOVICI

După recentul „Vis de glo
rie", iată un nou film exclu
siv dedicat sportului : „Micuța 
Mo", biografia fidelă a marii 
jucătoare de tenis care a fost 
Maureen Connolly — cîștigă
toare la Forest Hills la 16 ani, 
la Wimbledon — la 17 ani și 
prima femeie care reușește 
ceea ce Bjorn Borg încă n-a 
obținut : „marele șlem". O 
poveste pilduitoare pentru am
biția care poate conduce un 
sportiv spre glorie, dar și pen
tru pledoaria în favoarea 
transformării unui sport altă
dată de elită într-unul de ma
re popularitate. Asemenea idei 
rămîn, peste tristețea poveștii 
celei care la 20 de ani, în ur
ma unui accident de călărie, 
își încheie cariera sportivă șl 
care, în 1969, moare de can
cer la vîrsta de 34 de ani. Tî- 
năra actriță Glynnis O’Con
nor joacă magistral rolul șl a 
fost bine îndrumată pe „court" 
de o fostă adversară a „micu
ței Mo", Nancy Chaffee Kiner. 
Să mai amintim că în film 
apare și fostul mare campion 
Tony Trabert, (vib)

(Div. „B"); Stadionul Repu
blicii, ora 11 : Mecanică fină
— Rapid (Div. „B") ; teren 
Abatorul, ora 11 : Abatorul — 
Ș. N. Oltenița (Div. „C") ; te
ren Voința, pra 11 : Voința — 
Petrolul Bolintin Vale (Div. 
„C") ; complexul sportiv „23 
August", teren IV, ora 11 : 
Luceafărul — F.C.M. Giurgiu 
(Div. „C") ; teren ICSIM, ora 
11 : ICSIM — Tehnometal (Div. 
„C") ; teren T.M.B., ora 11 : 
T.M.B. — Automatica (Div. 
„C") ; teren FI. roșie, ora 11: 
FI. roșie — Danubiana (Div. 
„C") .

HANDBAL. Sala Floreasca, 
era 11 : Steaua — Știința Ba
cău (m. „A") ; teren „Tinere
tului", ora 9,30 : Confecția — 
Confecția Vaslui (f. „B") ; te
ren Giulești, ora 16,30 : Rapid
— Oltul Sf. Gheorghe (f. „B").

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 10 : Crișul — C.N. 
A.S.E., Progresul — Voința 
Cluj-Napoca, Dinamo — Ra
pid, meciuri în cadrul Divi
ziei „A".

RUGBY. Stadionul tineretu
lui, teren IV, ora 11 : Știința
— Dunărea Giurgiu (Div. JB“).

H I P I S M
ficatelor) întrebări puse de spec
tatori 1 ? Rezultate tehnice : 
Cursa I : 1. Adorata (I. Florea) 
rec. 1:42,3, 2. Kojak. Simplu 1,50, 
ordinea 14. Cursa a 11-a : 1. Ata
la (G. Tănase) rec. 1:34,0, 2. Sa
lamandra, 3. Suzeta. Simplu 8, 
ordinea 12, event 9, ordinea triplă 
529. Cursa a III-a : 1. Iubit (AL 
Popescu) rec. 1:32,2, 2. Bafia, 3. 
Victorița. Simplu 3, ordinea 30, 
event 51, ordinea triplă 692, tri
plu cîștigător 145. Cursa a IV-a :
1. Stilat (M. Ștefănescu) rec. 
1:26,9, 2. Haiducel. Simplu 2,50,
ordinea 8, event 6. Cursa a V-a :
1. Vigu (I. Oană) rec. 1:26,8, 2. 
Sibila, 3. Fricos. Simplu 3, or
dinea 68, event 19, ordinea triplă 
482. Cursa a Vl-a : 1. Keops (N. 
Sandu), rec. 1:29,6, 2. Armeanca, 
B. Holban. Simplu«3, ordinea 8, 
event 52, ordinea triplă 111, triplu 
cîștigător 171. Cursa a Vil-a : 1. 
Haiducel (G. Tănase) rec. 1:30,0,'
2. Stilat, 3. Silita. Simplu 2, or
dinea 3, event 19, ordinea triplă 
149. Cursa a VUI-a : 1. Osica
(I. Oană) rec. 1:32,2, 2. Suvelcar. 
Simplu 1,80, ordinea 21, event 9. 
Retrageri : Filistin, Virtuos.

Gh. ALEXANDRESCU



SPORTUL FORMEAZĂ CONȘTIINȚE, CARACTERE, OAMENI INTEGRI
SI RESPINGE INDIVIZII CARE ÎNCALCĂ ETICA!
7

Activitatea sportivă, parte integrantă a vieții sociale, vi
zează nu numai talentul, îndeminarea, forța fizică, rezisten
ța — calități inăscute sau formate prin variate metode și 
mijloace de pregătire — ci și alese calități morale, pe care 
se sprijină sportul și pe care le dezvoltă la rindu-i. lată 
de ce se spune că un bun sportiv este acela care dove
dește nu numai o temeinică pregătire fizică, tehnico-tac- 
tică și psihică, ci și o ținută etică exemplară. Marea per
formanță, a cărei ștachetă se ridică necontenit, intr-un ritm 
din ce în ce mai dinamic, cere muncă, multă muncă, dă
ruire, autodepășire, renunțarea la unele preferințe și plă
ceri firești vîrstei. Așa ajung marii campioni în vîrful pira
midei, dar și în atenția și stima semenilor lor.

Dacă marea masă a sportivilor o alcătuiesc tinerii vred- 
nid de zilele pe care le trăim, mai există — din nefericire 
— și așa-ziși sportivi, care cred că pot să realizeze mari 
performanțe mimînd munca, făcîndu-se că se antrenează, 
care încearcă să-și aproprie victoria prin mijloace necinstite, 
sau care încearcă să se căpătuiască de pe urma sportului, 
înșelînd buna credință a masei de iubitori ai sportului, 
așadar oameni certați cu etica și echitatea caracteristice 
orînduirii noastre socialiste.

De asemenea citeva exemple — pozitive șl negative — 
ne vom ocupa în pagina de față.
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La Liceul „I. L. Caragiale'1 — din Ploiești

Învățătura + sportul = oameni î

„CHIUL ? CĂPĂTUIALĂ ? SÎNT NOȚIUNI 
CARE NU FAC PARTE

DIN PRACTICA COPIILOR MEI...“
Liceul „I.L. Caragiale" din 

Ploiești este una dintre cele 
mai reprezentative unități de 
învățămînt din municipiu, din 
județul Prahova. într-o clă
dire și acum la fel de impu
nătoare (deși au trecut atîția 
ani și orașul s-a modernizat), 
învață 2400 de elevi (inclusiv 
cursul seral). Și mereu, spre 
lauda dascălilor de aici, RE
ZULTATELE LA ÎNVĂȚĂ
TURĂ AU FOST DINTRE 
CELE MAI BUNE. De pe băn
cile Liceului „I.L. Caragiale" 
au ieșit an de an harnici și 
iscusiți muncitori cu o înaltă 
calificare, tehnicieni, ingineri, 
medici. Anul trecut, de pildă, 
94,89 Ia sută dintre absolven
ții acestui liceu au devenit 
studenți, iar în această toam
nă, la un prim bilanț, la trei 
clase de absolvenți, din UT 
candidați la examenul de ad
mitere la facultate au reușit 
102 1 Splendidă carte de vizi
tă™

CORNEA S A...ȚINUT DE CUVÎNT
Meci disputat, ba chiar prea 

disputat, între handbaliștii de 
la Universitatea Craiova și 
Gloria Arad. Partidă cu impli
cații serioase în clasament, mai 
ales pentru gazde, dar și pen
tru oaspeți. De aici nervi, și- 
faulturi. E drept, nu dintre a- 
celea să nu se mai ridice ad
versarul de jos, dar suficient 
de tari șl de multe, cît pentru 
un campionat întreg! Nu insă 
acest aspect vrem să-l aducem 
în discuție — au fost partide 
mult mai „agitate" din acest 
punct de vedere —, ci o pro
blemă de mentalitate, care tin
de să devină cronică: plătirea 
cu orice preț a... polițelor. Să 
plecăm însă de la un exemplu 
concret, oferit de întîlnirea a- 
mintită. La un moment dat, 
unul dintre jucătorii arădeni
l-a  faultat pe Cornea. A fost 
unul, recunoaștem, mai tara 
decît altele, dar fără a avea In 
el elementul intențional. Nu 
negăm, craioveanul s-a resim
țit puțin. Ceea ce ne-a frapat 
a fost însă reacția sa după ce 
s-a ridicat. Primul gest a fost 
să se îndrepte spre autorul 
faultului și — calm și decis — 
să-i atragă atenția că— nu-I 
va ierta! în focul disputei, pu
țini au fost cei care au sesizat 
scena. Am crezut că a fost un 
impuls de moment, că totul va 
fl dat uitării. Dar, nu! în ul
timele 30 de secunde, clnd stu
denții s-au văzut învingători, 
Cornea s-a ținut de cuvînt! 
Urmarea: a fost eliminat din 
Joc. Desigur, faultul n-a avut 
nimic ieșit din comun. A avut 
aparența unuia — să-i zicem 
•— obișnuit. Numai pentru ci
ne n-a observat și „actul 1“.

Cele relatate mai sus aduc 
hi discuție, așa cum spuneam, 
• anume mentalitate, care se

Pe lingă aceste succese pe 
tărîmul învățăturii, Liceul 
„I.L. Caragiale" din Ploiești a 
obținut de-a lungul anilor re
zultate bune și in activitatea 
sportivă. De aici au plecat ju
cători divizionari „A“ de hand
bal și volei, la Galați, Brașov 
și Bacău. Tot aici a învățat 
campionul mondial de șah — 
juniori, marele maestru inter
național de azi Florin Gheor
ghiu. Mulți dintre sportivii li
ceului au îmbrăcat tricourile 
echipelor naționale de juniori. 
Urmașii lor de azi au o pre
zență notabilă în sportul șco
lar prahovean. Pe cîteva din
tre sportivele liceului, de pil
dă, le-am întîlnit, nu de mult, 
la Festivalul sportului feminin 
prahovean, de la Mizil, unde 
s-au situat pe locuri fruntașe 
în probele de atletism. Și o 
dovadă grăitoare în privința 
activității sportive, a dragostei 
pentru mișcare, o constituie 
microcomplexul din curtea li- 

face din ce în ce mai vizibilă 
pe unele terenuri: aceea a plă- 
tirii polițelor. Unii dintre ju
cători se achită pe loc, alții 
își așteaptă adversarul pe te
renul propriu, pentru ca a- 
cesta, la rîndul său... Cui folo
sește? Sportului în nici un caz. 
Se știe, prima lege care trebuie 
să o învețe tînărul performer 
este aceea a fair-playului. \ Or, 
de la aceasta înregistrăm ta 
ultimul timp multe abateri. 
Unele de mică anvergură — ca 
in exemplul de mai sus — 
fără urmări grave, altele ta 
schimb... Și, proverbul spune, 
totul pleacă, de obicei, de la... 
un ou.

Emanuel FANTANEANU

NU ARE VALOARE DAR ARE... PRETENȚII
Antrenorul secției de tenis 

de masă de la Universitatea 
Craiova, prof. Virgil Bălan, 
om care pune mult suflet pen
tru elevii lui, avînd în com
petițiile republicane cel mai 
mare număr de concurenți, e 
supărat. Ba nu, după expre
sia lui, e mîhnit. De ce ? 
„L-am primit în secție de mic, 
ani de zile m-am străduit să-1 
învăț tenis de masă. M-am 
zbătut să fie luat în loturi, 
să meargă în turnee de pre
gătire... Ce n-am făcut pentru 
el ? 1“

Știm cîte a făcut antreno
rul Bălan (și clubul, și fede
rația) pentru Eugen Borca, în 
urmă cu ani — copil ascultă
tor in care se puneau multe 

ceului, o bază model, care me
reu cunoaște atmosfera pasio
nantelor întreceri din cadrul 
„Daciadei". Terenul de hand
bal și tenis, cu tribune, tere
nul de baschet și handbal 
(toate cu suprafețe de bitum), 
pista de atletism se constituie 
într-o bază sportivă pe care 
multe școli o invidiază. Este 
rodul pasiunii elevilor, al spri
jinului permanent al comite
telor de părinți, al interesului 
cu care conducerea liceului 
privește activitatea sportivă ca 
ceva indispensabil pentru for
marea unui tineret sănătos, 
viguros. La toate acestea se 
adaugă hărnicia și priceperea 
profesorilor de educație fizică 
Mircea Simion — un vechi și 
entuziast propagator al spor
tului ploieștean —, Ștefan Pe
tra și Stela Munteanu, toți 
profesori de gradul I, cu o 
bună pregătire profesională. 
La Liceul „I.L. Caragiale" din 
Ploiești simbioza INVĂȚĂTU- 
RĂ-SPORT se realizează pe 
deplin. O confirmă rezultatele 
de care aminteam. Aceasta 
pentru că, așa cum ne măr
turisea și directorul liceului, 
tovarășul Marin Mihail, pro
fesor de limba română și en
tuziast susținător al sportului, 
conducerea liceului, cadrele 
didactice au militat întotdea
una pentru a le insufla dra
gostea de muncă, pentru a 
forma tineri cu o bună pregă
tire, cu o comportare irepro
șabilă în viață, în societate, 
viitori constructori de nădej
de ai societății noastre » noi, 
tineri cu înalte însușiri mo
rale, pe care sportul ii ajută 
să fie sănătoși, viguroși. Și 
rezultatele le răsplătesc efor
turile.

Constantin ALEXE

speranțe. Spre dezamăgirea 
generală, Borca n«a ajuns un 
jucător competitiv, ci cel mult 
un sparring-partner. Pentru 
că, ne explică prof. Bălan, 
„marea speranță" a eșuat 
într-o viață dezordonată, din 
care nu lipsește nici băutu
ra... Deși lipsit de valoare 
reală, a început să-și ofere 
„serviciile" în dreapta și-n 
stînga. Secțiile serioase — care 
nu-i cunoșteau metehnele — 
i-au cerut să prezinte acor
dul clubului. Dar nu-1 avea, 
fiindcă nici clubul și nici an
trenorul nu știau ce are Bor
ca de gînd. Tîrziu, au dat 
crezare spuselor mai tînărului 
coleg Sandu Nef, pe care „pa
sărea călătoare"- încerca să-1

Cînd vorbește despre’ cei 
doi fii ai săi, primul — ingi
ner la Constanța, cel de-al 
doilea — student la Institutul 
de mine din Petroșani, fața 
maistrului zugrav Gheorghe 
Constantin se luminează 
larg...

,J-am crescut și i-am edu
cat în spiritul respectului față 
de muncă. Cînd erau mici, îi 
luam cu mine pe șantier, să 
vadă și să înțeleagă ce în
seamnă să-ți cîștigi plinea cu 
sudoarea frunții, să prețuiască 
efortul celor ce făuresc bunu
rile materiale ; în cazul colec
tivului meu de muncă, blocuri 
de locuit și clădiri de impor
tanță economică și socială".

O lecție reușită de viață 
pentru mai tîrziu, în anii de 
școală, pentru că cei doi fii 
ai maistrului Gh. Constantin, 
Florin și Ștefan, au fost elevi 
disciplinați și sîrguincioși.

„Nu mi-au creat niciodată 
ceea ce se cheamă probleme 
de conduită. Și-au respectat 
colegii, profesorii. Am avut, 
ce-i drept, ca aliată și soția, 
o femeie energică, „mama 
G.rachilor" i se spunea la noi, 
în cartier în Vitan. Ținea la 
copii ca la ochii din cap, dar 
în același timp îi admonesta 
cu severitate cînd era cazul. 
Din fericire, nu prea a fost 
cazul..."

