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voleiului nostru masculin 
noua ediție a cupelor euro- 
dc

Mîine, echipele fruntașe ale 
Steaua șl Dinamo iau startul în 
pene, într-o conjunctură deosebită 
ultima lor participare (cind Dinamo 
iar Steaua a scăpat printre degete, în 
Deosebită, pentru că de data aceasta 
nu lipsește nici una dintre formațiile
Vor mai repeta reprezentantele noastre, care au schimbat intre 
ele... competițiile, frumoasele performanțe din martie 1979 ?

cea in care s-au găsit la 
a cucerit Cupa cupelor, 
finală, Cupa campionilor), 
de la startul întrecerilor 

de elită ale continentului.

SCOR NET ÎN
Așa ar trebui si fie dacă am 

judeca prin prisma trecutului 
voleiului masculin elen. Lu- 

Z- crurile insă s-au schimbat mult 
in ultima vreme, reprezentati
va Greciei realizind prestații șl

sur-

La București, in Cupa cupelor:
STEAUA - PANATHINAIKOS ATENA, 

PRIMA MANȘĂ ?
performanțe de-a dreptul
prinzătoare in acest an cind a 
ciștigat „Turneul primăverii" 
(cu victorii asupra vicecampi
oanei mondiale, Italia, asupra 
echipei Franței și altor forma-

ții valoroase din Europa) fi 
campionatul balcanic cu victo
rii clare in fața vicecampioanei 
olimpice. Bulgaria, șl în fața 
Iugoslaviei... Iar Panathlnaikos 
Atena, adversara de miine a 
reprezentantei noastre, se afli 
in primele rinduri ale acestui 
impresionant salt valoric mar
cat de voleiul elen.

— Ce gîndește antrenorul 
principal Aurel Drăgan despre 
Steaua — Panathlnaikos ?

— Nu este o confruntare u- 
șoari. Echipa ateniană este, 
după părerea mea, cea mai 
bună formație de club din Gre
cia. Mai bună, ca valori, chiar 
declt campioana, 
Pireu, dar aceasta 
s-a impus pe plan intern dato
rită unui antrenor mai iscusit...

— Se pare că, dealtfel, Pa- 
nathinaikos dă cel mai mulți 
jucători reprezentativei elene.

Olympiakos 
din urmă

(Continuare în paa. a 8-a)

Aurelian BREBEANU

SPORTUL

său Ion
Omul de bază al 
nathinaikos, va fi 

rată in

echlpei Steaua, in partida de miine cu Pa- 
tot Nicolae Pop, surprins in imaginea alătu- 

momentul unui atac din linia a doua...

DINAMO
ÎN

Sofia, in C. C. E.:
MIZEAZĂ PE CARTEA BLOCAJULUI
La

FAȚA LUI
(prin telefon).

LEVSKI-SPARTAK

Pir!iile din Poiana Brașovului sint gata să-fi primească 
oaspeții. Iubitorii schiului așteaptă primele starturi...

Dezbateri pe teme de sezon

LA SPOÎIIUillLt
Semnele 

sînt de la 
evidente. Fulgii de nea ai 
începutului de decembrie 
vesteau anotimpul firesc al 
sporturilor hivemale. Mal 
mult, la munte, dar și în 
destule așezări de șes, de 
pe acum, iarna a intrat în 
drepturi depline, spre mul
țumirea nenuimăraților prac
ticant! ai schiului, patina
jului. bobului, săniei 
biatlonului.

în aceste momente, 
cupată de dezvoltarea 
turilor de iarnă și de
liorarea performanțelor în- 
tr-un domeniu atît de a- 
tractiv, redacția noastră a

sezonului rece 
o vreme tot mal

sau

preo- 
spor- 
ame-

MM POPULAT
IARNA!

la o „masă rotun-

SOFIA, 13
Misiunea campioanei țării noas
tre, Dinamo, este mult mai 
grea, aici, în fața puternicei 
garnituri bulgare 
tak, în rîndurile 
flă patru dintre

Levski-Spar- 
cărela se a- 
jucătoril de

LOTURILE ECHIPELOR
LEVSKI SPARTAK : Hristo 

Iliev, Iordan Anghelov, Mit
ko Todorov, Hristo Stoianov, 
Valentin Nenov, Dimitar Pan- 
garov, Dimko Antonov, Ata- 
nas Iliev, Iordan Iordanov, 
Țvetan Pavlov. Antrenor: Zve- 
tan Pavlov.

DINAMO : Corneliu Oros, 
Laurențlu Dumănoiu, Mircea 
Tutovan, Dan Gîrleanu, Gtin- 
ther Enescu, Marian Păușescu, 
Marius Căta-Chițiga, Emilian 
Vrîncuț, zamfir Gheorghe, Ll- 
vian Șteflea, Mihai Slabu, O- 
vidlu Gizdavu. Antrenor: Wi
liam Schreiber.

moașe aprecieri în rîndul -spe
cialiștilor și publicului 
Jocul va 
ora 18,30 
(2500 de 
principal 
vletlcul Rafael 
timp ce secundul va fi, 
form regulamentului, un 
gar, nedesemnat pînă la 
convorbirii telefonice.

local, 
începe duminică la 

în sala „Hristo Botev" 
locuri), ca arbitru 
fiind desemnat

Muradov,
so
ln 

con- 
bul- 
ora

Gheoruhe DEDIU

solicitat, 
dă“ pe teme de sezon, unor 
factori de răspundere din 
Consiliile județene pentru 
educație fizică și sport din 
zone preponderent montane 
să ne vorbească despre mo
dul cum au pregătit sezo
nul in care am intrat, cum 
abordează programul com- 
petițional și ce măsuri au 
luat pentru accesul tinere
tului spre performanță.