O lecție de viață a fost pen
tru Florin și Ștefan și sportul, 
rugbyul, pe care l-au îndrăgit 
încă din anii copilăriei. Acum 
fac parte din formații divizio
nare „A", Florin la Farul Cons
tanța, Ștefan la Știința Petro
șani, deseori chemați la lo
tul reprezentativ.

„Toți cunoscuții m-au între
bat de ce i-am îndrumat către 
rugby și nu spre box, sport 
pe care l-am practicat aproape 

corupă, pentru a face „ofer
ta" mai atrăgătoare.

Și-a găsit culcuș la C.S.M. 
Cluj-Napoca, club aflat în pre
zent într-o acută criză de ju
cători și care, ignorînd regu
lile elementare ale eticii spor
tive, i-a cerut „dezlegare" de 
la.„ federație, pe motiv că 
„sportivul" a fost angajat în
tr-o întreprindere de acolo. 
Și, punînd vîrf nerecunoștin- 
ței, E. Borca șl-a denigrat an
trenorul, pe cei care i-au o- 
ferit loc de muncă după ab
solvirea liceului și sprijin să 
se pregătească pentru a sus-! 
ține examenul de admitere în 
facultate, dar pe care le-a re
fuzat, preocupat fiind de „să 
la cerem niște lefuri babane, 

10 ani. Am fost coleg de ring 
cu maestrul emerit al sportu
lui Ion Popa, antrenorul fede
ral, am rămas buni prieteni. 
Ceva m-a pus însă în cumpă
nă, pugilatul nu-l înțeleg toți 
ca o artă, cum s-ar cuveni. Și 
la rugby am avut unele în
doieli. Cînd am văzut, insă, 
cum lucra regretatul antrenor 
Ion Buzoianu, cel care l-a 
„descoperit" pe Florin și după 
aceea celălalt antrenor, Ale
xandru Carnabel, care i-a că
lăuzit pașii în sport lui Ște
fan, mi-am dat fără rezerve 
adeziunea pentru rugby, pen
tru că jocul acesta discipli
nează, modelează, cizelează 
omul. In rugby, nimeni nu-și 
poate îngădui să privească; 
în construirea unor faze efor
tul este al tuturora. Cu adevă
rat, un sport colectiv. Acolo in 
grămezi, în încrîncenarea ta- 
lonajelor și în marele travaliu 
al șarjelor se formează oame
ni care nu știu ce e teama, 
sportivi care nu acceptă lași
tatea. Iată adevărata lecție a 
acestui sport pentru fiii mei. 
Deprinși cu duritatea efortu
lui, pentru ei învățătura n-a 
mai însemnat o etapă prea 
dificilă. Pe terenul de rugby 
au fost deprinși cu truda, cu 
munca cinstită. Ce au învățat 
la școala rugbyului au aplicat, 
după aceea, în viață. Florin 
este inginer electromecanic, un 
om și un cetățean apreciat de 
toată lumea, Ștefan îi urmea
ză exemplul, în curînd va de
veni și el inginer. Datorez și 
sportului, rugbyului, faptul că 
am doi fii cu care mă mîn- 
dresc, oameni adevărați, pen
tru care noțiunile de chiul sau 
de căpătuială nu fac parte din 
vocabularul lor, din practica 
vieții lor—"

Tiberiu STAMA

să le cerem case, să le cerem 
și niște gologani..."

Că Eugen Borca a pornit pe 
calea asta e dureros. Dar mai 
dureros e că găsește „înțele
gere" la un club care a pro
cedat cam la fel și în alte ca
zuri din tenisul de masă, în 
loc să-i tragă vîrtos la răspun
dere pe antrenorii care, de 
cam multă vreme, n-au mai 
crescut nimic din orașul și ju
dețul lor (altfel, cu tradiție în 
acest sport), deși dispun în 
exclusivitate, caz unic în țară, 
de o sală mare, modernă, cu 
tot ce trebuie.

Mircea COSTEA



L ETAPA DE IARNĂ A „DACIADE1"
SANIE

„CUPA PIONIERUL" 
Categoria 11—14 ani

*— etapa pe asociație sportivă 
și localitate, pînă la : 18.1.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 8.II.

<— finala pe țară :
Vatra Dornei 20—22.11
„SĂNIUȚĂ DE ARGINT" 

Categ. 14—19 ani (toate catego
riile do tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : l.II.

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe și sectoarele 
din municipiul București, 
pînă la : «.II

— etapa pe județ șl municipiul
București ,pînă la : 15.11

— finala pe țară :
Harghita Băi 26—28.H.

SCHI
„CUPA U.T.C." 
probe de fond 

Categ. 14—19 ani și peste ÎS 
(toate categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 11.1

— etapa pe comună, centru de
comună, municipii, orașe și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 18.1.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 8.II.

— finala pe țară : Izvorul Mu-
reșului-Harghita 27—28.11.

„CUPA U.T.C." 
probe alpine 

categ. 14—19 ani și peste 19 ani 
(toate categoriile de tineri)
Participă județele : Alba, Ar

geș, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Covasna, Caraș-Seve- 
rin, Cluj, Dîmbovița, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Mehedin
ți, Maramureș. Neamț, Prahova, 
Suceava, Sălaj, Sibiu, Timiș, 
Vîlcea, Vrancea și municipiul 
București.
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 11.1.
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 18.1.

— etapa pe județ, pînă la: 8.H.
— finala pe țară : Izvorul Mu-

reșului-Harghita. 27—28.11.
„CUPA U.T.C." — schi-biatlon 
categ. 14—19 ani (tineri din 
cercurile tehnico-aplicative de 

vînători de munte)
— etapa pe cercuri tehnico-a

plicative, pină la : 1.II.
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 15.11.
— finala pe țară : Borșa-Mara-

mureș '21—22.11.
„CUPA U.G.S.R." (schi fond și 

alpin)
— etapa pe localități,

pînă la : 18.1.
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 10.11.
— finala pe țară : Vatra Dor
nei 28.11.—1.III

„DINAMOVIADA"
— etapa pe cerc și asociație

sportivă, pînă la : 15.11.
— finala pe țară : Vatra Dor

nei 20—22.11.
CONCURSURILE SPORTIVE 

MILITARE DE IARNA 
(probe alpine, triatlon militar, 

patrulă, pluton)
— etapa pe unități, pînă la: 18.1.
— etapa pe' garnizoană

19.1.—«.II.
— finala pe Ministerul Apărării

Naționale : Diham-Predeal
13—22.11

PATINAJ
„CUPA U.T.C." la patinaj 

viteză 
categ. 14—19 ani (toate catego

riile de tineri)
— etapa Pe asociație sportivă,

și localitate pînă la : 11.1.
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii șl 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 18.1.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : l.II.

— finala pe țară : Miercurea
Ciuc 21—22.IL

ȘAH-
„CUPA PIONIERUL" 

categ. 11—14 ani
— etapa pe asociație sportivă,

și localitate pînă la : 11.1.
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : l.II
— finala pe țară : Alexandria

27.11—1.HI.
TENIS DE MASA
„CUPA PIONIERUL" 

categ. 11—14 ani
— etapa pe asociație sportivă

și localitate, pînă la: 11.1.
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : l.II.
— finala pe țară : Alexandria

27.n-i.in.
„CUPA U.T.C." 

categ. 14—19 ani și peste 19 
•ni (toate categoriile de tineri)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 25.1
etapa pe comună, centru de 
comună, orașe, municipii Și 
«sectoarele din municipiul

București, pînă la I 22.IT.
— etapa pe județ și municipiul

București, pîna la : 15.III.
— finala pe țară : Craiova

7—8.IV.
TIR

„CUPA PIONIERUL" 
categ. il—14 ani

— etapa pe asociație și locali
tate, pînă la : 11.1.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : l.II.

— finala pe țară: Alexandria
27.li—î.ni.

NOTA : In toată perioada se
zonului de lamă srganele șl or
ganizațiile sportive vor organiza 
permanent, săptăminal, acțiuni șl 
întreceri sportive locale la schi, 
sanie, patinaj, Hochei, șah, tenis 
de masă șl la alte ramuri de 
sport, pentru toate categoriile 
populației, astgurlnd continuitate 
in practicarea exercițlilor fizice 
șl sportului.
II. ETAPA DE VARĂ A „DACIADEI"

ATLETISM
CAMPIONATUL PE ECHIPE 
AL ȘCOLILOR GENERALE
— etapa pe școală, pînă la:

30.XI.
— etapa pe localitate și sec

toarele din municipiul Bu
curești, pînă la : 19.IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 2—3.V.

— etapa interjudețeană 9—10.V.
— Zona I — la Baia Mare —

participă județele : Cluj,
Bistrița, Maramureș, Sălaj,

— Zona a Il-a — la Satu 
Mare — participă județele : 
Alba, Satu Mare, Arad, Si
biu, Bihor.

— Zona a III-a — la Tîrgu 
Mureș — participă județele : 
Brașov, Covasna, Harghita, 
Mureș.

— Zona a IV-a — la Reșița — 
participă județele : Caraș- 
Severin, Dolj, Hunedoara, 
Mehedinți. Timiș.

— Zona a V-a — la Tîrgoviște
— participă județele : Dîm
bovița, Gorj, Olt. Vîlcea.

— Zona a Vl-a — la Alexan
dria — participă județele : 
Argeș, Ilfov, Ialomița, Pra
hova, Teleorman.

— Zona a VII-a — la Tulcea — 
participă județele : Brăila, 
Galați, Constanța, Tulcea.

— Zona a VIII-a — la Roman
— participă județele : Boto
șani, Neamț, Iași, Suceava.

— Zona a IX-a la Buzău — 
participă județele : Băcău, 
Buzău, Vaslui, Vrancea.

— Zona a X-a — la București
— participă ciștigătorii celor 

6 sectoare.
— finala pe țară: Bala Marc

16—18.VI 
„CROSUL PIONIERILOR" 

categ. 11—12 ani șl 13—14 ani
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 29.III.
— etapa pe localitate și sectoa

rele din municipiul Bucu
rești, pînă la : 12.IV.

— etapa pe județ și municipiul
Bueurești, pînă la : 19 IV.

— finala pe țară : București
30.IV—2.V.

„CROSUL TINERETULUI" 
eateg. 15—16 ani, 17—19 ani și 

peste 19 ani (toate catego
riile de tineri).

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 29.III.

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 12.IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 19.IV.

— finala pe țară : București
2.V.

PENTATLONUL ATLETIC 
ȘCOLAR (individual) 

eateg. 14—19 ani (toate catego
riile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă Ia : 5.IV.

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 26.IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pină la : 16. V.

— finala pe țară : Oradea
23—24.V.

CONCURSUL DE ȘTAFETE 
AL ELEVILOR 

categ. 14—19 ani (toate catego
riile de tineri)

— etapa de masă, pînă la : 5.IV.
— etapa pe comună, centru de

comună, municipii, orașe și 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 26.IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 16.V.

— finala pe țară : Oradea
23—24. V. 

CONCURSUL ȘCOIxAR DE 
SELECȚIE LA SPRINT ȘI 
SĂRITURI PENTRU TINERII

DE LA SATE 
eateg. 14—16 ani șl 17—19 ani

— etapa pe aosciație sportivă,
pină la : 8.V.

— etapa pe comună, pînă la:
24. V.

— etapa pe județ pînă la : 7.VI
— finala pe țară : Alba Iuiia

17—18. VI 
CROSUL TINERILOR MUNCI

TORI
categ. 16—30 ani

— etapa pe asociație sportivă 
și localitate, pînă la : 12.IV.

— etapa

— etapa

RALIUL

— finala

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : l.V.

— finala pe țară : Alba Iuiia
30—31.V.

CROSUL TIPOGRAFILOR
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 30.X.
— finala pe țară : București

15.XL
ÎNTRECERILE SPORTIVE 
ALE COOPERATORILOR 

INVALIZI
— etapa pe județ și municipiul 

București, pînă la : 31.VII.
— finala pe țară : București

7—8.IX.
„CUPA U.N.C.A.P."

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la: 3.V.

— etapa pe consilii agro-indus-
triale, pînă la : 17.V.

— etapa pe județ, pînă la : 24.V
— finala pe țară : Piatra

Neamț 30—31.V.
„DINAMOVIADA"

— etapa pe cerc și asociație
sportivă, pînă la : 15.IX

— finala pe țară : Brașov
. 2—4.X,

„VOINȚIADA" FETELOR — 
CROS (individual)

— etapa pe asociație
sportivă, pînă la : 29.III.

— etapa pe județ, pînă la:
19. IV.

— finala pe țară : Ploiești
10.V.

— Pentru continuitate, în toate 
județele țării se vor orga
niza :

— întreceri la diferite probe, 
la nivelul “asociațiilor spor
tive •

— divizii locale, pe municipii, 
orașe (sectoarele din muni
cipiul București) la diferite 
probe și categorii de virstă, 
sistem tur-retur care să cu
prindă mai multe etape de-a 
lungul întregului an ;

— acțiuni speciale de selecție.

ALPINISM
CONCURS DE VERIFICARE 
IN ȘCOLILE ALPINE (cadre)
— iarnă Munții Făgăraș

16—29. III.
— vară Munții Bucegi 8—20. VI. 
ALPINIADA VINATORILOR

DE MUNTE
pe unitate, pînă la :

31.VII.
pe garnizoană

2—16. VIII 
FORMAȚIILOR SAL- 
VAMONT:

pe țară : Sinaia
19—23.L

TROFEUL F.R.T.A. PENTRU 
FORMAȚIILE SALVAMONT 

(SEMINAR)
Borșa 3—8. VIII

KARTING
(pentru cercuri A.C.R. din aso
ciații. școli, facultăți, comune, 

orașe, județe)
„CUPA PRIMĂVERII"

— finala Cluj-Napoca 25.IV
CONCURSURI ZONALE

— viteză, sistem campionat —
5 etape 8.V—12.IX

„CUPA U.T.C."
— finala Piatra Neamț 1—tVIII

„CUPA DE TOAMNA"
— finala Galați 10.X

AUTOMOBILISM
(pentru cercuri A.C.R. din aso
ciații, UJML. școli, facultăți, co

mune, orașe, județe)
SLALOM ȘI INDEMÎNARE tN 

CONDUCERE AUTO
— Faza finală Pitești 13.IX 

CONCURSURI TEHNICO-
APLICATIVE

— „Raliul femeilor" București
8.III

— „Raliul economiei" ” Brașov
13.III

— „Raliul tineretului" Brasov
25—26. VII

— „Raliul turistico-aplicativ"
Sibiu 11. X

— Concursul imteruniversitar de 
viteză, viteză In coastă si 
raliuri — cîte 5 etape zonale

15.IH-l.XI
— Raliuri zonale sistem cam

pionat — 5 etape 15.11—3.XI
CONCURSURI DE COASTA

— Sistem campionat — 5 etape
3 V—8.XI

BASCHET
FESTIVALUL NAȚIONAL 

PIONIERESC DE MINIBAS- 
CHET

cat. 8—10 și 11—13 ani
— etapa pe asociație sportivă,

localitate și sectoarele din 
municipiul București, pînă 
la : 17. V.

— finala pe țară : Tîrgu Mureș
16—28. VI.

„CUPA U.T.C."
categ. 14—19 ani băieți (toate 

categoriile de tineri)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 5.IV.
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pțnă la : 18.IV.

— etapa pe județ și municipiul

CALENDARU!
DE EDUCAȚIE FIZIC 

DIN CADRUL COMPETI
„DACIADA

București, pînă la : 28.IV.
— etapa interjudețeană 9—10.V.
— Zona I — la Botoșani — 

participă județele: Bacău, 
Neamț, Iași, Suceava, Vaslui.

— Zona a II-a — la Miercurea
Ciuc — participă județele : 
Botoșani. Bistrița-Năsăud, 
Covasna, Mureș, Vrancea.

— Zona a III-a — la Brașov — 
participă județele : Argeș, 

Buzău, Harghita, Prahova, 
Sibiu.

— Zona a IV-a — la Slobozia — 
participă județele : Brăila, 
Constanța, Galați, Ilfov, 
Tulcea.

— Zona a V-a — la Tîrgoviște
— participă județele : Ialo
mița, Olt, Teleorman, Vîl
cea. M. București.

— Zona a Vl-a — la Zalău — 
participă județele : Alba, Bi
hor, Cluj, Maramureș, Satu 
Mare. .

— Zona a VII-a — la Alba Iu
iia — participă județele : 
Dolj, Dîmbovița, Gorj, Bra
șov, Mehedinți.

— Zona a VIII-a — la Cluj- 
Napoca — participă județe
le Arad, Caraș-Severin, Hu
nedoara, Sălaj, Timiș.

— finala pe țară : București
30—31.V.

CANOTAJ
„CUPA UNIVERSITĂȚII" 

etapa finală Galați 30—31.V.
CICLISM

„FLOAREA PRIETENIEI" (ci
cloturism) 

categ. 11—14 ani (m + f)
— etapa pe localitate șl sectoa

rele din municipiul Bucu
rești, pînă la : 10.V.

— etapa pe județ și municipiul 
București-

la forumurile ju
dețene șl al M. 
București.

— etapa republicană :
la Forumul Națio
nal.

FOTBAL
CAMPIONATUL ȘCOLILOR 

GENERALE.
a) Categoriile de virstă 8—10

ani și 11—12 ani
— etapa pe asociație sportivă,
— turul

pină la 30.XI.1980.
— returul

pînă la: 15. V.
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 23.VL

b) Categoria de virstă 13—14
ani

— etapa pe asociație sportivă
pină la : 30. III.

— etapa pe comună, centre de
comuna, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 10. V.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 30.V.

— etapa Interjudețeană :
16—18. VI.

— Zona I — la Botoșani —

Sarticipă județele : Blstrlța- 
■ăsăud. Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava.

— Zona a II-a — la Miercurea 
Ciuc — participă județele : 
Bacău, Galați, Harghita, 
Vaslui, Vrancea.

— Zona a III-a — la Tulcea — 
participă județele : Brăila, 
Buzău, Constanța, Ialomița, 
Tulcea.

— Zona a XV-a — la Alexan
dria — participă județele : 
Dîmbovița, Ilfov, Prahova, 
Teleorman, M. București.

— Zona a V-a — la Slatina — 
participă județele : Argeș, 
Dolj, Gorj, Olt, Vîlcea,

— Zona a Vl-a — la Reșița — 
participă județele : Arad, Ca
raș-Severin, Hunedoara, Me
hedinți, Timiș.

— Zona a VII-a — la Satu 
Mare — participă județele : 
Bihor, Cluj, Maramureș, 
Satu Mare, Sălaj.

— Zona ■ VIII-a — la Bra
șov — participă județele : 
Alba, Brașov, Covasna, Mu
reș, Sibiu.

— finala pe țară Tg. Jiu
22—26. VII. 

e) Categoria de virstă 15—16 
ani (elevi născuți după 15 sep
tembrie 1964)
— etapa pe asociație sportivă, 

pînă la : 30.IV.
— etapa pe localitate, pînă la :

30. VI.
— etapa pe județ și municipiul 

București, pînă la : 20.VII.
— etapa inter județeană :

24—26. VII.
— Zona I — la Iași — parti

cipă județele : Neamț, Sucea
va, Botoșani, Bistrița-Nă
săud, Iași.

— Zona a II-a — la Galați — 
participă județele: Vaslui, 
Bacău, Vrancea, Harghita, 
Galați.

— Zona a III-a — la Ialomița — 
participă județele : Buzău, 
Brăila, Tulcea, Constanța și 
Ialomița.

— Zona a IV-a — la Dîmbovița 
— participă județele: M. 
București, Ilfov, Teleorman, 
Prahova, Dîmbovița.

— Zona a V-a — la Vîlcea — 
participă județele : Olt, Dolj, 
Gorj. Argeș, Vîlcea.

— Zoha a Vl-a — la Arad — 
participă județele : Mehedin
ți. Caraș-Severin, Timiș, 
Hunedoara. Arad.

— Zona a VII-a — la Sălaj — 
participă județele : Bihor, 
Cluj, Satu Mare, Maramureș, 
Sălaj.

— Zona a VIII-a — la Alba — 
participă județele: Mureș, 
Sibiu, Brașov, Covasna și 
Alba.

— finala pe țară Dej-Cluj.
6—9.VIII.

d) Categoria de virstă 17—18 
■ni (cei născuți după 15.IX.

1962)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 21.VI.
— etapa pe localitate pină la :

19. VII.
— etapa pe județ și municipiul 

București pină la 26.VII.
GIMNASTICĂ

CAMPIONATUL ȘCOLILOR
GENERALE 

categ. 7—14 ani
— etapa pe școală, pînă la :

30.1.
— etapa pe localitate, pînă la :

' 28.11.
— etapa pe județ și municipiul 

București, pînă la : 2—3.V,
— etapa interjudețeană :

9—10.V.
— Zona I — La Baia Mare —

participă județele : Satu
Mare, Suceava, Bistrița-Nă
săud. Maramureș.

— Zona a II-a — la Cluj Na
poca — participă județele : 
Sălaj, Mureș, Harghita, Bi
hor, Cluj.

— Zona a III-a la Timișoara — 
participă județele : Alba, A- 
rad. Caraș-Severin, Hune
doara, Timiș.

— Zona a IV-a — la Rm, Vîl
cea — participă județele : 
Gorj, Olt, Mehedinți, Dolj. 
Vîlcea

— Zona a V-a — la Sibiu — 
participă județele : Covasna, 
Prahova, Brașov, Sibiu.

— Zona a Vl-a — la Bacău — 
participă județele : Botoșani, 
Neamț, Vrancea, Bacău.

— Zona a VII-a — la Vaslui — 
participă județele : Tulcea, 
Iași, Vaslui, Constanța.

— Zona a VIII-a — la Pitești — 
participă județele : Ilfov, Te
leorman, Buzău, Argeș.

— Zona a IX-a — la Galați — 
participă județele : Brăila, 
Ialomița, Dîmbovița, Galați.

— Zona a X-a — la București
— participă ciștigătorii celor 
6 sectoare.

— finala pe țară București
16—18. VI 

FESTIVALUL ANSAMBLURI
LOR ȘCOLARE DE GIM
NASTICA RITMICA MODERNA 
categ. 14—19 ani (toate catego 

riiie de tineri).
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 28.11.
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 22. III.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 5.IV.

— finala pe țară : 11—12.1 V.
CONCURSUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR — GIMNAS

TICA RITMICA MODERNA
— etapa pe centru universitar,

pînă la : 30.ITI.
— finala pe țară : Iași

18—19.IV.
1 HANDBAL

„CUPA U.T.C." 
categ. 14—19 ani fete (toate 

categoriile de tineri)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 5.IV.
— etapa pe comună, cen

tre de comună, orașe, 
«n>>r>iclr>ii ci sectoarele din

muni< 
la :

— etapa
Bucui

— etapa
— Zona 

pârtie 
Iași, 1

— Zona 
Ciuc 
Botoș
Cova

— Zona 
pârtie 
Buzăt 
Sibiu.

— Zona 
pârtii 
Const 
cea.

— Zona 
pârtie 
hor, 
Mare.

— Zona 
lia - 
Dolj, 
șov, 1

— Zona
poca
Arad, 

_ doara
— Zona 

viștd
Iaiom 
Vîlce;

— finala

CAM1
Categ' 
ieți și 
rale, 
VIII-

— etapa 
pînă

— etapa

— etapa 
Bucui

„CI
a) Categ
— etapa 

locali

b) Categ
— etapa 

și loc
— etapa 

*■ Bucui
— finala

CONCU1

categ. li

— etapa 
pină

— etapa 
eomu: 
sectos

. Bucui
— etapa 

Bucui
— finala

— etapa 
sporti

— finala

„CUPA 
CURS Ui 
DE LUF
— etapa 

consil 
pină

— etapa

— etapa

— Zona 
ticipă 
toșan' 
Sucea

— Zona
— pa
Brașc 
Hargl 
man.

— Zona 
pârtii 
raș-S 
nedoa 
Vîlces

— Zona 
(Satu 
dețele 
Năsăt 
Satu

— Zona 
(Ilfov 
Brăili 
Ialorr 
Tulce

21%25e2%2580%259422.IL
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LNUL 1981
, Pini 
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nicipiul 

26.IV.
0-1O.V. 
;ani — 
Bacău, 
Vaslui.
?rcurea 
dețele : 
'Jăsăud, 
ncea. 
așov —
Argeș, 

rahova,

bozia— 
Brăila 
r, Tul-

îlău — 
ba. Bi- 
j, Satu

Iba Ju
dețele : 
J, Bra-

luj-Na- 
dețele : 
Hun>-

Ttrgo 
dețele : 
orman

icurești 
V—31. V.
LAR
li (bă- 

gene- 
ele •

lortivă,
LV. 

ni la : 
1.VI. 

licipiul 
—16. VI

-tivă și

1. V.
12 ani
iortivâ

3.V. 
icrptu!

17. V. 
cur ești 
—31. V.

DE

— finala pe țară : Odorheiu!
Secuiesc 14—15.XI.

MODELISM
„CUPA F.R. MODELISM" 

CONCURS DE AUTOMODELE 
R/C

— etapa pe județe și munici
piul București, pînă Ia : l.II.

— finala pe țară : Oradea
21—22.n. 

„TINERE SPERANȚE" 
CONCURS DE AEROMODELE
— etapa pe școală, In vacanța

de primăvară. 5—19.IV.
— etapa pe județ și municipiul 

București, pînă la : 31. VIII.
„CUPA UGSR" — CONCURS 
DE AERO ȘI NAVOMODELE
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 15.VI.
— finala pe țară : Bacău

1—2. VIII. 
„TROFEUL ARMATEI* CON
CURS DE AEROMODELE R/C
— etapa pe unitate pînă la:

l.IX.
— finala pe țară : Brașov

19—20.IX. 
„CUPA VOINȚA* —CONCURS 
DE AEROMODELE, RACHE- 
TOMODELE ȘI NAVOMO

DELE
— etapa Pe asociație sportivă, 

pînă la :
l.V. — aero și rachete 
l.VIII. — navo
— finala pe țară, Ia aero și ra

chete Deva 30—31.V.
— finala pe țară, la navo

Mangalia 31.VIIL
„CUPA MINISTERULUI EDU
CAȚIEI ȘI INVAȚAMINTU- 
LUI* — CONCURS DE RA- 

CHETOMODELE
— etapa pe școală sau institut,

pînă Ia : LVH.
— finala pe țară: Suceava

20.IX. 
„TROFEUL MIRCEA CEL BA- 
TRÎN" — CONCURS DE NA

VOMODELE
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : l.VIII.
— finala pe țară : Mangalia

1—2 IX. 
„TROFEUL FULQERUL ZBU
RĂTOR- — CONCURS DE MI- 
CKOMODELE in vacanța de 
primăvară la Galați 
„TROFEUL HENRI COANDA* 
CONCURS DE AEROMODELE 

CLASA F4B și F4C

-«tego- 

ortivL
T.VI. 

tre de 
iPii fi 
icipiul

28. VI. 
icipiul 
1XVII.

-27.1 X.

„CUPA PIONIERUL* 
eateg. 11—14 ani

— etapa Pe școală : — in va
canța de primăvară

— finala pe (ară: Pucioasa
8—7.VL

OINĂ

ociație 
LXII, 
lulia 

20. XII.

CON- 
ÎTESC 
MANE 
pte șl 
is trial, 
20.IX. 

ă la : 
11JC.

-1.XL 
- par- 
î. Bo
leam ț, 
cea.
țoviște 
Argeș, 
bovița. 
Teleor-

tiova— 
a, Ca- 
j. Hu- 
Timiș,

Livada 
pă ju- 

.strița- 
mureș, 
•eș.
ndceni 
lețele : 
Galați, 
ahova,

— etapa pe localitate, pînă la :
17.V.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 10. VL

— finala pe țară: Mangalia
1—13. VIL

„CUPA U.T.C.* 
categoria 15—19 ani (pentru ti

nerii din mediul rural)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă Ia : . 26. VII.
— etapa pe comună ți centru

de comună, orașe municipii, 
pînă la : , 9.VIII.

— etapa pe județ, pînă la :
16. VIII.

— etapa interjudețeană
29—30. VIII.

— Zona I — la Vaslui — par
ticipă județele : Botoșani,
Brăila, Iași, Suceava, Vran- 
cea.

— Zona a Il-a — la Focșani — 
participă județele : Bacău, 
Buzău, Galați, Neamț Vas
lui.

— Zona a IlI-a — la Tui cea — 
participă județele : Constan
ța, Dîmbovița, Ialomița, Il
fov, Prahova.

— Zona a iV-a — la Ploiești 
— participă județele : Bra
șov, Covasna, Harghita, Si
biu, Tulcea.

— Zona a V-a — la Zalău — 
participă județele : Alba, 
Bistrița Năsăud, Cluj. Mu
reș, Satu Mare.

— Zona a Vl-a — la Satu 
Mare — participă județele : 
Bihor, Hunedoara, Maramu
reș, Sălaj.

— Zona a Vil-a — la Arad — 
participă județele : Caraș 
Severin, Mehedinți, Olt, Te
leorman, Timiș.

— Zona a VIII-a — la Alexan
dria — participă județele:

Arad, Argeș, Dolj, Gorj, 
Vîlcea.

— finala pe țară : Gurghiu-
Mureș 8—9.IX.

„CUPA U.N.C.A.P." — CON
CURSUL NAȚIONAL SĂTESC
— etapa pe consiliu unic agro

industrial, pînă la : IXVII.
— etapa pe județ, pină la :

xvm.
— etapa interjudețeană :

15—16. VIII.
— Zona I — la Slatina — par

ticipă județele : Argeș, Gorj, 
Ilfov, Olt. Teleorman, Vfl- 
cea.

— Zona a Il-a — la Bistrița — 
participă județele: Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Cluj, Mara
mureș, Mureș, Satu-Mare.

— Zona a IlI-a — la Caranse
beș (Caraș-Severin) — parti
cipă județele : Alba, Arad, 
Caraș-Severin, Dolj, Hune
doara, Mehedinți, Timiș.

— Zona a IV-a — la Galați — 
participă județele : Botoșani, 
Galați, Iași, Neamț, Vaslui, 
Vrancea.

— Zona a V-a — la Brașov — 
participă județele : Bacău, 
Brașov, Covasna, Harghita, 
Sibiu, Suceava.

— Zona a Vl-a — la Rm. Să
rat (Buzău) — participă ju
dețele : Brăila, Buzău, Cons
tanța, Dîmbovița, ialomița, 
Prahova, Tulcea.

— finala pe țară: Drăgășani
11—13JX

„DINAMOVIADA*
— etapa pe cerc și asociație

sportivă, pînă la : LVL
— finala pe țară : Bacău

11—14. VI.
CAMPIONATUL ȘCOLILOR 

AGRICOLE
— etapa pe școală, piuă ia:

i.m
— etapa pe județ, pînă la :

21.IIL
— etapa interjudețeană :

28—29. IH.
— Zona I — la Timiș — par

ticipă județele : Timiș, Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara, 
Gorj, Mehedinți, Vîlcea, Si
biu, Brașov, Dolj.

— Zona a Il-a — la Cluj — 
participă județele: Bihor, 
Sălaj, Satu Mare, Maramu
reș, Bistrița Năsăud, Cluj, 
Mureș, Harghita. Covasna. 
Alba

— Zona a IlI-a — la Suceava 
— participă județele : Sucea
va, Botoșani, Neamț, Iași, 
Bacău, Vaslui, Vrancea, Ga
lați, Brăila, Buzău.