In pag. a 6-a publicăm 
opiniile interlocutorilor 
noștri din județele Bra
șov, Prahova, ' Sibiu și 
Suceava.

E UTIL NU NUMAI
PENTRU BUCURIA DE
Profesorul Constantin Bușoi (locul IV Ia J.O. de la Me
xico) ne vorbește despre lupte, matematică și antrenorul 

Corneanu
Uităm cîteodată, furați de 

treburi cotidiene, să ne întoar
cem gîndurile și... condeiele că
tre foști mari sportivi, oameni 
modești, care nici atunci cind 
erau în plină activitate și ob
țineau rezultate de prestigiu 
in arena internațională nu ți
neau să atragă atenția asupra 
lor. Ei știau doar că trebuie să 
muncească, să se realizeze ca 
sportivi și ca oameni în socie
tate. De alte satisfacții nu 
veau nevoie.

Cine iubește sportul în 
neral, șl luptele în special,
se poate să nu-și amintească 
de Constantin Bușoi. Nu numai 
pentru că în 1968 a obținut un 
ioc IV la J.O. de la Mexico, 
la greco-romane, cat. peste 100 
kg, nu numai pentru înfăți
șarea sa plăcută, de actor de

a-

ge
nu

cinema ci, în primul rind, pen
tru individualitatea sa distinc
tă. L-am întîlnit cu cîteva zile 
in urmă la 
trăiește șl 
Cesiunea.

..După 
tivitatea 
cat unei 
veche ca 
matematica". Cu aceasta. Con
stantin Bușoi credea că ne-a 
spus totul. A trebuit să insis
tăm, pentru a-1 face să ne vor
bească mai mult. „Mă întrebați 
cu ce amintiri am rămas din 
sport? Sigur, nu pot să uit 
momentul obținerii locului 1 la 
Mexico — deși doream mai 
mult — dar cu cea mai mare 
plăcere îmi amintesc de maes
trul meu, antrenorul Ion Cor
neanu. Cu cit trec anii, cu ații

Craiova, acolo unde 
iși exersează pro-

am abandonat ac-ce
sportivă, m-am dedi- 
alte mari pasiuni, 
și cea pentru lupte :

MOMENT
îmi dau seama că numai da
torită deosebitului său talent 
de pedagog a reușit să mode
leze nu numai luptători, ci șl 
oameni folositori pe toate pla
nurile societății. Mărturisesc că 
dacă am putut deveni profesor 
de matematică — disciplină 
care solicită o mare cantitate 
de muncă, depusă sistematic, 
fără intreruperi, cu seriozitate 
și ambiție — faptul il datorez 
in mare parte deprinderilor că
pătate de-a lungul multor ani 
de antrenamente pe saltelele 
de lupte, sub directa îndru
mare a lui Ion Corneanu, ca

Ion GAVRILESCU

(Continuare în oao a Z-a)

bază ai naționalei bulgare, 
vicecampioană olimpică la Mos
cova: Hristo Iliev, Iordan An- 
ghelov, Mitko Todorov și Kris- 
to Stoianov. Bucureștenii, care 
au sosit vineri seara la Sofia 
cu ~ efectivul complet, ne-au 
declarat că vor lupta să reali
zeze dacă nu o victorie, cel 
puțin să încheie jocul la un 
scor cit mai strîns care să le 
permită obținerea calificării 
prin meciul retur ce va avea 
loc peste o săptămînă. la Bucu
rești. Cartea pe care mizează 
în primul rind Dinamo va fi 
cu siguranță blocajul, elemen
tul cu care îndeobște „alb-ro- 
șii“ se impun în fața adversa
rilor. De mobilitatea și fermi
tatea apărării la fileu, în fața 
unei echipe car.e joacă variat 
și combinativ, va depinde in 
principal rezultatul meciului 
de duminică seara. Să sperăm 
că el va fi la înălțime și de 
data aceasta. în capitala Bul
gariei, meciul tur din C.C.E. 
trezește un interes deosebit, 
Dinamo bucurîndu-se de tru-

NOI INTILNIRI 
INTERNAȚIONALE 

LA HOCHEI
Noi întîlniri internaționale de 

verificare pentru lotul nostru 
reprezentativ de hochei. în zi
lele de 20 și .21 decembrie, 
echipa României se deplasează 
In R. D. Germană, pentru două 
jocuri cu reprezentativa A a 
acestei țări, la Weisswasser si 
la Halle. După aceste partide, 
lotul A va susține două me
ciuri la București (27 și 28 de
cembrie) cu echipa T. J. OIo- 
moue, formație din prima ligă 
a campionatului Cehoslovaciei.

între 21 și 23 decembrie lo
tul de tineret al tării noastre 
va participa la „Cupa 30 De
cembrie". la Miercurea Ciuc, 
alături de S K. Sverdlovsk, 
Banska Bistrica și echioa A a
Bulgariei.

PRIMELE ÎNTRECERI 
ALE SCHIORILOR

U.R.S.S.fază din meciul RomâniaO
(23—6) ; cu balonul, Alexandru Rădulescu, 
debutant remarcabil, el marcind trei eseuri;

in dreapta sa, gata să-l sprijine, Borș.