— Zona a IV-a — la Alexan
dria — participă județele: 
Constanța, Tulcea, Ialomița, 
rilov, Prahova, Teleorman, 
Dîmbovița, Olt, București, 
Argeș.

— finala pe țară : Sibiu
23—24.V.

ORIENTARE TURISTICA
„CUPA PIONIERUL* 

eateg. 11—14 ani (m+f)
— etapa pe asociație «portivâ 

și localitate, pină la : 10. V.
— etapa pe județ șl municipiul 

București, pînă la îl.VL
— finala pe țară Bistrița N.

7—J.VIII
CONCURSUL REPUBLICAN 

UNIVERSITAR
— etapa pe centru universitar,

pină la : 30.IIL
— finala pe țară: 15—17 V.
CUPA „ORIENTARIST COM

PLET" seniori individual
— etapa de iarnă 21 .II
— etapa de sală 27.V.
— etapa de vară 10—12.IX.
— etapa cursă lungă 6. XI.
— etapa de noapte 7/8. XL

CUPA ROZA VINTURILOR 
pentru școlari și pionieri cat 

11—12 și 13—14 ani
etapa finală 8.IX

CUPA CASELOR DE PIONIERI 
pentru școlari și pionieri cat 

11—12 și 13—14 ani
etapa finală 9.IX. 

„VOINȚIADA*
— etapa pe județ, pînă la: 10.V.
— etapa Interjudețeană :

6. VI.—4. VII.
— Zona I — la Iași — 6.VI. — 

participă județele : Brăila, 
Bacău, Buzău, Botoșani, 
Constanța, Galați, Iași, Ialo
mița, Neamț, Tulcea. Vran
cea, Vaslui, Suceava.

— Zona a Il-a — la Arad — 
21.VI. participă județele : 
Arad, Alba, Bihor, Brasov. 

Bistrița Năsăud, Cluj, Co
vasna, Harghita, Hunedoara, 
Maramureș. Mureș, Sibiu, 
Sălaj, Satu Mare.

— Zona a III-a — la Dolj — 
4.VII. participă județele : Ar
geș, Dolj, Olt, Caraș-Seve
rin, Dîmbovița, Gorj, Ilfov, 
Mehedinți, M. București, 
Prahova, Teleorman. Vîlcea, 
Timiș.

— finala pe țară: 27—29.VUI. 
Acțiuni de selecție și norme

de control : 26—28 III ; 28 V ; 
8 IX.

PARAȘUTISM
„CUPA U.T.C.* — LANSARI 

DIN AERONAVA
eateg. peste 16 ani (toate eateg. 

de tineri)
— finala pe țară: Tg Mureș

3—6.IX.
„CUPA U.T.C. Ia DELTAPLA- 

NISM
eateg. 17—26 ani (toate catego

riile de tineri)
— finala pe țară : Mediaș

30— 31. V.
POPICE

„CUPA U.N.C.A.P."
— etapa pe unități și localități,

pînă la : 25.X.
— etapa pe consilii unice și a- 

groindustriale, pînă la: 8.XI.
— etapa pe județ, pînă Ia:29.XI.
— finala pe țară : CIuj-Napoca

5—6. XII.
„VOINȚIADA"

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 24.IV.

— finala pe (ară : București
29— 31.V.

ÎNTRECERILE SPORTIVE ALE 
COOPERATORILOR INVALIZI
— etapa pe județ și municipiul 

București, pînă la : 31. VII.
— finala pe țară : Galați

7—XIX. 
„CUPA U.G.S.R."

— etape pe asociație sportivă 
și localitate, pînă la: 12.IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : l.V.

— finala pe țară : Tg. Mureș
30— 31. V.

TENIS DE CIMP
„CUPA SCINTEIA TINERE

TULUI"
eateg. 11—14 ani și 14—19 ani 

(toate categoriile de tineri)
— etapa pe asociație sportivă,

pină la : 9.VIII.
— etapa pe comună, centru de 

comuna, municipii, orașe și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la: 23. VIII.

— etapa pe județ și municipiul
București pină la : 30.VIII.

— finala pe țară : Timișoara
11—13. IX.

„CUPA U.T.C." — LA BAD
MINTON

eateg. 14—30 ani (toate eateg. 
de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 8.VHI.

-----etapa pe comună, centru de 
comună, orașe, municipii șl 
sectoarele din municipiul 
București, pină la : 23.VIII.

— etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la : 30. VIIL

— finals pe țară : Timișoara
11—13.IX.

„CUPA U.A.S.C.R.* LA BAD
MINTON

— etapa pe centru universitar
pină la 30.HL

— finala pe țară: Tg. Mureș
11—1XIV

TENIS DE MASA
ÎNTRECERILE SPORTIVE ALE 
COOPERATORILOR INVALIZI
— etapa pe județ și municipiul

București, pină la : 31.VIL
— finala pe țară : Galați

7—8JLX.
„CUPA CENTROCOOP*

— etapa de masă, pină la : l.IX.
— etapa pe județ și municipiul

București, pină la : 15.X
— finala pe (ară : Rm. Vîlcea

15—16. XI
TIR

„DINAMOVIADA"
— etapa, pe cerc și asociație

sportivă, pînă la : 15.V.
— finala pe țară : București

29—31.V.
TRINTÂ

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
SĂTESC DE TRINTA

categoria «ie virstă 15—26 ani
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 4.X.
— etapa pe comună, centru de

comună, pînă la : 25.X.
— etapa pe județ, pînă la :

15.XI.
— finala pe țară : Galați

5—«,xn.
TURISM

EXPEDIȚIILE „CUTEZĂTO
RII* — PENTRU PIONIERI 

IVII—l.IX.
ACȚIUNEA PATRIOTICA
„ASALTUL CARPAȚILOR*

PENTRU PIONIERI
l.VII—1.IX 

lntilnirea republicană speo-sport 
5—10.X.

„ȘTAFETA MUNȚILOR"
— etapa județeană

31.V. —16.VIII.
— finala ne tară 4—6.IX

DRUMEȚIE ȘI ORIENTARE 
TURISTICA

15—30. VI.
VOLEI

CAMPIONATUL ȘCOLAR 
categoria pînă la 14 ani (b + f) 

din școlile generale
— etapa pe asociație sportivă

pînă Ia l.V.
— etapa pe localități, pînă la :

LVI.
— etapa pe județ și municipiul

București 7—16.VI.
ALTE ACȚIUNI

CONCURSURI SPORTIVE ȘI 
APLICATIV MILITARE DE 

VARA — M.Ap.N.
(atletism, gimnastică, judo, 
înot, baschet, handbal, volei, 
tir, triatlon militar, patrulă, 

pluton)
— etapa pe unitate, pînă la:

30.IV.
— etapa pe garnizoană

l.V.—7. VI.
FESTIVALUL SPORTURILOR 

TEHNICO-APLICATIVE
(judo, modelism, karting, tir, 

orientare turistică)
— etapa pe cercuri tehnico-a-

plicative pînă la : 15.IV.
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 17.V.
— finala pe (ară : Arad

28—31.V.
COMPLEXUL APLICATIV 
„PENTRU PATRIE" — PIO

NIERI
— etapa pe centru și detașa

ment, pînă la : 3.V.
— etapa pe localitate, pînă la :

10. V.
— etapa pe zone, pină la : 7. VI
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 21.VI.
— finala pe (ară : Tg. Mureș

3—12. VIII.
COMPLEXUL APLICATIV 

„PENTRU APARAREA PA
TRIEI" — U.T.C.

— etapa de masă, pînă la :
5.IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 19.IV.

— finala pe țară : București
29.IV—XV.

CUPE PE RAMURI DE PRO
DUCȚIE

(pentru tinerii și oamenii mun
cii din Întreprinderi și insti

tuții)
„CUPA INVAȚAMINTULUI ȘI 

CULTURII*
— etapa pe asociație sportivă 

și localitate ;
10.XI.1980—8. III.1981

— etapa pe județ și municipiul
București. 26. IV—3.V.

— etapa pe zonă : 16—31.V.
— finala pe țară la : volei

(m+f), tenis de masă (m+f), 
tenis de eîmp (m+f), șah 
(m+f). Bacău 5—6.IX.

„CUPA PROGRESUL DIN 
LAJS. ȘI CONSILIILE POPU

LARE"
— etapa pe asociație sportivă

și localitate : l.II—19.IV.
— etapa pe județ șl municipiul

București. 10—31. V.
— etapa pe zonă : 13—28-VL
— finala pe țară la : volei 

(m+f), tenis de cimp (m+f), 
tenis de masă (m+f), șah

(m+f). Bistrița-Năsăud
4—5. VII 

„CUPA INDUSTRIEI UȘOARE*
— etapa pe asociație sportivă

și localitate : 20.L—24. V.
— «tapa Pe județ șl municipiul

București : 7—21. VI.
— etapa pe zonă 4—5VIL
— finala pe țară la: atletism,

handbal, volei, popice (f)
Arad 18—19.VIL

„CUPA LUCRATORILOR DIN 
AGRICULTURA ȘI INDUSTRIA

ALIMENTARA"
— etapa pe asociație sportivă

și localitate : 21.11.—9.IV.
— etapa pe județ și municipiul

București : 25—26. IV.
— finala pe țară la : popice

(m+f) 23—24.V. Bod - Brașov 
tenis de cimp 18—19. VII.

Galați 
ciclism (m) 25—26. VII.

Brașov 
caiac 15—16. VIII Tulcea
volei (m+f) 5—6IX Arad
box (j) 19—20.IX. Craiova

„CUPA MINERULUI*
— etapa pe asociație sportivă

și localitate l.III—28.VL
— etapa pe județ și municipiul

București, 12—26. VII.
— finala pe țară la : atletism 

(m+f). handbal (m), tenis de 
cimp (m-|-f), popice (m+f), 
șah (m+f), volei (m+f)

8—9. Vin. Petroșani 
„CUPA PETROLISTULUI*

— etapa pe asociație sportivă
și localitate : 1.III—26.VII.

— etapa pe județ și municipiul
București : 16—23.VIIL

— etapa pe zonă : 5—20.IX.
— finala pe (ară la : atletism

(m+f), handbal (m-|-f), volei 
(m), popice, tenis de cimp 
(m+D, șah (m+f) 10—ll.X.

Ploiești 
„CUPA ENERGETICIANULUI*
— etapa pe asociație sportivă 

și localitate ; 15.III—28.VI.
— etapa pe județ și municipiul

București : 4—19.VIL

— etapa pe zonă : 1—30.VIII.
— finala pe țară la : atletism 

(m+f), handbal (m), volei 
(m+f), popice (m + f), tenis 
de cimp (m + f), șah (m+f)

19—20.IX. Pitești 
„CUPA CONSTRUCTORULUI 

DE MAȘINI"
— etapa pe asociație sportivă

și localitate : l.II.—26.IV
— etapa pe județ și municipiul

București : 10—24.V.
— etapa pe zonă : 6—28. VI.
— finala pe (ară la : atletism

m+f), volei (m), handbal 
(m) 11—12.VII. Sibiu

„CUPA METALURGISTULUI"
— etapa pe asociație sportivă

și localitate : I II—28. VI.
— etapa pe județ și municipiul

București: 12—19.VII.
— etapa pe zonă : 1—16.VIII.
— finala pe (ară Ia : atletism

(m+f), volei (m-f-f), popice 
(m+f) 12—13.IX. Galați

„CEFERIADA"
— etapa pe asociație sportivă

și localitate : l.II—31.VI.
— etapa pe regionale CFR :

ll.VII—16. VIII.
— finala pe (ară la : atletism 

(m-|-f), volei (m+f), tenis de 
masă (m+f), popice (m-J-f), 
șah (m-|-f) 5—6.IX. Craiova

„MARȘUL FACTORILOR POȘ
TALI"

— etapa pe asociație sportivă
și localitate : 4.IV—31.V.

— etapa pe județ și municipiul
București : 7—14. VI.

— finala pe (ară la : marș 
(m+f) 27—28.VI. Suceava

„CUPA SĂNĂTĂȚII"
— etapa pe asociație sportivă

și localitate : l.II—31.V.
— etapa pe județ și M. Bucu

rești : 7—14.VL
— etapa pe zonă : 19—26. VII.
— finala pe tară la : volei 

(m+f) 1—2.VIII. Alba lulia 
tenis de cimp (m+f)

5—6.IX. Brăila 
șah (m+f)

12—13.IX. Suceava 
„CUPA CHIMISTULUI"

— etapa pe asociație sportivă
și localitate :■ l.II—17.V.

— etapa pe județ și municipiul
București : 24—31.V.

— etapa pe centrale :
13. VI—30. VIIL

— finala pe (ară Ia : handbal 
(m), popice (m+f), volei 
(m+f), atletism (m+f)

12—13.IX. Buzău 
„CUPA MINISTERULUI ECO
NOMIEI FORESTIERE ȘI MA
TERIALELOR DE CONSTRUC

ȚII"
— etapa pe asociație sportivă

și localitate : 10.11—19.V.
— etapa pe județ și municipiul

București : 23—31.V.
— finala pe țară Ia :

box 5—7.VI. Alba lulia
atletism (m-j-f) 25—26.VII. 

Km. Vîlcea 
popice (m+f) 4—6.IX.

București 
„CUPA COMERȚULUI"

— etapa pe asociație sportivă
și localitate : 5.VII—20.IX.

— etapa pe județ și municipiul
București: 10—18.X.

— finala pe țară la : tenis de 
masă (m+f), popice (m+f), 
șah (m+f), concurs de vi
teză și îndemînare (m+f).

14—15.XI. Tușnad 
„CUPA CONSTRUCTORILOR"
— etapa pe asociație sportivă

și localitate : l.II—29.III.
— etapa pe județ și municipiul

București : 11—26.IV.
— etapa pe zonă : 9.V.—21.VI.
— finala pe țară la: cros

(m+f), fotbal, volei (m), 
handbal (m), tenis de cimp 
(m) 11—12.VII. București.
„CUPA TIPOGRAFILOR"

— etapa pe asociație sportivă l
18. VII—23. VIIL

— etapa pe zonă : 4—5.IX.
— finala pe țară la : volei 

(m+f), tenis de masă 
(m+f), șah (m+f) 24—26.IX.

București

ACȚIUNI PENTRU TRECEREA 
NORMELOR DIN CADRUL 

COMPLEXULUI POLISPORTIV 
„SPORT $1 SĂNĂTATE** 

— permanent — 
Acțiuni de selecție a sportivilor 

GRĂDINIȚE 
(pentru copii de 4—6 ani)

— sporturi de iarnă — februarie
— «porturi de vară — iunie

ȘCOLI ȘI LICEE 
(pentru tineri de 7—18 ani) — 

mai-iunie
INSTITUȚII DE INVAȚAMINT 

SUPERIOR
(pentru studenții din anul I)

— octombrie
ÎNTREPRINDERI ȘI INSTI

TUȚII
(pentru elevii școlilor profe

sionale și tinerii muncitori)
— mai și octombrie 

COMUNE, ORAȘE, MUNICIPII 
(pentru copii și tineri)

— mai și iunie
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In neîntreruptele cău
tări pentru crește
rea nivelului general al 

performanțelor, mijloc 
prin care se poate asi
gura o reprezentare su
perioară a sportului ro
mânesc în arena interna
țională, o direcție prio
ritară o constituie con
tinua acțiune de selec
ție și pregătire a ele
mentelor tinere. Nu este, 
cum s-ar crede la pri
ma impresie, o problemă 
ușoară. De aceea ea tre
buie rezolvată în cele 
mai bune condiții. Altfel 
progresul pe care-1 do
rim cu toți se va lăsa 
zadarnic așteptat. Există 
multe exemple care ara
tă că se poate. Există, 
însă, destule altele care 
ne conving că — în mul
te cazuri — se face prea 
puțin iar cîteodată nu 
se face nimic!