După eficientul turneu din Irlanda și Anglia ți răsunătorul succes asupra echipei Franței

RUGBYUL ROMÂNESC SE AFLĂ 
ACUM LA ÎNĂLȚIME, POZIȚIE

CARE NECESITĂ, TOTUȘI 
CONSOLIDARE Șl DEZVOLTARE

Rugbyul românesc a cunoscut in ultimii ani 
o mare dezvoltare, impunindu-se in fața unor e- 
chipe reprezentative și de club de mare repu
tație, Franța, Irlanda, Stade Montois, Agen, 
Leicester, îmbinind noile condiții de dezvoltare 
ale mișcării noastre sportive cu talentul și do
rința vie de afirmare a jucătorilor. De la 1 000 
de jucători in 1960 la 13 400 in 1980, cu o 
mare creștere a numărului de echipe și o lar
gă răspindire în toate zonele țării, iată un pa
noramic rugbystic datorat muncii și pasiunii, 
de cele mai multe ori anonime, ale cîtorva ge
nerații de îndrăgostiți ai sportului cu balonul 
oval.

In această toamnă echipa României a ob
ținut cele mai mari succese din palmaresul 
său, egalul (13-13) cu Irlanda de la Dublin 
și 15-0 cu Franța, la București.

Din acest moment a fost înregistrat un nou 
avint al rugbyului românesc, aflat, acum, la 
înălțimea celor mai mari echipe, dar acestei si
tuații trebuie sâ-i corespundă și condiții îmbu
nătățite pentru a fi consolidat și dezvoltat tot 
ceea ce s-a realizat pînă acum. Aceasta este te
ma paginilor speciale, 4 și 5, ale ziarului nostru.

s-a așternut peste 
țării Pantele mun-

Zăpada 
întinderea 
ților, pîrtiile de schi iși așteap
tă primii competitori. Schiorii 
au început alunecările in vite
ză Concursurile vor avea loc 
începînd de astăzi. Astfel, la 
Poiana Brașov va fi organizată 
întrecerea dotată cu „Criteriul 
primei zăpezi". Vor avea loc 
curse de slalom, pentru seniori 
și iuniori, și curse de fond. În
cepînd de săptămîna viitoare, 
competițiile de schi vor avea 
program non-stop 1



inițiative sub semnul „DACIADEI" DEASUPRA PRAPASTIE1
PENTRU TOTI COPIII ORAȘULUI •* , •>

Pasiunea harghitenl- 
l©r pentru sporturile 
de iarnă este cunoscu
tă. în ultimii ani, a- 
proape în toate comu
nele și satele de pe 
Valea Oltului, de la 
Miercurea Ciuc în sus 
și de pe Valea Mure
șului. de la izvoare 
pînă la Toplița au a- 
părut, tn cadrul „Da
ciadei" prin muncă 
voluntar-patriotică, 
tin oare naturale, 
mantinele, unele 
minate electric și 
tabele electronice 
cute de școlari, 
în multe locuri 
amenajat piste

pa- 
cu 

llu- 
cu 
fă- 
lar 

s-au 
de

Teme sportive pe ecran

schi, apârind acele 
mici schi-lifturi.

Despre toate acestea 
s-a mai scris în ziarul 
nostru

De 
vrem 
fapt 
nuit.

data aceasta 
să semnalăm un 

mai puțin ebiș- 
Pe vară, ta era- 
Bălan, trecătorii 
putut vedea pe

muncitorul lăcătuș me
canic Emerik Palfalvy 
meșterind ceva la un 
motoraș electric. Apoi 
l-au văzut tatinztad 
un cablu, bătlnd țăruși 
ta pămlnt _șl fixlnd clțiva 
scripeți, 
aproape

— Ce 
Emerik

Toate acestea 
de casa lui. 
vrei s& faci, 
baci 7 se zice

baby 
fata

că l-ar fi întrebat ve
cinii.

— Păi fac un 
■chi-lift pentru 
mea, care-1 schloriță
Anul trecut l-am cum
părat schiuri de la 
Reghin. După ce gat 
eu Instalația, mă apuc 
să curăț terenul 
susul cășii |i fac 
plrtle taină.

— Doar pentru 
dumltale ?

La această 
cică 
șl-ar fl 
ceafă șl 
tn rîs.

— Da> 
tru toți 
ulițele din jur șl din

din 
o

fata
întrebare, 

PalfaJvy 
dopul pe

Emerik 
dat 
ar fl Izbucnii

de unde ! Pen- 
copiii de pe

cât orașul 1 Așa că fa
ceți bine și mă aju
tați...

Așadar, un singui 
om, folosind materiale 
recuperabile a con
struit un „baby schl- 
lift" I Șț cînd te gln- 
dești câ sînt mici lo
calități care, de mult 

“ ' că
nu

de 
timp, motivează 
n-au fonduri sau 
știu ce întreprindere 
nu le-a onorai coman
da și, de aceea, nu 
au asemenea instalații. 
Tuturor acestora le-a 
răspuns lăcătușul me
canic Emerik Palfalvy, 
din orașul Bălan.

• Sevei NORAN

DIN SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE
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LA BAIA MARE UN REUȘIT CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICA

Prima competiție de orien
tare turistică din cadrul celei 
de a doua ediții a „Daciadei" 
s-a desfășurat în județul Ma
ramureș, la Lăpușel (12 km de 
Baia Mare), în organizarea aso
ciației sportive „Maratex". Au 
participat peste 80 de concu- 
renți.

întrecerile au avut loc la 
cinci categorii de vtrstă. Pen
tru seniori traseul a măsurat 
12 000 m (17 posturi de con-

trol). iar la senioare — 9 000 m 
(14 posturi). Au cîștigat Rodica 
Pop, de la „Chemarea munți
lor*  și loan Alexandru, de la 
^Maratex. La categoria copii,

intrecerile au fost dominate de 
concurenții de la „Chemarea 
munților", care au ocupat locu
rile I prin Simona Bere, Lu
minița Covaci, Mircea Covaci și 
Csaba Racz. La seniori B, cîș- 
tigător — Oscar Edelstein, de 
la „Montana" Baia Mare. (An
drei CRIȘAN — coresp.l.

Indiferent dacă se bazeazi 
sau nu pe un fapt real, fil
mul „Moartea unul ghid*.  
prezentat recent la Televiziu
ne, ne pune in fața unei pro 
bleme care se poate aricind 
ivi in viață. In viața sporti
vului de performanță, preci
zăm Iar problema ar fi, în 
puține cuvinte, următoarea : 
ce trebuie dat pentru obținerea 
acestei performanțe 1 Cît de 
mare poate fi sacrificiul 
oferit ?

Servoz, eroui filmului, este 
gata pentru orice sacrificiu, in 
schimbul performanței mult 
visate. încercatul ghid, îndră
gostit de munte pînă în ul
tima fibră a ființei sale, tșî 
dorește încununarea cariere'- 
printr-o „premieră*  alpină do 
uluitoare cutezanță Dacă pen
tru aceasta și-ar oferi însăși 
viața, am rămine tncă tn ba
nalul subiectelor ecranizate 
Dar el îndrăznește și mat mult, 
călcînd cu bunăștiință unanim 
recunoscute legi morale, 
scurt, Servoz hu ezită să 
crifice pe colegul său 
coardă, Patrick Falletier, 
elev al său, care l-a urmat _ 
beștetn tentativa cvasi-nebu- 
nească de cucerire a unui perete•

Pe 
sa
de 
un 
or-

de sttncd pint atunci inexpug 
nabil. Patrick, victimă a unu 
colaps, este abandonat la 
piciorul ultimei trepte a ur
cușului pentru ca șeful său 
de echipă sd poată duce la 
capăt ambițioase performanță 
pe care n-a va cunoaște Insă 
nimeni...

La întoarcere, cules de eli
copterul Salvamontulul, după 
două zile petrecute tn furtuna 
de zăpadă lingă corpul victi
mei, Servoz va ascunde o 
parte de adevăr. Anume : 1. 
că a urcat pînă la vîrf ; 2. că 
putea încerca salvarea coechi
pierului său printr-c Ieșire la
terală numa< cje & cunoscută 
Acestea le aflăm în epilog 
cînd — pentru o echllibro ba
lanța morali o filmului — 
eroul nostru se sacrifici la 
rîndul său salvînd viața unul 
om, deasupra aceleiași fall- 

■ dice prăpăstii.
Filmul (remarcabil din multe 

puncte de vedere) lasă spec
tatorului sarcina de a da un 
verdict. Acesta — aricit de 
aspru ar părea — nu poate fi 
ăecît de CONDAMNARE a 
unor ambiții duse dincolo de 
limitele acceptabile și firești.

Radu VOIA

CARTE • SPORT • CARTE • SPORT

UN FRUMOS SPECTACOL
Federația română de mode- 

lism a inițiat organizarea unor 
demonstrații de zbor pentru

COMPETIȚII AUTOMOBILISTICE
® In orașul Vidin (R. P. Bul

garia) s-a desfășurat „Raliul 
Vida ’80“ — aflat la cea de a 
7-a ediție — la startul său fi
ind prezente 39 de echipaje 
dintre care 9 de Ia ASS Uni
versitatea Craiova (5) și ACR 
Drobeta Tr. Severin (4). După 
un concurs de îndeminare și o 
cursă de regularitate și rezis
tentă (pe 500 km), echipajele 
de la ASS Universitatea s-au 
clasat pe locul III. La indivi
dual, întrecerea a fost cîștigată 
de Petkov Radoslav (Bulgaria) 
• La Baia Mare s-a disputat 
raliul auto „Femina", ediția a 
3-a, pe un traseu de 50 km în 
jurul orașului. Pe primele 3 
locuri s-au clasat : 1. Cercul
auto E. M, Baia Sprie (Geor- 
geta Barei — Flora Ghinea), 2. 
ÎCPMMN Baia Mare (Marta 
Suto — Elisabeta Mihahazi). 3. 
IREM Baia Mare (Georgeta 
Ghiță — Ana Ungur) • La 
Brăila s-au organizat două con
cursuri automobilistice Interna
tionale : „Cupa Brăilei", între
cere sportivă cuprinzind probe 
de îndeminare, de orientare tu
ristică și viteză — la care au 
luat parte 20 de echipaje din 
Brăila și din Tolbuhin (R. P. 
Bulgaria) — a revenit cuplului 
C. Boldeanu — C. Rurtavenco, 
pe Skoda 120 L ; „Raliul Prie-

teniei*  a avut la start 13 echi
paje din Bulgaria și 13 din 
Brăila. După străbaterea unui 
traseu de 330 km, pe primele 
locuri s-au clasat : 1. V. Spa- 
sov — J. Kupașev, 2. V. Di
mov — N. Nencov (ambele din 
Bulgaria, pe Lada 1500), 3. P. 
Filip — A. Ene (Dacia 1300). 
4. C. Boldeanu — C. Burtaven- 
co (Skoda 120 L).