Iată temele „serialu
lui" nostru pe care-1 în
cepem cu această pagină. 
O facem cu dorința de 
a impulsiona munca ce
lor chemați să-i desco
pere și să-i îndrume pe 
tinerii performeri spre 
podiumul de premiere, 
spre titluri și medalii...

I
I
3
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CINE EȘTI, CRISTIAN GHEORGHIȘOR?.

Gheor-

I Dacă înaintea campionatelor 
naționale de box pentru seni
ori s-ar fi făcut un sondaj, 
probabil că nimeni nu l-ar fi 
indicat pe Cristian Gheorghișor 
de la Pistonul Slatina drept vi
itor deținător al centurii la ca
tegoria „muscă". Aceasta pentru 
că boxerul slătinean nu era re
comandat de cine știe ce per
formanțe și nu impresionase pe 
nimeni prin evoluțiile sale an
terioare. Dar, așa cum se ta- 
tîmplă de multe ori, tinărul 
sportiv, neluat în seamă de ni
meni, a răsturnat toate pro
nosticurile și a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere, îmbrăcînd tri
coul de campion național pe 
anul 1980. Și, după cum ne-am 
convins, absolut meritat.

De aceea, pentru informarea 
iubitorilor boxului și ai sportu
lui : Cine este Cristian 
ghișor 7

Am în față un tînăr de 1,70 
m, suplu, cu o privire ageră șl 
vorbă domoală, calculată. S-a 
născut acum 21 de ani, la 10 
iulie 1959 la Balș. Mai are un 
frate mai mare Mihai 
făcut și el box, iar mezinul 
familiei, Adrian, este elev și 
Îndrăgostit de... chitară.

( Cristian a absolvit liceul la 
zi, este bacalaureat, în timpul 
școlii a fost premiant. După 
absolvire s-a angajat ca lăcătuș 
mecanic (conform specializării 
obținute la secția mecanică a 
liceului) la I.P.T.A.P.A. Slatina, 
Cind unul dintre cei mai apre- 
riați muncitori ai întreprinderii 
respective.

Cum a ajuns în sala de box 7 
La 14 ani era un copil firav. 
Nici acum nu este un Hercule, 
dar în cei 7 ani de cînd prac
tică acest sport s-a fortificat, a 
devenit tipul boxerului ideal 
pentru categoria muscă. A mun
cit mult și cu pasiune, susțină-

care

Nu oricare dintre tinerii atleți 
— chiar dintre cei considerați 
ca foarte talentați și avînd re
zultate remarcabile — ajunge, 
intr-o bună zi, la seniorat, cam
pion sau recordman național I 
Atletismul nostru (și nu nu
mai el !) oferă multe, poate 
chiar prea multe astfel de •- 
xempia de juniori foarte talen
tați care, mai apoi, n-au ajuns 
să se împlinească pe planul 
performanței sportive și să de
vină, la maturitate, ceea ce se 
spera în anticipările făcute.

Din fericire — căci și aceasta 
este o fericire ! — chiar dacă 
te-ai „ars“ nu o dată, ci de mal 
multe ori uităm să fim mai cir-

Sportul

i

LA POLO, AVEM DE UNDE ALEGE!...
Anul acesta, echipa repre

zentativă de polo a țării a în
registrat unul dintre cele mai 
slabe rezultate din istoria par
ticipărilor sale la J.O. Tot în 
acest sezon, selecționata de ju
niori a României a avut o 
comportare meritorie reușind 
să reintre — după 10 ani — in 
turneul final al C.E., ocupînd 
in final locul V (la ediția pre
cedentă — locul VIII). Mult 
mai sugestiv insă ni se pare 
rezultatul înregistrat de polo- 
iștii juniori in septembrie, la 
„Cupa Prietenia". Prezentind o 
cu totul altă formație decit cea 
de la „europenele* din Olanda, 
cu cițiva jucători aflați la pri
ma competiție de amploare, 
reprezentativa de juniori a ță
rii a reușit să întreacă reduta
bilele selecționate similare ale 
Ungariei și Uniunii Sovietice, 
cîștigînd pentru prima oară 
trofeul pus în joc.

Am pus față in față evoluți
ile celor două eșaloane ale po- 
lo-ului nostru pentru a arăta 
din nou — dacă mai era cazul 
— cit de mult s-a greșit 
menținîndu-se în echipa națio
nală un lot de jucători plafo
nați, blazați, deși tehnicienti 
aveau la dispoziție poloiști ti
neri, talentați, pe care i-ar fl 

torul cel mai aprig fiind chiar 
tatăl său, care l-a urmărit ac
tivitatea cu mare atenție. An
trenorul Leonida Ionescu l-a 
cizelat cu multă migală calită
țile, dintre care cea mai evi
dentă a fost viteza. Cu aceasta 
a reușit să se impună la ediția 
din acest an a campionatelor 
naționale ale seniorilor. După 
acest succes a fost selecționat 
în lotul republican care sepie- 

Cristian Gheorghișor, cu primul 
său tricou de campion național 

Foto : I. MIHAICA

gătește pentru viitoarele între
ceri internaționale.

Acum, după acest salt, ce In
tenții are Cristian Gheorghi
șor 7

Să nu-i dezamăgească pe cei 
ce au încredere in el și, în spe
cial, pe tatăl său și pe antreno
rul Leonida Ionescu. Pentru a- 
ceasta nu precupețește nici un 
efort, iar antrenorii de la lot 
au numai cuvinte bune despre 
Cristian. Pe cînd alte asemenea 
exemple ?

Paul IOVAN

PREMIERA MONDIALĂ!
cumspecțl în judecățile de va
loare pe care fiecare le facem 
atunci cînd constatăm că nu 
știu care junior sau junioară, 
depășește, prin prestația obiș
nuită, un anumit cadru, perfor
manța sa avind realmente ecou, 
chiar și în concernul atletismu
lui internațional. Dimpotrivă, 
optimismul ne rămîne nealterat, 
de fiecare dată 1 Așa este si
tuația și acum cind, trecind In 
revistă realizările. sezonului de 
competiții ale anului 1980, con
statăm, de pildă, că săritorul 
bucureștean Sorin Matei, cu 
2,27 m, la 17 ani și numai d- 
teva luni, a realizat ceea ce 
nimeni în lume n-a mai făcut 
la această vîrstă ; nici măcar 
vreunul dintre cei care astăzi 
sar cu mult peste 2,30 m 1

Șl Sorin Matei (in care cre
dem ca un posibil mare per- 

putut roda din timp pentru a 
fortifica „7“-le reprezentativ.

De mai mulțl ani, în Capita
li, se desfășoară cu regulari
tate un puternic campionat de 
copii și, cu o singură excepție 
(mureșeanul Szasz), toți com
ponența formației învingătoare 
ta „Cupa Prietenia* au învă
țat A.B.C.-ul acestui sport ta 
competiția bucureșteană a miri
lor poloiști. De mai multă vre
me, concomitent, înregistrăm o 
preocupare sporită ta secțiile 
bucureștene (Cluburile școlar» 
nr. 1 și 2, Dinamo, Rapid, Pro
gresul, Triumf) pentru selecția 
celor mai dotați juniori și pre
gătirea lor la un nivel supe
rior. Periodic au fost organiza
te competiții cu caracter mu
nicipal, care au dat tinerilor 
poloiști posibilitatea de a juca 
cU mai mult. Așa au putut st 
apară C. Moiceanu, V. Hagiu, 
Fl. Ardeleanu, D. Ciobăniue 
(Dinamo), B. Crețu, E. Tătara, 
V. Mădescu (Progresul), V. 
Șerban (C.N. ASE), M. Viespo, 
L Tufan (Rapid), 8. Diaconii 
(Triumf), promovați eu curaj 
ta echipele de Divizia 
Recordul îl deține fără îndoia
lă clubul Dinamo, unde antre
norii A. Grințescu și L Capșa, 
din ale căror echipe campioa
ne, ani ta șir, la copii și ju
niori au crescut poloiști talen
tați, care bat acum eu insis
tență la „poarta consacrării*.

Așadar, tovarăși antrenori, 
nu mai ezitați! Căutați-i ea 
răbdare pe cei talentați și pro
movați-! cu curaj. Pentru eă 
„aveți de unde alege"!

A. VASILIU

HANDBALUL ARE TALENTE, DAR LE AȘTEAPTĂ SĂ CONFIRME..
In acțiunea de înnoire a ca

drelor echipelor sale naționale, 
handbalul românesc a avut — 
și are — privilegiul unul filtru 
foarte dens. Exigențele impuse 
de bogatul său palmares și va
loarea ta multe cazuri de ex
cepție a titularilor au triat can
didați!, permițlndu-le numai ce- 
lor mal dotați, sirguincioși șl 
serioși să Îmbrace tricoul eu 
tricolor. Din acest unghi stat 
privite șl in momentul de față 
tinerele talente care bat la poar
ta afirmării și care visează să 
Intre In formația al cărei căpi
tan este Radu Voina.

Antrenorul federal Nicolae <Ne- 
def ne-a Înfățișat o listă a „spe
ranțelor" pe care le evidențiază 
actualul campionat al Diviziei 
„A" și chiar cel de tineret Con- 
siderindu-1 pe Vasile Stingă un 
tînăr care și-a căpătat confir
marea talentului excepțional și, 
deci, dreptul la titularizare, mi 
l-a mai cuprins în plutonul 
„speranțelor", Înșiruirea înce- 
pînd cu Marian Dumitru, Cris
tian Ionescu și Marian Gabriel 
de la Steaua și continuind cu 
George Dogărescu (Dihamo 
București), Sorin Rădulcscu, 
Klaus Haberpursch, Dorn Po
rumb și Nicolae Cenan (H. C. 
Minaur Baia Mare), Alexandru 
Arghir și Alexandru Buligan 
(Politehnica Timișoara), Cons
tantin Petre șiJWihai Ștot (Re- 
lon Săvinești), Ionel Gheonea 
(Celuloza Brăila), Tudor Roșea 
(Nitramonia Făgăraș) și Șandor 
Szuzsa (Universitatea Bucu- 

former al atletismului mondial) 
nu este singurul dintre atlețil 
noștri învestiți cu speranța că, 
tatr-o bună zi, vor fi cineva ta 
acest sport universal. Ne gta- 
dim, de pildă, la craioveanca 
Nicoleta Lla, la cîmpulungean- 
ca Cristina Dobrinoiu, la brăi- 
leanca Anișoara Cușmir, Ia 
bucureșteanca Alina Green, la 
medieșeanul Ștefan Karpoș, la 
clujeanul Aurel Aștilean, la se
verineanul Ion Buligă, tineri 
atleți care au dovedit talent eu 
carul și, ceea ce ni se pare 
foarte important, dragoste șl 
respect pentru această discipli
nă sportivă, atlt de pretențioa
să, atît de- grea șl ta care el 
doresc să se afirme plenar. El, 
profesorii lor — pentru Între
gul nostru atletism !...

Romeo VILARA

Exercițiu cu pucul — cu care începe încălzirea la grupa „mică* 
a secției de juniori de la Steaua. Foto : Dragoș NEAGU

CINE ÎI VA LUA LOCUL
LUI TUREANU?

Exlst* mulți iubitori al hoche
iului pentru care cele mal atrac
tive spectacole din sportul pre
ferat stat Întrecerile dintre for- 
msțffla de copil sau juniori mlcL 
Intr-adevăr. la București, un 
med „Școlarul" — Steaua, de 
plM*. sau. la Miercurea Cluc, e 
confruntare intre „I Jocul" și 
„Sport-Club", constituie, adesea, 
veritabile ^capete de afiș" ale 
pcogramtth# eempetițtonaL Pen
tru că. pe Itinerarul București 
— Miercurea Cluc — Galați (nade 
exist*, dealtfel, patinoare acope
ritei se constat* e* :
• La BUCUREȘTI se tucreaz* 

foarte Mae la CL sp. școlar nr. 
1 „Triumf", unde exist* trei 
grupe pe diferite categorii de 
virat*, taceptad de la 7—t ani 
(praf. Oprea Barbu), continuind 
cu ÎS—11 ani (Gh. Tăbăcaru) șl 
13—11 ani (prof. George Niț*). 
Toata trei grupele sint foarte 
bine echipata, activează cu re
gularitate (cei mid chiar șl 
vara I) șl rezultatele stat mal 
mult decit promițătoare. La fel 
se petrec lucrurile șl la Steaua, 
unde inimosul șl mereu ttaârul 
antrenor Ion Ganga, avtadu-1 ea 
ajutoare pe AL Kalamar șL ta 
ultimul timp, pe Deziderin Varga, 
furnizează an de an elemente 
tinere șl talentate, atlt primei 
echipe rft șl altor formații di
vizionare. Cu rezultate pozitive 
activează șl cuplul Bemus Blanu

rești)- Aceștia sint tinerii cre
ditați cu posibilități de a ajun
ge in reprezentativele țării de 
către reputatul tehnician.

Am vrea să adăugăm faptul 
că grupul talentelor handbalu
lui românesc nu se rezumă la 
cei ÎS sportivi. El este mult 
mal numeros, dar vina neinclu- 
derfl pe această listă o poartă 
chiar sportivii In cauză. Aceasta 
deoarece n-au dovedit suficien
tă ambiție in pregătire și in 
evoluții pentru a-și impune se
lecționarea in formațiile divi
zionare, așteptlnd probabil ca 
tinerețea să devină atu hotărt- 
toc. Apoi, chiar Intre cei pe ca
re reprezentantul federației l-a 
socotit apți de a fl luați in 
discuție sint jucători care im 
manifestă iacă suficientă sir- 
gufaxță ta pregătire.

DAR, CINE Șl CUM LE CAUTĂ?
Ia condițiile creșterii exigen

ței baschetului internațional, ta 
privința numărului și valorii 
jucătorilor de 2 m și mai inalți 
ar fi fost firesc ca și antrenorii 
de juniori din țara noastră si 
tșt intensifice preocupările pen
tru depistarea și instruirea 
genților*. Din picate, ceea ce 
trebuia si devină o activitate 
profundi și permanentă se do
vedește a fi, de fapt, ceva ilu
zoriu, deoarece antrenorii de 
juniori (cu riteva excepții) *u 
„văd* unde a ajuns baschetul, 
nu acceptă ei acum se cere 
altceva decit cu 20 de ani ta 
urmi șl eă vremea „pivoților" 
de 1,90 m a trecut demult.

Aceste constatări ne-au fost 
prilejuite de lecturarea tabele
lor cuprinzind echipele de ju
niori care vor evolua în sezo
nul 1980—1981, pentru îndepli
nirea obligației celor 12 forma
ții din divizia „A* de a avea 
conform regulamentului juniori 
angrenați bitr-o competiție. El 
bine, din cei aproape 150 de 
juniori, doar 4 (patru) au talia 
da peste 2 m: G. Mihai (2JX), 
G. Șarlă (2,04 m) de la Steaua, 
O. Lefter (2,02 m) de la Dina
mo București și 8. Ardeleanu 
(2,04) de la Universitatea Timi
șoara. Cu alte cuvinte, doar e- 
ceste trei echipe s-au îngrijit 
ea divizionarele „A“, respectiva, 
să aibă, rit de cit, „spatele* a- 
sigurat eu elementele cerute de 
baschetul modern, celelalte (în

Juniorii gi 
sp. școlar 

muncii ca 
fiind prof, 
alături pa

(la Juniori!