(După corespondențe trimise 
de M. Vlădoianu. V. Săsăranu, 
T. Enache).

SPORTUL E UTIL NU NUMAI
(Urmare din pag. 1)

și sfaturilor sale cu adevărat 
părintești".

Director de studii la 
de matematică-fizică 
Vladimirescu" din 
Constantin Bușoi figurează în 
cercurile intelectuale din capi
tala Băniei, după cum ne spu
nea chiar fostul său dascăl de 
matematică de la Universita
tea craioveană, prof. dr. Petre 
Stavre — ca un pedagog ta
lentat, cu o vastă cultură gene
rală și specială, ceea ce l-a și 
recomandat, dealtfel, pentru 
amintitul pretențios post Dar

Liceul 
„ Tudor 

Craiova,

MODELlSTIC LA VASLUI
propagarea acestui sport în rin- 
durile copiilor și tineretului. 
Ultima acțiune de acest fel a 
avut loc la Vaslui, cu concursul 
C.J.E.F.S., care s-a 
deosebit de receptiv, 
toate condițiile pentru 
Sită deplină atractivului 
col tehnico-sportiv. Demonstra
țiile de automodele, rachetomo- 
dele și aeromodele s-au desfă
șurat pe pista special amena
jată la complexul sportiv „Me
talul". Au participat sportivi 
din mai multe județe,. printre 
care Ionut Bobocel și Viorel 

(București), Silvestru 
și loan Botușan (Su- 

Tudose Lungu (Tecuci) 
(M. FLOREA -coresp.)

Zamfir 
Moraru 
ceava). 
și alții.

H I P I S M LUPTA PENTRU
PRIMUL LOC CONTINUA

dovedit 
creînd 

o reu- 
specta-

PENTRU BUCURIA DE MOMENT

fe- 
de

Așadar, cu reuniunea desfășu
rată joi după-amiază s-a mai 
rupt o filă din calendarul a- 
lergărilor de trap (stagiunea 
’80), hipodromul urmlnd să-și 
închidă porțile (dacă vremea nu 
se va împotrivi) peste două săp- 
tămînl. Datorită acestui fapt, 
fiecare formație este preocupată 
în aceste ultime reuniuni (ora 
„bilanțului" nefiind departe) de 
realizarea unui număr cît mai 
mare de victorii, de obținerea 
(deși timpul nu este cel mai in
dicat) unor , valori cît mai bune. 
Adăugind la toate acestea și 
ta (încă pasionantă) pentru 
tlgarea titlului de campion, 
sim explicația dîrzerției cu 
se luptă. în momentul de ___ _
pentru victorie. Pînă în prezent, 
în fruntea celor două clasamen
te (formații și driver!) se află 
G. Tănase (58—43), urmat de M. 
Ștefănescu (56—38) și N. Gheor- 
ghe (51—25). Dacă în ierarhia 
driverilor lucrurile par oarecum 

'■3—‘ -------- -• 5
nu 
pe

lup- 
cîș- 
gă- 

care 
față.

nunțâ pasionantă. Trecînd la 
l>er gări, să arătăm că ele 
fost, în general.
cîștigate de SoroceL Simptom și 
Copist remareîndu-se în mod deo
sebit. Primul (cravașat puternic 
pe ultimii metri) a în trecu t-c 
chiar pe potov pe Victorița 
(prematur demarată de L Oană) 
Simptom (adus „pe sus*  de N 
Sandu) a cîștigat greu, dar 
gur, iar Copist, „păstrat*  
prima parte, s-a desprins cu au
toritate în vecinătateta sosirii. 
Rezultate tehnice. Cursa I : 1.
Grăbit (Gv. Solcan), rec. 1:38.7 
2. Rigoarea. Simplu 5, ordine? 
42. Cursa a II-a : L Heracle (G. 
Grigore) rec. 1:39,3, 
Răsura. Simplu 12. 
event 145, ordinea 
Cursa a IH-a : 1.

au
atractive, cele

si- 
pc

clarificate (deși diferența de 
victorii față de „challenger" 
este insurmontabilă), în cea 
formații lupta este încă deschisă, 
M, Ștefănescu (recunoscut pen
tru ambiția și tenacitatea sa) pu
țind remonta oricând fragilul a- 
vans (2 victorii) deținut tn pre
zent de lider. Oricum, disputa 
dintre aceste două „mîini" de 
elită ale turfului nostru se a-

Sportul

2. Aldina, 3. 
ordinea 17, ’ 
triplă 506. 
Hrubița (V. 

Gheorghe) rec. 1:33,5, 2. Olteni
ța, 3. Faleza n. Simplu 1,80, or
dinea 7, event 216, ordinea tri
plă 66, triplu cîștigător 1 618. 
Cursa a IV-a : 1. Sorocel (V.
Gheorghe) rec. 1:30,2, 2. Victori-
ța. Simplu 9, ordinea 63, event
44. Cursa a V-a : 1. Simptom
(N. Sandu) rec. 1:30,3, 2. Indian. 

Rustica. Simplu 2,50, ordinea
7, event 203, ordinea triplă 127. 
Cursa a Vl-a: 1. Vigu (I. Oană) 

1:29.9, 2. Hebron, 3. Orfăni- 
ca. Simplu 1,60, ordinea 8, event 
11. ordinea triplă 329, triplu cîș- 
tigător 649. Cursa a VII-a : 
1. Copist (M. Ștefănescu) rec. 
1:32,7, 2. Diagrama, 3. Dinla. 
Simplu 6, ordinea 21, event 33. 
ordinea triplă 426.