— Tudor Marcel la CL sp. șco
lar nr. 2 „Tricolorul".
• La MIERCUREA CIUC, • la

borioasă activitate cu 
copta se duce la CL 
„Liceul", inițiatorul 
cel mal mici sportivi 
Emerie Mezel, avînd 
Szombor Antal (la echipa de di
vizie), L Joanovicl “ “
mari) șl pe Pavel Rusz la cel 
mlcL De asemenea, la 8.0. 
Miercurea Cluc, maestrul spertw 
Iul Ștefan Szabo, aflat acum ta 
pragul pensionării, Ișl desfășear* 
munca cu aceleași rezultate buneș 
majoritatea componenților prime* 
formații făclnd primii pași po 
gheață sub îndrumarea Iul. In 
ce privește județul Harghita esta 
de subliniat șl faptul că ta nt»- 
merease sate (Clumanl, Slnal- 
mion etc.) există echipe de șco
lari. care Iau parte cu regulari
tate la un campionat școlar să
tesc.
• La GALAȚI, atlt la Dunăreo 

(prof. Sorin Ciobetaru), cit șl la 
CL sp. școlar nr. 2 (prof. Rado 
Șerban, ajutat de Stellan Rum 
șl Gh. Virgil) există echipe do 
juniori șl copil, ale căror rezul
tate concrete se văd chiar șl ta 
faptul eă divizionara Dunărea 
are acum In componența el ta- 
tr-o proporție de aproape sut* 
la șută numai jucători... gălățeni.

Calin ANTONESCU

Dealtfel, problema principală 
care se pune în discuție privind 
„noul val" este cea a găsirii 
formelor și mijloacelor de in
tensificare a pregătirii fizice șl 
tehnice a tinerilor jucători, da 
conștientizare a generației cara 
vine asupra necesității amplifi
cării eforturilor. Nivelul la care 
se situează handbalul astăzi, 
perspectivele existente obligă la 
mărirea volumului și intensită
ții, la creșterea permanentă a 
calității lucrului, la inventivita
te, fantezie. Doar talentul na 
mai este de multă vreme sufi
cient, așa cum performanța de- 
vine incompatibilă fără disci
plină și ordine. Iată de ce lista 
talentelor handbalului româneae 
rămîne deschisă.

Hristache NAUM

chiar și jucătorii 
sint prea numt-

oare, lecțiile <tt 
la Farul, CJS.UI 

Politehnic»

zestrate eu săli și avînd remv-, 
aerați antrenori pentru munca 
eu juniorii) mulțumindu-se cu 
loturi in care....................... ......
de 1,90 m nu 
roșii—

Să nu știe, 
baschet de 
Brașov, Rapid, 
C-Sj. Unirea Iași (deci o secția 
de seniori raliată cu una da 
juniorii), Universitatea Cluj- 
Vapoca, I.C.E.D., Dinamo Ora- 
dea, C.S.U. Sibiu și Urbia 
București, că „Festivalul națio
nal pionieresc de minibaschet* 
prilejuiește, anual, afirmarea 
a zeci de copii (cei mai „virst- 
niri* avînd 13 ani) măsurind 
între 1,80 și 1,90 m, deci cu 
talie de excepție și cu perspec
tive de a depăși 2 ml Să n» 
știe antrenorii că ta luna sep
tembrie se organizează, tal 
anual, o tabără a minibaschet 
baliștilor cu talie înaltă evidest 
țiați eu ocazia festivalurilorf 
Si nu fi aflat, oare, de desfășu
rarea campionatelor național» 
de juniori II și de juniori IH 
unde, de asemenea, evoluează 
destule elemente cu talie du 
excepției Daci nu au avut cit 
noștință, pini acum, de asem»1 
nea prilejuri de selecție a el»1 
mentelor eu talie înaltă pentru 
formațiile proprii, acum, spe
răm, știu unde si le caute. Dar 
st caute, nu să aștepte la 
„de-a gata"!

Dumitru STANCULESCU



PENTRU „ fINERET“, ANGLIA LA START 
® Atitudine responsabilă la pregătirile lotului ® C. 
Solomon : „Dacă vom construi cu răbdare atacurile, 
atunci vom reuși..." • O suită de aniversări și o promi

siune pentru un frumos cadou

In așteptarea meciului cu Anglia

Vineri dimineața descindem 
Ta Casa Sindicatelor, locul unde 
lotul reprezentativ de tineret 
u-a adunat în vederea prepa- 
rativelor pentru meciul cu e- 
chipa similară a Angliei de 
săptămîna viitoare — debut în 
preliminariile noi ediții a C.E. 
rezervat formațiilor de tineret. 
Primii coborîți din camere: 
Bozeșan și Geolgău, pe care îi 
și „provocăm" la o discuție- 
lulger: „Acum e acum, băieți... 
S-au dus amicalurile cu echi
pele Bulgariei și K.D. Germa
ne..." zicem noi, la care Geol
gău ne răspunde în replică: 
„Au fost frumoase, că le-am 
eîștigat. Cu Anglia este însă 
cu totul altceva, infinit mai 
greu. Pentru că nimeni dintre 
noi n-a mai jucat împotriva 
unei echipe insulare; le știm 
numai din diferite secvențe te
levizate. Așa că avem în față 
o necunoscută..." „Așa este com
pletează Bozeșan. Dar trebuie 
să facem totul să ne cunoască 
EA pe noi...". „Trebuie!", 11 
aprobă apăsat craioveanul. Cei 
doi exprimau cum nu se poate 
de bine starea de spirit prezen
tă în tabăra reprezentativei 
noastre. „Disciplina, seriozita
tea și responsabilitatea ii ca- 

, racterizează pe toți cei convo- 
eați", ne confirmă conducerea 
tehnică, pe lingă care lucrează 
și prof. Nicolae Petrescu. El, 
tn paralel cu ședințele de pre
gătire, efectv • ă niște testări 
psiho-fiziologlce de control in 
scopul cunoașterii mai apropi
ate a jucătorilor, a disponibili
tăților lor, a profilului lor in 
perspectiva performanței.

De fapt nimic nu surprinde 
In activitatea desfășurată cu 
selecționabilii, lntrucit și înain

De la Comisia de disciplină 
GAZDELE AU DREPT LA UN AVANTAJ DE... 5 LA SUTĂ ?

• în ședința de joi seara, 
Comisia de disciplină l-a 
admonestat verbal pe N. 
Păvălugă, președintele sec
ției de fotbal a divizionarei 
„C“ Electronica București, 
care, după meciul cu Abato
rul, a intrat în cabina arbi
trilor, reproșîndu-le că n-au 
prelungit meciul cu 2 mi
nute și că n-ar fi acordat 
gazdelor „acel avantaj de 5 
ia sută' care se obișnuieș
te" (7 !?;. După cite știm, 
o astfel de prevedere nu e- 
xistă în Regulament. Repro
șul apare cu atît mai sur
prinzător, cu cit N. Păvălu
gă a fost, pînă nu de mult, 
ARBITRU DIVIZIONAR, 
iar actualmente face parte

TRICOLORII SE PREGĂTESC

In timpul „încălzirii", tricolorii efectuează exerciții ți pentru îm
bunătățirea detentei. Foto : L MIHAICA

(Urmare din pag. D

a intervenit Ștefan Covaci — 
nu vin Ia București pentru a 
presta un joc unilateral, doar 
de apărare. Sîntem convinși de 
aceasta. Dealtfel, de cînd joa
că fotbal, englezii se apără și 
atacă in aceeași măsură, bene
ficiind, firește, în acest scop 
de capacitatea de efort necesa
ră. Am simțit aceasta, cum se 
spune, pe propria piele, cu ani 
în urmă, mai precis în parti
dele susținute de Ajax cu Ar
senal.

în aceeași postură, de fotba
liști compleți, in stare să în
deplinească, cum scrie la car
te. sarcinile duble, i-am văzut, 
recent, pe jucătorii englezi, în 
partidele susținute de ei, In 
turneul final al campionatului 
european, cu selecționatele 
Spaniei și Belgiei, și, mai 
proaspăt, Ia 10 septembrie, la 

tea trecutelor acțiuni interna
ționale atmosfera de lucru a 
fost aceeași și rezultatele s-au 
văzut, au fost bune. Partida de 
marți, de la Ploiești, este pre
gătită plecînd de la particula
ritățile fotbalului englez văzifc 
te de antrenorul principal al 
reprezentativei de tineret la 
trecutul campionat european 
din Italia, ca și de la minusu
rile relevate în jocul elevilor 
săi în întîlnirea cu formația 
R.D. Germane. Se insistă pe 
tempoul de joc (adică pe reali
zarea unei bune circulații in 
teren) pe pressing, deci pe a- 
gresivitate în atac și apărare, 
pe creșterea capacității ofensi
ve, pe precizia și tăria șuturi
lor la poartă. Căpitanul echi
pei, C. Solomon, mărturisea că 
„noi nu trebuie să ne anga
jăm într-o luptă oarbă cu atle
ticii jucători englezi; dacă vom 
construi cu răbdare în atac, 
jucînd combinativ, dacă ne vom 
ajuta in permanență, dacă vom 
păstra balonul la picior, atunci 
vom reuși...".

La lotul de tineret însă, unde 
Isaia și T. Nicolae nu sosiseră 
incă, fiind în stagiu militar, 
sînt și momente de destindere, 
în ziua vizitei noastre Klein 
primea felicitări: împlinea 21 
de ani. I se pregăteau tortul 
tradițional și... partitura „Mulți 
ani trăiască...". Azi urmează la 
felicitări Suciu (20 de ani), luni 
13 octombrie Mărginean (20), 
iar Gabor le va primi in ziua 
jocului cu Anglia (19). Masorul 
Andrei Tudose, șugubăț și ve
sel cum îl știm, șl el Împlinind 
20 de ani în slujba fotbalului, 
remarca: „Avalanșa aniversări
lor, vă asigur, este un semn 
bun. Toți sărbătoriții vor să 

din lotul observatorilor fe
derali.

• Eliminat de pe teren 
in meciul cu A.S.A. Tîrgu 
Mureș pentru lovirea adver
sarului, Mușat (Jiul Petro
șani) a fost suspendat pe 2 
etape, iar Bucur (F.C.M. 
Brașov) a primit un aver
tisment pentru un gest ne
sportiv corni» în meciul cu 
Politehnica Iași.

Abaterea comisă de Băr- 
bulescu (F.C. Argeș) in jo
cul de miercuri cu F.C.M. 
Brașov va fi discutată in 
ședința de joi 16 octombrie, 
in așteptarea foii de arbitraj 
a lui Otto Anderco, care 
n-a sosit încă.

Londra, cu prilejul partidei 
Anglia — Norvegia".

Același profil vor cunoaște, 
in linii mari, pregătirile ce se 
vor desfășura pînă în preziua 
meciului cu Anglia. Cu excep
ția antrenamentului programat 
astăzi, un joc-școală în compa
nia reprezentativei noastre de 
tineret care, marți, la Ploiești, 
va intîlni selecționata similară 
a Angliei tot într-o Întrecere 
cu caracter oficial, prelimina
riile campionatului european.

Tot ceea ce cuprinde progra
mul selecționabililor — antre
namente cu caracter teoretic 
(după vizionarea jocului Anglia- 
Spania și Anglia — Belgia, tri
colorii vor urmări și filmul 
meciului Anglia — Norvegia) 
și practic, — are ca scop final 
prezentarea în maximă condi
ție psiho-fizică a echipei noas
tre naționale, miercuri, 15 oc
tombrie, Ia ora importantului 
meci cu puternica reprezentati
vă a Angliei.

ALEXANDRU SUCIU

facă un cadou frumos culorilor 
patriei pe stadionul Petrolul".

Despre adversar, la ora ac
tuală știm că va sosi luni d.a., 
odată cu echipa de seniori, fo
rul de specialitate englez co- 
municînd pe următorii 17 ju
cători: Lukic (Leeds United), 
Hesford (Blackpool), Ranson 
(Manchester City), Gilbert 
(Crystal Palace), Dysson (Co
ventry City) Dennis (Birmin
gham City), Ferwick (Crystal 
Palace), Moses (West Brom
wich Albion), Baker (Sout
hampton), Cowans (Aston Vi
lla), Dillon (Birmingham City), 
Hodeson (Middlesbrough City), 
Allen (Crystal Palace). Go
ddard (West Ham United), 
Fashanu (Norwich City), Shaw 
(Aston Villa) și Hilaire (Crystal 
Palace).

Stelian TRANDAFIRESCU

ȘTIRI 9 ȘTIRI
O POLITEHNIC A TI .TIȘOARA 

— O.F.K. BEOGRAD. Cum am mal 
anunțat, partida se va disputa 
mîlne, de la ora 15, pe stadionul 
,,1 Mai“ din Timișoara șl face 
parte din cadrul pregătirilor pe 
care cîștigătoarea Cupei Româ
niei le efectuează pentru dubla 
confruntare cu West Ham United. 
Tot în vederea meciului tur cu 
deținătoarea Cupei Angliei, pro
gramat la 22 octombrie, la Lon
dra, partida de campionat Poli
tehnica Timișoara — F.C. Bala 
Mare, din etapa a 11-a, se va 
desfășura sîmbătă 18 •ctombrle.
• DINAMO ȘI CORVINUL, ÎN 

ITALIA. Divizionarele „A* Dina
mo șl Corvinul vor evolua mîlne 
în Italia întîlnind formațiile de 
prima ligă Bologna și, respectiv, 
Catanzaro.
• VIITORUL VASLUI — PRO

GRESUL VULCAN 1—1 (0—0).
Partidă amicală atractivă, urmă
rită de cîteva mii de spectatori. 
Divizionara „A** a < deschis scorul 
prin Țevi, în mln. 64. Gazdele 
au egalat repede, după numai 
cinci minute, prin Mardare. (M. 
Flore a, coresp.).

In prim-plan „speranțele''

DINAMO - UN LIDER INEDIT, SUB IMPULSUL LUI C. FRAȚI LA
Campionatul divizionar al spe

ranțelor are acum, după etapa 
a 10-a, un nou lider, un lider 
neașteptat, • echipă care In pre
cedentele ediții s-a aflat mai tot 
timpul în subsolul clasamentu
lui întrecerii. Este în afara ori
cărui dublu că saltul acesta atît 
de evident se datorează „impul
sului*4 dat echipei de foarte tî- 
nărul și energicul antrenor Con
stantin Frățilă, cel care, cu a- 
ceiași jucători, cîștiga în vară 
campionatul republican. Dar des
pre Frățilă, cît și despre stră
daniile celorlalți antrenori de la 
centrul Dinamo (D. Nicolae- 
Nicușor, D. Ivan, Gh. Timar, L 
Varga), am mal scris nu demult. 
Rostul acestor rîndurl e altul, 
acela de a scoate în evidență, de 
a analiza • situație destul de 
bizară a campionatului speran
țelor. Despre ce este vorba T 
Iată...

Oricine citește ziarul nostru de 
luni poate constata că flecare 
dintre casetele cronicilor de „A** 
se încheie cu rezultatul „La spe
ranțe*. Și că acest rezultat, de 
cele mai multe ori, CONTRAS

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MlINE A DIVIZIEI „B*:
SERIA I : Ceahlăul P. Neamț — 

C.S.U. Galați : F. Kerestes (Tg. 
Mureș), Gloria Bistrița — Gloria 
Buzău : M. Adam (Cluj-Napoca), 
Minerul Gura Humorului — F.C. 
Constanța: FI. Cenea (Caracal), 
I.M.U. Medgidia — Cimentul Med
gidia : Gh. Ispas (Constanța), Ol
tul Sf. Gheorghe — C.S.M. Su
ceava : V. Damșa (Lugoj), Chi
mia (fost Progresul) Brăila — 
F.C.M. Brăila : V. lanul (Iași), 
Delta Tulcea — Viitorul Vaslui :
T. Chelu (București), C.S.M. Bor- 
zeștl — Viitorul Gheorghenl : I. 
Balanovicl (Iași), C.S. Botoșani — 
Unirea Focșani : C. Lăcraru (O- 
radea).