3.

rec. 2. 3.

Gh. ALEXANDRESCU

să fi abandonat el, .furat de 
noțiunile abstracte ale matema
ticii, pasiunea pentru lupte ? 
„îmi impart astfel timpul — 
ne spune — Incit să mă pot 
ocupa cu seriozitate, împreună 
eu soția mea, și ea profesoară 
de biologie, de cele două 
tije ale noastre, dar și
luptele greco-romane, sport pe 
care mă simt obligat să-1 slu
jesc". Ca președinte al ~ 
siei județene de lupte, 
sorul craiovean acordă 
specială depistării de 
„Sînt in Craiova — 
— mai mulți copii 
unii chiar campioni naționali, 
de care sperăm că se va. mai 
auzi în sport". Iată și opinia 
sa — expusă foarte pe scurt — 
despre 
„Toată 
teleagă 
numai
ment ce o aduce, cînd un ti- 
năr devine campion. Sportul, 
mișcarea în general, ajută Ia 
căpătarea unui mai bun echi
libru în viață. Sportul — cînd 
are oameni pricepuți cum este 
Ion Corneanu — formează ge
nerații sănătoase, fizic, moral și 
intelectual".

Comi- 
profe- 

atenție 
talente, 

ne spune 
talentați,

binefacerile sportului : 
lumea ar trebui să În
că sportul este util nu 
pentru bucuria de mo-

«PARTIDE ALESE" IN COM
PANIA „CAMPIONILOR 

LUMII"
în ultima perioadă, biblio

grafia șahistă s-a îmbogățit cu 
noi volume, datorate unor 
reputați specialiști : marele 
maesrru Internațional Florin 
Gheorghiu și maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade, 
lucrări apărute în Editura 
Sport-Turism.

Intrat de timpuriu în lumea 
șahului de performanță — la 
vîrsta de 16 ani cucerea titlul 
de campion național, iar la 19 
devenea campion mondial de 
juniori — Florin Gheorghiu 
s-a afirmat cu fiecare an, re- 
purtînd o serie de succese de 
prestigiu în arena internațio
nală. Printre partenerii săi 
s-au numărat, în decursul ani
lor, Petrosian, Spasski, Smîs- 
lov, Fischer, el evoluînd în 
turnee pe toate meridianele : 
Haga, Varna, Tel Aviv, Hava
na, Moscova, Buenos Aires, 
Winnipeg, Manila ș.a. Cele mai 
frumoase partide susținute în 
țară și în străinătate ni le 
prezintă în recentul volum — 
„Partide alese“ —, primul din
tre cele două care-și propun 
să aducă în prim-plan nu nu
mai jocurile în sine, ci și ex
plicații de psihologie, analize, 
de pregătire, care adesea sca
pă spectatorului. Fiecare par
tidă este Însoțită, de aseme
nea, de comentarii alerte, fără 
a fi excesiv de complicate, 
care vin în sprijinul cititoru
lui dornic să descifreze evolu
ția jocului. Să mai notăm că 
această lucrare, care se adre
sează tuturor categoriilor de 
șahiști, reprezintă o premieră 
editorială, fiind pentru întîia 
oară cînd o asemenea cule
gere de partide apare în țara 
noastră avînd girul semnătu
rii prestigioase a celui mal 
ftân șahist român la ora ac- 
tulă.

După ce cu puțină vreme în 
urmă, maestra internațională 
Elisabeta Polihroniade a sem
nat o carte destinată copiilor, 
ea este din nou prezentă în 
librării, * " ' “
volumul „ 
lumii". De la 
încoronați" — 
Staunton, “ 
la cei al 
Lasker, 
Botvlnlk, 
Karpov, 
ș.a. — 
lerla „j . - ____ __
hului*,  datele biografice fiind 
dublate de cele mai reușite 
partide susținute pentru cîștl- 
garea titlurilor mondiale și de 
diverse elemente statistice. De 
remarcat, de asemenea, pre
zența în lucrare a cîtorva par
tide jucate de șahiștii români 
în compania campionilor lu
mii, în finalul cărora de mul
te ori victoria a revenit re
prezentanților noștri

Ambele lucrări, într-® fru
moasă prezentare grafică, vor 
fi primite, sperăm, cu interes 
de iubitorii șahului, mai ales 
că, deseori, aceștia și-au ma
nifestat dorința apariției unor 
mai numeroase cărți din acest 
domeniu. (Em. FANTANEANU)

O LUCRARE DEOSEBIT DE 
UTILA MEDICULUI SPORTIV
tn editura „Facla" din Ti

mișoara a apărut, recent, un 
compendiu ortopedic deosebit 

practicieni 
deopotrivă : 
de urgențe

de această dată cu 
„Campionii de șah ai 

„campionii ne- 
F. Philidor, H.

P. Morphy ș.a. — 
„epocii moderne" — 
Capablanca Alehin, 

Petrosian, Fischer, 
Nona Gaprindașvlli 

autoarea prezintă ga- 
.monștrilor sacri ai sa

de util mei%. >r 
și celor sportivi 
„Ghid terapeutic 
traumatologice".

Sub conducerea , 
prof. dr. Teodor Șora, cu co
laborarea doctorilor Pompiliu 
Petrescu și Dan V. Poenaru 
a văzut lumina o carte care 
înglobează, pe lingă experien
ța practică personală a auto
rilor, o vastă bibliografie ro
mânească și de peste hotare, 
în spațiul celor peste 300 de 
pagini ale volumului (într-o 
remarcabilă prezentare grafi
că) sînt cuprinse elemente ' 
diagnostic și prim ajutor 
accidente de circulație, 
muncă, sau cele petrecute 
întrecerea sportivă. Autorii _ 
reușit să prezinte intr-un mod 
concis și didactic, principale
le leziuni ale sistemului loco
motor (entorse, luxații, frac
turi) pe toate segmentele sa
le : umăr, mînă, șold, picior, 
coloana vertebrală etc., care 
se pot întîmpla pe stadion. 
Lucrarea abordează obiective
le primului ajutor traumato
logie la locul accidentului, teh
nici uzuale ale asistenței de 
urgență, elemente ale trata
mentului ortopedic și chirur
gical, precum și problema atît 
de vastă, de complicată și de 
responsabilă a politraumat's- 
melor, cu leziuni cranio-ence- 
falice, ale toracelui, abdome
nului sau aparatului locomo
tor.

însoțit 
trațil șl 
rapeutic 
tologice*  ____________
poate lipsi din biblioteca me
dicilor sportivi și — am adău
ga — a antrenorilor șl chiar 
a practicanților sportului de 
performanță (V. CH.),

științifică 0

de 
în 
de 
în 
au

de numeroase tlus- 
scheme, „Ghidul te- 
de urgente trauma- 
este o carte care nu

ALTE APARIȚII IN EDITURA 
SPORT-TURISM

Note de• Mihai Ralea 
călătorie.
• C. Șerb an, N. Moisescu 

— Curtea de Argeș în docu
mente.

0 Panait I. Panait — La 
cumpăna continentelor. /

0 Michel de Montaigne — 
Jurnal de călătorie.

0 Ștefan Negrea — Expedi- 
țlonari români la Tropice.

0 Petre Cristea — Arta de 
a conduce automobilul 
a Ii-a).

PLOIEȘTI. 
rugbyștilor

NELU QUINTUS, 
Un catren dedicat 
noștri, care au obținut o splen
didă victorie asupra echipei 
Franței :

Cînd fotbaliștii noștri, zmeii, 
Au reușit să-nvlngă „leii", 
A fost firesc, luptând Ia fel. 
Să nu reziste-un... „cocoșel" I 
ILIE BRAD, BAILESTI. Nu a- 

vem o evidență a celor mal ra
pide k.o.-url din istoria boxului. 
Vă pot spune, ânsă, care e „re
cordul*  
nostru : 
de ani

din boxulîn materie
cel stabilit cu circa 50 

în urmă de Constantin

Nour, care l-a scos din luptă pe 
boxerul bulgar Alexeev, după 
numai... 11 secunde. Bineînțeles 
că ta aceste 11 secunde nu stat 
cuprinse și cele 10 secunde pen
tru numărătoarea regulamentară 
a k.o.-ului I

AUREL STAMATE, BRAILA 
Da. Cu ani fa urmă nu erau 
permise Înlocuirile de jucători,
nici măcar ta unele meciuri ami
cale de fotbal ! Acesta este mo
tivul pentru care, ta prlmu) 
meci AMICAL jucat cu Anglia 
la București acum câteva dece
nii, accidentîndu-se fundașul 
nostru Btirger, România a con
tinuat partida fa 10 oameni, ne- 
avtad dreptul la înlocuiri. Acum, 
ta jocurile amicale, pot fl schim
bați mai mulți jucători, dacă pro
tocolul întocmit stabilește acest 
lucru.

NICOLAE EMANUEL, VIRGO- 
LICI. Publicăm două dintre re
flecțiile trimise de . dv :

A „fugit" vreme de 3 reprize,

încât dacă n-ar fi fost 
ar fi ajuns la Săftica.

— Tratamentul nu a 
cient. Este drept că doctorița 
vindecat piciorul luxat, dar, 
schimb, l-a... sucii capul.

VIOREL BUCUR, SINAIA, 
meciul România — Anglia, 
cadrul turneului final al C.M. 
fotbal din Mexic, nu s-a 
nici o lovitură ' de la 11 
Englezii au câștigat cu 
tate, cu 1—0, echipa 
comportîndu-se și atunci 
cabil.

în 
din 
de 

ratat 
metri, 

dificul- 
noastră 
remar-

Ilustrații : N. RODICA
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UN OM îl ÎNVA ȚĂ PE COPII SĂ MUNCEASCĂ,
/t _ *

SĂ DEVINĂ OAMENI
® 2500 de ore pentru construirea unui navomodel • ,,în atelierul de 
construcții navo, copilul meu a făcut primii pași spre... cibernetică41
Elegantul pachebot face o 

voltă largă, ușor aplecat spre 
babord și se apropie legănin- 
du-se de chei. Pe pontonul an
corat la mal îl așteaptă... con
structorul, un om în vîrstă, 
scund de statură, cu privirile 
filtrate prin lentilele ochelari
lor. Un om în virată și cîțiva 
copii captivați de evoluțiile va
sului. de seiajul lăsat pe o- 
glinda apei. Se înțelege, nu sîn- 
tem intr-un port adevărat, la 
malul vreunui... ocean. Pache
botul este un navomodel in 
prima sa probă la apă, pe la
cul Băneasa, la Centrul de mo- 
delism al municipiului Bucu
rești, iar constructorul — Nca- 
gu Bardaș, maestru al sportu
lui la navomodele. Despre a- 
cest om, despre pasiunea lui 
scriem aceste rînduri.