SERIA A Il-a : Tractorul Bra
șov — Petrolul Ploiești : N. Bal
nea (Bîrlad), Metalul București 
— Autobuzul București : Al. 10- 
niță (București), Rulmentul Ale
xandria — Luceafărul București : 
L Crăclunescu (Rm. VIleea) — 
se dispută azi de la ora 15,30, 
Rova Roșiori — Sirena București: 
V. Topan (Cluj-Napoca), Nitra-

MAREA ȘANSĂ
A UNEI ALTE GENERAȚII

Un meci cu Anglia, rămîne un meci cu Anglia.
Adică, ar spune comentatorii și, mai ales, directorii agen

țiilor de pariuri, un meci de „1 X 2“, indiferent de stadion 
(Wembley, Centomilla, Maracana, „23 August"), indiferent 
de adversar (Italia, Brazilia, România).

Dar, în acest calcul teoretic, predomină istoria și legen
da. O istorie în care se amintește mereu că Anglia a creat 
fotbalul, că finala Cupei Angliei, în 1898, aduna peste 
100 000 de spectatori, că fotbalul englez a fost invincibil pe 
teren propriu pînă acum 27 de ani, că o echipă de Liga 
a 4-a poate fi la fel de tare ca și una din prima și multe, 
multe alte povești adevărate, poate, dar care au creat o 
aureolă prea strălucitoare.

Ce reprezintă Anglia în momentul de față ?
O echipă puternică, nici vorbă, dar care a reintrat de

seori în straturile dense ale muritorilor de rînd, în primul 
rînd pentru că Anglia a rămas Anglia, adică o echipă con
servatoare, imperturbabilă la zbaterile continentalilor, adică 
ale unui Herrera, Schon sau ale olandezilor.

Anglia rămîne o echipă puternică, dar e produsul unui 
campionat nu prea sensibil la eforturile echipei naționale, 
indiferent dacă selecționerul se numește Ron Greenwood 
sau Alf Ramsey.

Anglia, în sfîrșit, este, dacă vreți, o tovarășă de suferință 
a „tricolorilor". Atît jucătorii noștri cît și cei ai lui mister 
Ron, au lipsit de la ultimele două ediții ale turneului final 
al Campionatului Mondial. Nu e lipsit de interes nici fap
tul că pentru Weltmeisterschaft, Anglia a obținut doar un 
1—1 cu Polonia, pe Wembley, intr-un meci în care limitele 
de fantezie ale înaintașilor englezi s-au dovedit a fi mai 
mari decît meritele portarului polonez Tomaszewski.

Departe de noi gîndul de a pune la îndoială forța de 
ansamblu a echipei engleze, dar nu e mai puțin adevărat 
că la noi se păcătuiește deseori în materie de ierarhii, mer- 
gîndu-se pînă acolo incit chiar și sonoritatea (presupusă) a 
numelui — să zicem Brooking — să cîntărească mai greu 
intr-un duel de anticipație cu numele mai puțin sonor — 
Beldeanu, de pildă.

Anglia a mai fost la București, acum 12 ani. (Meciul is
toric din 1939 aproape că aparține legendei). Atunci, în 
’68, a fost 0—0, dar Anglia era campioană mondială, cu 
Bobby Moore în frunte, in timp ce tricolorii erau o „echipă 
mică", abia întoarsă din Portugalia, unde fusese învinsă cu 
3—0 de umbra lui Eusebio.

în ciuda raportului de forțe disproporționat, echipa Româ
niei a reușit să-i țină în șah pe campionii mondiali, iar Du- 
mitrache a demonstrat de cîteva ori cam ce poate face 
fenta în duelul cu șocul.

In avancronica la acel meci, ne-am permis să scriem 
atunci : „Meciul cu Anglia poate fi șansa unei intregi ge
nerații de fotbaliști". Această speranță s-a împlinit, pentru 
că dubla întîlnire Anglia — România, pe parcursul a nu
mai două luni, a fost, de fapt, startul real al „echipei lui 
Lucescu".

Vrem să credem că și meciul de miercuri poate fi marea 
șansă a unei întregi generații de fotbaliști români.

loan CHIRII-A

TEAZĂ evident cu scorurile de 
la partidele echipelor de seniori. 
Șl dacă ar fi numai atît... Un 
contrast și mal izbitor există în
tre aceste rezultate și cele din 
campionatele anilor trecuți. Ne 
referim, desigur, la acele sco
ruri mari, scoruri de maidan, 
scoruri care nu se mai întîlnesc 
nici in campionatele județene 
sau... comunale. Aceste scoruri 
de peste 5—0 au proliferat în 
meciurile jucate pînă acum în- 
tr-o progresie alarmantă șl ele 
trebuie să dea serios de gîndit. 
Pentru exemplificare, să amintim 
că în primele zece etape ale 
campionatului diviziei de juniori 
1977/1978 am consemnat doar șase 
rezultate de peste 5—0, iar în cel 
următor (1978/1979) — numai 10.
Numărul a scăzut la 8 în pri
mele 10 etape ale ediției trecute, 
pentru ca în campionatul actual 
să urce brusc la 19. De două 
ori mai multe !? Și să nu uităm 
că șase partide nu s-au jucat 1 
0—8, 1—8, 0—6, 1—7 etc., etc—

Ce se ascunde de fapt în spa
tele acestor scoruri T In primul 
rînd valoarea scăzută a jucăto

monia Făgăraș — Șoimii Slbta; 
Gh. cotormani (Petroșani), Me
canică fină București — Rapid 
București : G. Dragomlr (Bucu
rești), Flacăra Morenl — Gaz 
metan Mediaș : A. Comănescu 
(Bacău), Poiana Clmplna — Pan
durii Tg. Jiu : D. Tillncă (Brăi
la), C.S. Tîrgoviște — Chimica 
Tlrnăveni : D. ologeanu (Arad).

SERIA A m-a : înfrățirea Ora
dea — Metalurgistul Cugir : D. 
Diminescu (P. Neamț), F.C.M. 
Reșița — C.F.R. Timișoara : P. 
Balaș (București), Metalul Alud — 
Minerul Anina : M. Bercan (Bucu
rești), Dacia Orăștie — Olimpia 
Satu Mare : A. Deleanu (Bucu
rești), C.I.L. Sighet — Rapid 
Arad : P. Seceleanu (București),
U. T. Arad — Minerul Lupeni :
V. Constantinescu (București), 
C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. Bihor 
Oradea : Gh. Ionescu (Brașov), 
U.M. Timișoara — Minerul Cav- 
nic : C. Mateescu (București), 
Aurul Brad — Minerul Moldova 
Nouă : Gh. Manta (București).

rilor, slabele preocupări pentru 
desfășurarea unei pregătiri la ni
velul cerințelor din ce în ce mai 
mari ale fotbalului actual. La 
juniori, la speranțele acestui 
sport, se muncește puțin, se 
muncește empiric, se muncește 
fără ambiție, fără tragere de 
inimă. Dar scorurile mari din 
actualul campionat au și o altă 
cauză : TOANELE. Toanele vede
telor, care rup echilibrul și in
tr-un sens și într-altul, Pentru 
că în acest campionat au reapă
rut — la cererea multor antre
nori — rezervele de la loturile 
de seniori. Hoffmeister, Buzgău, 
Frank (F.C. Baia Mare), C. Zam
fir, A. Florea, Burcea (F.C.M. 
Galați), Lepădatu, Roșea (Chi
mia), Glonț, Nignea (Progresul- 
Vulcan), Anghel, Prepeliță (F.C. 
Olt), Sviehovsky, Roșea („Poli** 
Timișoara), Șerbănică, Lazăr, A. 
Munteanu (Sportul studențesc),' 
Nica, Toma, Dumitrescu (F.C. 
Argeș) — iată numai cîțiva din
tre jucătorii care au evoluat în 
partidele de la... speranțe. Au 
coborît o „treaptă" cu aerele lor 
de mari jucători, au evoluat de 
multe ori în dorul lelii, i-au mo
lipsit șl pe unii dintre mal tinerii 
lor coechipieri și... 0—8, 1—8,
0—7, lată scorurile-argumente 
ale comportării celor mal mulți 
dintre ei, scoruri înregistrate 
mai ales cînd „vedetele** evolu
ează în deplasare.

Laurențiu DUMITRESCU

1. DINAMO 9 7 1 1 20— 7 15
2. S.C, Bacău 9 6 2 1 24—11 14
3. Sportul stud. 10 6 1 3 18— 9 13
4. F.C. B. Mare 10 6 1 3 32—24 13
5. Univ. Craiova 8 6 0 2 26— 9 12
8. F.C.M. Brașov 10 4 3 3 24—14 11
7. Corvinul 10 4 3 3 19—10 .11
8. F.C. Argeș 9 5 1 3 17—12 11
9. F.C.M. Galați 10 4 3 3 21—16 11

10. Steaua 8 3 3 2 17—18 9
11. Polit. Iași « 4 1 3 18—22 9
12. A.S.A. Tg. M. 10 3 1 6 15—14 7
13. „Poli** Timiș. 8 2 3 3 17—17 7
14. Jiul 10 3 0 7 11—22 6
15. „U** Cluj-Nap. 10 2 1 7 14—25 5
16. Progr.-Vulcan 10 2 1 7 13—30 5
17. F.C. Olt 9 2 1 6 8—30 5
18. Chimia 10 2 0 8 11—33 4
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Azi, ta mecfaf ca selecționata Ulster, POLITEHNICA C.S.Ș. Z BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE

RUGBYȘTII ROMANI
9

BELFAST, 10 (prin telefon). 
Se spune în sport adesea c4 
după una caldă vine una rece. 
Așa au stat lucrurile și in ca
zul rugbyștilor români. Dupâ 
atit de concludenta lor victorie 
(32—9) asupra selecționatei 
Munster ei au fost serios „do
jeniți" (ca să folosim termenul 
apărut în titlul de joi al zia
rului „Irish Times") de echipa 
provinciei Leinster, dar acest 
neașteptat 10—24 nu trebuie 
pus pe seama unei diferențe 
valorice nete. Cei de la Leins
ter au jucat „la victorie", în 
dorința de a se impune în 
ochii selecționerilor. într-ade- 
yăr, nu mai puțin de 11 dintre 
ei au reușit acest lucru, fiind 
incluși pe lista de 21, alcătuită 
după meciul de miercuri pen
tru partida test pe care Irlan
da o va juca la 18 octombrie 
împotriva „15-lui“ țării noas
tre. în amintita partidă de 1a 
Dublin, diferența a fost decisă 
de numai trei momente: in 
min. 18 cind Quinn a recep
ționat un balon trimis înalt 
spre margine și după o clipă 
de ezitare a executat un drop 
norocos (de Ia 40 m), ajutat 
de o rafală de vînt; în min. 29 
și 75 cînd Quinn și Robbie au 
plecat cș din pușcă spre eseu, 
după grămezi ordonate cîștiga- 
te de gazde, prinzînd pe picior 
greșit întreaga noastră defensi
vă. Două eseuri cum o echipă 
care se respectă nu are voie

DORNICI DE A REÎNTÎLNI VICTORIA!
tă primească! In rest, medul 
a fost relativ echilibrat, eroa
rea tricolorilor constituind-® 
tendința de a rezolva indivi
dual faze pe Înaintare, nesusți- 
nerea purtătorului de balon, 
jocul de așteptare cind se im
punea exact contrariul. Doar 
3—4 acțiuni au fost relevabile, 
printre care aceea care a dus 
la frumosul eseu marcat de 
Murariu — la o acțiune colec
tivă a înaintării, anunțat dealt
fel de o fază premergătoare— 
Apoi, fără a vrea să facem din 
arbitru un... vinovat, trebuie să 
spunem că nord-lrlandezul Mi
chael Rea a dovedit o neper- 
misă larghețe față de jocul ob
structionist al gazdelor, îndeo
sebi în margine.

Să nu ne pierdem insă În
crederea, rugbyștii noștri știu, 
așa cum au arătat In atttea o- 
cazil, să strîngă rîndurile.

»-o facă, sîntem convinși, stm- 
bătă la Belfast In partida cu 
selecționata Ulster, apoi ta 
Galway șl mai cu seamă ta— 
Dublin, cu prilejul testului! 
Iată, dealtfel, și formația p« 
care-o vom prezenta astăzi 
după-amiază (meciul va În
cepe la ora 15,30): Tu dose — 
Aldea, Constantin, Vărzaru, 
Fuicu — Alexandru, Parasehlv 
— Rădulcscu, Borș, Stoica — 
M. Ionescu, Caragea — Buean, 
Orteîecan, Dinu (deci șase ju
cători noi față de meciul de 
ta Dublin). In echipa selecțio
natei Ulster vor figura trei in
ternaționali 
Irwin, apoi 
Partida va 
lezul Allan 
care va arbitra luna viitoare la 
București meciul România 
Franța.

Echipa feminină de baschet 
Politehnica C.S.Ș. 2 București 
a debutat cu succes în ediția 
1980—1981 a C.C.E., învingînd, 
ta Ankara, formația locală 
D.S.L cu scorul de 97—62 (49— 
30). Returul acestui joc, des
fășurat în cadrul primului tur 
al competiției, va avea loc joi 
18 octombrie, la București. In 
ipoteza (aproape sigură) că va

trece de 
României 
Cracovia, 
ceasta va 
na Franței, Stade Franțais. Joi, 
ta Cracovia, 
poloneze au 
„manșă* cu

DYNAMO BERLIN

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. I)

adevărat, destule, parabile) În
cheiat cu victoria meritată a 
liderului. Dinamoviștii au folo
sit mai des arma contraatacului 
și au controlat în general în
trecerea, victoria lor nefiind 
nici un moment periclitată. O 
remarcă pentru Răducanu și 
juniorul Ardeleanu. în formația 
Voinței, Claudiu Rusu a avut 
cîteva „numere reușite", dar ca 
și în alte jocuri, aportul 
în defensivă a fost practic 
O surprinzătoare evoluție 
cea a juniorului Ilea, pe 
sperăm să-l 
re și în alte 
ției clujene.
canu 3, Rus 
D. Popcscu, 
nu pentru Dinamo, 
Ci. Rusu 3, 
Szucs, Ilea, Covaci. Arbitri : B. 
Schilha și R. Timoc.

înaintea ultimelor două etape 
ale turneului, care programează 
astăzi două meciuri foarte in
teresante, Rapid — Voința și 
Dinamo — Crișui, iar duminică 
dimineața, cel de al 4-lea joc 
— în actuala ediție — dintre 
fruntașele competiției, Dinamo 
și Rapid, clasamentul arată 
astfel : 1. Dinamo 30 p ; 2. Ra
pid 30 p ; 3. Voința 20 p ; 4. 
Crișui 18 p ; 5. Progresul 6 p ; 
6. C.N. ASE 4 p. Și să vă reamin
tim că in tururile precedente, 
Rapid a învins pe Dinamo cu
5— 4, celelalte două întîlniri In- 
cheindu-se cu rezultate egale :
6— 6 și 3—3. Ce va fi duminică 
dimineața ?...

său 
nul.

care 
urmărim cu pîăce- 
partide ale forma- 
Au înscris : Rădu- 
2, Dan Cristian 2, 
Nastasiu, Ardeiea- 

respectiv
Pop 2, Gyarfas,

I
i
I
I fi

S3

irlandezi: centrul
McCombe ți Clegg, 
fi condusă de ga- 
Richards, același

acest tur, campioana 
va juca cu Wisla 
bineînțeles dacă a- 
elimina pe camplon-

baschetbalistele 
ciștlgat primn 

94—77. Partidele 
Politehnica C.S.Ș. 2 — 
ar urma să aibă loc ta 
iembrie la București și 
noiembrie la Cracovia.

Wisla
6 no

ta 13

STEAUA 13-4,
In primul tur al c.c.e. la hochei

BERLIN, 10 (prin telex). — 
Disputat In orașul Halle, me
ciul tur dintre campioanele 
R.D. Germane și României in 
prima manșă a C.C.E. s-a În
cheiat cu scorul de 13—4 (3—0, 
3—2, 7—2) In favoarea echipeiGeo RAETCHl

COE

cunoscut

de te
ridiculizat la

OVETT, 
SAREA ȘI PIPERUL 

SEMIFONDULUL
Semlfendul a avut de-a lungul 

Istoriei numeroși alergători da 
superdasă, dar cu excepția pe
rioadei Byun — Kelno, după ju
mătatea anilor ’60, fiecare a stră
lucit, singur, • oarecare bucată 
de vreme, fără a avea, în aqe- 
eașl generație un oponent de »- 
celașl calibru. Fericita coinci
dență se petrece acum, iar riva
litatea are o notă de spectacu
lozitate aparte, pentru că eroii 
sînt compatrloți, purtînd amte- 
doi pe tricou emblema Albionu» 
lui î Sebastian Coe șl Steve 
Ovett (ordinea citării este, deo
camdată, alfabetică șl nu valo
rică !)

Primul s-a făcut 
Ovett (născut te 1954), care te 
1977, te „Cupa Mondială1" ' '
DUsseldorf, l-a

de 1 500 m pe John Wal- 
recardmanul
91 campion olimpic, la »■ 
oră, al distanței metrice, 
un an, Ovett clștiga titlul 

pe aceeași

cursa 
ker, 
milei
cea 
După 
european ta Praga . _____
distanță, etalind • viteză termi
nală uimitoare. La Praga a În
ceput <3* fapt șl „războiul" (Hâ
tre Coe (născut ta 1956) șl Ovett, 
dar nu ta 1500 m, el ta pr*b* 
celor două tare de stadion. In 
finală. Cm a plecat foarte taro, 
dorind ■* evite finișul devasta
tor al lui Ovett, acesta l-a ur
mat, dar la sosire Olaf Bayer 
(R.D. Germană) l-a „Împăcat", 
tatrectadu-1 pe amtodol.

1ST» ■ f*«t anul lui Coe. „Seb" . 
a stabilit recorduri mondiale ta 
88» m (1:42,4, o secundă sub 
Juantorena 1), * milă (3:4»,») șl 
130* m (3'39,1), devenind primul 
alergător din istorie cu aseme
nea recoltă. „Tripla Coroană" 
l-a adus ta decembrie titlul da 
cel mal bun atlet mondial al a- 
nuluL Qe-a lungul sezonului cri 
doi nu s-au Inttlnit niciodată, e- 
vittadu-so reciproc : Ovett a stat 
de-* parte ta iulie și prima ju
mătate a lui august cind Coe 
era ta mare fermă, Cee ta a 
d*ua jumătate a Iul august șl 
septembrie, cind Ovett, gelos, 
belicos ta declarații șl pus rapid 
ta formă a Încercat să spargă

:n

mondial «1

Coe ciștigă finala 
olimpici la 1500 
m. După mai pu
țin de o 
Ovett va 
recordman

dial al probei—

lună
deveni

mon-

„brelanul" recordurilor, reușind 
doar să-1 egaleze pe cel de la 
1500 m. A anunțat revanșă to- 
............................................................. latală în 1980 și 
Moscova...

Ovett începe 
Umple, ducînd

dubli victorie

bine sezonul 
recordul milei---- . , ______     la 

3:48,8. începe bine și Olimpiada, 
clștigînd cursa de 800 m, oare
cum Împotriva așteptărilor, pen
tru că veritabila Iul specialitate 
este distanța de 1 500 m. Coe a 
alergat dezastruos In. finală, ne- 
fllnd nici un moment „in cursă*. 
A Ieșit apoi imediat de pe sta
dion, dlnd mina campionului 
doar pe podiumul de premiere.

In serii șl semifinale la 1 500 m 
Ovett a lăsat e impresie extraor
dinară șl toată lumea ar fi pa
riat pe el... Șl ar fi pierdut, 
pentru că Steve, uzat de Jurgen 
Straub (R.D. Germană) — care 
a ridicat ritmul după jumătatea 
alergării — și-a tocit redutabl- 
la-1 armă șl, la 200 m de sosire, 
acolo unde pleca de lingă ad
versari lăsîndu-1 fără replică, 
n-a mal putut sprinta. Șl Cee 
ciștlga el surprinzător această 
finală, aducindu-1 Iul Ovett pri
ma infrlngere pe distanța de 
1500 m in ultimii trei ani !

1—1, deci, în cel mai așteptat 
duel atletic de la Moscova, duel 
care a mulțumit toate așteptări
le, 1—1 care amina decizia —

poate imposibil de dat, la urma 
urmei —, un 1—1 in 
tele au fost obținute 
adversarilor, precum 
tenis. Comentariile 
Ilustrează și firile _________
lor : Coe : „Echitabil, chiar dacă 
firesc era să fie... invers-, Ovetti 
„Stat cel mal bun șl la 150» m. 
In finală am avut singura st 
neagră din ultimii trei ani-.

După J.O., ta puzderia da 
meettaguri post-ollmplce, flecar* 
a ținut să-și onoreze firma. Cao- 
sldertad prea tari recorduri!» la 
800 m șl • milă, au atacat ra
cordul mondial la 150» m. La 
jumătatea lui august, la Zurich, 
Coe reușește „doar- 3:323, la a 
zecime, iar după ctteva zile, la 
Koblenz (R.F.G.), tntr-a tentati
vă ta care 
„iepuri- de

care pune- 
pe atuurlle 
break-ul te 
post- festurn 
combatanți-

a găsit, ta sflrștt, 
valoare, Ovett rate 

cronometrat ta 3:31,4, 
mondial.

devenind 
1980 este.recordman ___ ___ _

astfel, „anul lui", pentru eft are 
două recorduri mondiale din trei, 
chiar dacă egalitatea olimpică 
arată un plus la „impresie ar
tistică" pentru Coe.

Ce va urma 7 Probabil un re
cord sub 3:30,0 1a 1 500 m te 
1981, timp .de care sînt capabili 
amîndoi. Dar în ce ordine

Vladimir MORARU

DEȘLBIUl VERDE** CUCEBLȘTE ;,IERJTOfllUL NISIPURILOR"
Imaginea impunătoare a modernului aeroport 

International din Tripoli n*-a făcui. ■ clipă, 
să nu băgăm In seamă căldura ear* ne co
pleșea la coborirea din aeronava TU-154, după 
mai puțin de 150 de minute de zbor de la 
București, după spectaculoase treceri peste So. 

Ifia, Salonic, Sicilia - cu Etna fumeg Ind — șl 
Malta, cu o aterizara lină pe țărmul africa*. 
Apoi, lotul sportivilor români (echipa națională 
masculină de baschet șl formația de fotbal 

I Universitatea Cluj-Napoca), care oveoa >ă la 
parte la întrecerile sportiv* organizate cu pri
lejul celei de a 11-o Aniversări a Morii Revo
luții a Jamchîriei Arabe Libiene Popular* So- 

I cicliste s-a adăpostit la umbra uriașelor aripi
ale avionului pînă în momentul intrării 1* clă
direa aeroportului, unde aerul condiționat ne-a 
făcut să ne simțim ca acasă, lor aparatura 

I electronică de anunțare a curselor aeriene, rt-

I

I
nisipurilor", cu ■ întinderi de deșert acoperind

trinele strălucitoare și forfota Internă ne-ov ară-
tot că ne rflâm la „poarte" unei modeme
așezări a secolului XX.

Acest simțămînt de nou, de modem, m
însoțit, dealtfel, în toate zilele petrecute te
Libia. fostă, după cum se spunea, „patrie e

nouă zecimi din teritoriul țârii. La Tripoli, 
clădirile semețe se înalță la tot pasul, iar 
arhlteatura lor ta pas cu vremea rivalizează cu 
cea întîhrUtâ te marile orașe europene. Sediul 
Băncii naționale este, cu cele 15 etaje ale 
■ale, cea mal înaltă clădire din capitala Li
biei (să menționăm, cu mîndrle, câ acest edi
ficiu este înfăptuit de harnicii și capabilii 
constructori români). Iar luxoasele hoteluri 
,.Sabat! Andalous", ,,Beach", „Mediteraneean" 
(la ulthnul ou fost gâzdulți baschetbaliștii ro
mâni) oferă condiții de găzduire ireproșabile.

Noul se simte șl în construcțiile sportive, ri
dicate pe baza unul program urmărit în timp, 
te acest domeniu constructorii români îșl aduc 
un aport deosebit, ei executînd, în cadrul unor 
contracte cu partea llbianâ, complexe sportive, 
ca, de pildă, stadioane, terenuri în aer liber 
pentru baschet, handbal, tenis și volei. In mod 
deosebit se distinge lucrarea cunoscuta 
denumirea „OrașuT sportiv Tripoli", care 
prinde trei obiective : o sală polivalentă cu ca
pacitate de 5 000 de locuri, o piscina aco
perită pentru înot șl sărituri șl un velodrom, 
toate amenajate Intr-un complex modern care 
Include fi stadionul de fotbal (tribune pentru

sub
cu-

60 000 cte «pectatori. pazea artificial) unda a 
și avut toc turneul de fotbal ta care a parti
cipat „U". Capacitatea șl dorința sinceră de 
cooperare a specialiștilor români s-au relevat *1 
cu acest prilej, de oare ne-au vorbit cu re
cunoștință gazdele noastre.

In sflrșit, sâ amintim câ deșertul knees șt 
arid, peste core „GhiboU" — vin tul uscat gl 
fierbinte — era atotstâpînîtor, se transformă 
conform programatul pe scară naționatâ de
numit „Deșertul verde". Zone întinse ale Sa- 
harei devie clmpli roditoare, datorită unor sis
teme ingenioase de irigație care valorifică re
zervele subterane de apă, așa cum se petrece, 
de pildă, lingă localitatea Nabut, unde Intfl- 
neștl acum livezi, viță de vie. orz șl legume. 
Agricultura cu mijloace tradiționale se moder
nizează vizibil, ta pas cu progresul 
Libiei.

Nu este posibil, însă, sâ te afbi 
străveche cum este Libia și sâ nu fi captat șl 
de vestigiile trecutului, de clădiri dctînd de 
secole sau de monumente devenite istorice. La 
Tripoli, ta „Piața Verde", poți admira „Arcul 
de triumf" ridicat, cu aproape douâ milenU 
în urmă, ta cinstea Iul Marc Aureliu, precum 
și statuia unui alt împărat roman, Septimfa 
Sever. Acesta, despre oare gazdele afirmă ce 
orgoliu că era de origine llbianâ. a construit 
un oraș — Leptis Magna (132 km de Tripoli) — 
ale cărui ruine (păstrate ta condițH excep
ționale) sînt vizitate cu mult interes de ne- 
meroși turiști. Aceeași atracție o prezintă Sa- 
bratha (58 km de Tripoli), unde mozaicul șl 
pictura amintesc câ a fost cîndva o colonie 
feniciană, Iar ruinele unul Impozant teatru ne 
spun câ pe aici au poposit legiunile romane.

Dumitru STANCULESCU

intr-o țari

I

I

I
I
I
I

Dynamo Berlin. Depășiți in de
butul ți în finalul meciului, 
hocheiștil de la Steaua au ac- 

, doar ta 
autorii 
Radană 
Prosk^ 
pentru 
Gheor- 
oaspețL 
’(Ceho-

fionat ceva mai bine, 
repriza secundă. Iată 
golurilor : Bogelsack 5, 
2. Miiller 2, Fengler, 
Unterdorfel ți 
gazde, Cazaca, 
ghin ți Tudor 
A arbitrat J. 
slovacia).

Meciul retur
23 octombrie la Miercurea Clua.

9

Lempio 
Hălâucă, 
pentru 
Bamet

va avea Ioc la

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
A PREȘEDINTELUI C.I.O.

în- cadrul unei conferințe ds 
presă ținută la Monte Carl<\ 
unde s-a desfășurat reuniunea 
comisiilor C.I.O., președintele 
C.LO. Juan Antonio Samaranch 
a declarat că mișcarea olimpi
că a devenit mai puternică du
pă J.O. de la Moscova, care 
s-au desfășurat la un Înalt ni
vel sportiv șl organizatoric. Re
prezentanții comisiilor C.I.Q. 
șl-au exprimat, de asemene^ 
satisfacția față de unitatea do
vedită de membri C.I.O. In a- 
părarea intereselor sportului in
ternațional, a cauzei păcii și 
cooperării.

ARGENTINA - BULGARIA
Z-O, IA FOTBAL

BUENOS AIRES, M (Agen- 
preș). — Peste 30 000 de spec
tatori au urmărit la Buenos Ai
res meciul internațional amical 
de fotbal dintre selecționatele 
Argentinei ți Bulgariei. Fotba
liștii argentinieni au obținui 
victoria cu scorul de 3—0 (1-0), 
prin golurile marcate de San
tamaria (min. 33) ți Dlaz (min.

• TELEX •
CICLISM • Pa velodromul dla 

Ciudad da Mexic*, ciclistul ca
nadian Garden Singletd a sta
bilit două noi recorduri mondiala 

ta 
ri
da

«te

la 200 m lansat — 10,58 șl 
500 m lansat — 37,31. Același 
cllst va face o tentativă 
doborlre a recordului mondial 
proba de 1 000 m cu start
pe loc, deținut de francezul 
Pierre Trentln cu 1:03,02.

HANDBAL ® La ~ ’
med pentru „Cupa 
masculin, 
Tbilisi 
23—21 
V.S.Z.

ȘAH 
turneul 
slavla) 
da) șl 
dte 5‘/, 
loviri
(Cehoslovacia) 
Maestrul român Volodla 
man, 
trerupt partida cu Buha, _ _ 
pe locul cinci, cu 4 puncte (1).

TENIS • In turneul de la Tal 
Avlv, Iile Năsta3e l-a învins cu 
#—2, 3—8, 7—5 pe neozeelandezul 
Onny Parun. Alte rezultate l 
Glammalva — Okker 4—«, 6—4, 
#—4 ; Solomon — Carter 5—2, 
0—3. • In turneul de la Bar
celona : Taroczy — Elter 6—2,
5— 2 ; Barazzutti — Franulovid 
8—0, 8—2 ; Lendl — Maese 8—2.
6— 1 ; Clerc — Slozil 8—3, 8—3 } 
VHas — Luna 6—2, 6—0 ; Panatta
— Dlbbs 8—4, 3—8, 10—8 : Urpl
— Smtd 2—6, 6—1, 8—4. • La 
Melbourne : Connors — Fl bah 
6—2, 8—4 ; Gerulaltis — G. Ma
yer 6—3, 6—7, 6—4 ; MacNamea
— Sadrl 7—6, 3—6, 6 " 4.

TENIS DE MASA « La Pri
bram (Cehoslovacia), ta med 
pentru „Cupa ligii europene-; 
selfecționata Cehoslovaciei a În
trecut cu scorul de 6—1 formația 
UJR.S.S. Din echipa Învingătoare 
s-a evidențiat Milan Orlovskl,1 
care a clștigat cu același scor 
(2—8) partidele cu Strekatov și 
Kreeris. Unicul punct al oaspe
ților a fost obținut de Valentina 
Popova, care a dispus cu 2—* 
de Maria Grahova.

echipa
a învins cu 
(11—10) formația

Koslce, ta 
cupelor- la 
Burevesini* 
■carul da 

locali

• După șapte runde, te 
de la Zrenianla (Iug<k- 
conduc Biyasas (Can»» 
Klarid (Iugoslavia), ea 
puncte, urmați de Mati»- 

(Iugoslavla) 9I Janea 
: acia) — cîte 4‘A punct». 

..................... V alo
care în runda a 7-a a In

se aflâ
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