Ridică aparatul de pe apă în 
brațe, ca pe un copil. „Haideți 
băieți, Ia atelier !“ — și o por
nește agale, cu cei cîțiva pri
chindei-după el. îl regăsim în 
fața mesei de lucru pe care a 
fost instalat „Hamburg", pa
chebotul. Suprastructura navei 
a fost demontată și constructo
rul meșterește ceva în cala ei, 
cu migală, cu mișcări precise, 
în vreme ce copiii il urmăresc 
uimiți. Alături are o fotografie 
a vasului adevărat, care a fă
cut cîndva curse de pasageri 
peste ocean, în America. „Așa 
va (rebut să arate nava noas
tră, vedeți, să se asemene cu 
„mama" ei, originalul, ca două 
picături de apă". Copiii o și 
văd, parcă, în larg. Dar pînă 
atunci...

Neagu Bardaș construiește 
navomodele de aproape 20 de 
ani. Lucra pe atunci la o bază

nautică pe malul lacului Bă- 
neasa, în calitate de constructor 
de caiace. Intr-o zi au venit la 
bază cîțiva tineri și au lansat 
pe apă „o minunăție de vas cu 
pînze", un navomodel care l-a 
încintat pe constructorul de ca
iace. ..Ia să construiesc și eu 
un minivas — mi-arn, zis — 
și am realizat o șalupă de a- 
grement, „Miorița", cu care in 
1963 am cîștigai primul loc în 
campionatul republican de na- 
vomodele"- Acela a fost în
ceputul. Bardaș și-a consacrat, 
în continuare, timpul liber a- 
cestui sport, „un sport frumos, 
in care înveți dacă te ții dc 
el, cît intr-o școală de _ cons
trucții nautice" — ne mărturi
sește el. Argumente în spriji
nul celor afirmate: „Am cons
truit de-a lungul anilor un vas 
cu pînze, o caraveiă, urmată de 
o balenieră, apoi cargoul ro
mânesc „Galați", un pescador, 
o navă militară de coastă și 
multe altele". Unele din aceste 
construcții au cîștigat trofee in 
concursuri interne și interna
ționale, titluri de campioane, 
i-au adus satisfacții deosebite 
constructorului. „Dacă-i vorba 
de satisfacții, poate că cea mai 
marc este aceea că mulți eopli 
văzind navele pe apă vin apoi 
cu mine In atelier să constru
iască și ei. Așa s-a întîmplat 
cu fiul meu, Gheorghe Bardaș, 
care a învățat aici să munceas
că cu răbdare și precizie și a 
ajuns cibernetician la un centru 
de calcul, așa încere să fac cu 
nepoțelul meu, și cu alți copii. 
Eu slnt pensionar acum, am 
timp și sint bucuros eă pot să 
mi-1 petrec cu folos. Constru
iesc eu, construiesc și alții du

pă mine. PinS la primăvară 
cred că noul vas va fi gata"-

Pachebotul „Hamburg" îi va 
cere pasionatului navomodelist 
în jur de 2500 ore de muncă. 
2500 de ore pentru calcule, re
alizări de piese, montaje, fini
sări... pînă ctnd nava va fi ga
ta să ia în provă valurile. In 
această vreme, în jurul lui 
Neagu Bardaș vor veni alți și 
alți copii pentru a deprinde a- 
cest sport tehnico-aplicativ. Șl 
de la constructorul de modele 
la specialistul în construcții a- 
devărate nu-i decît un pas. In
tr-un mic atelier, un pensionar, 
un „profesor" anonim li învață 
pe copii să muncească, să facă 
pași spre Împliniri în viață. E- 
xemplară preocupare...

Viorel TONCEANU

Revedere după un sfert de 
veac.... Promoția 1955 a 
l.E.F.S. a revenit tn sălile și 
amfiteatrele din vecinătatea 
Stadionului Republicii pentru 
a evoca anii plini de entu
ziasm ai studenției și a face 
un prim bilanț al muncii 
desfășurate. „A fost o pro
moție de aur“, afirmi das
călii actualilor... dascăli de 
sport și antrenori. Și moti
vează : „In rindul tinerilor 
care au format această pro
moție s-au Impus ca oameni 
de nădejde, foarte mulți 
descopertorl de talente din 
rindul copiilor și modelatori 
de mari performeri”.

O simplă trecere tn revistă 
a promoției confirmă aceste 
aprecieri, tn învăță- 
mlntul liceal sau cel 
superior, cadre di
dactice de o mare 
profesionalitate (Ale
xandru 
dimlr 
Lovln, 
Victor 
Teodor _________
Bran-Alexandrescu, 
Navodarschi etc) au 
la orientarea unor 
tineri spre drumul 
activității de f _____
Alte cadre didactice ale aces
tei promoții au urmărit înde
plinirea aceluiași obiectiv, 
dar din posturi diferite, direct 
In școală sau facultate, !n 
cluburi, tn calitate de antre
nori (Mihai Nedef șt Vasile 
Geleriu — baschet, Mlrcea 
Dumitrescu — volei, Roger 
Cernat — popice. Eugen Tro- 
fln — handbal, Traian Ne- 
deșan — sporturi nautice, 
Robert Cosmoc — fotbal, Andy 
Ardeleanu — tenis de masă)

Forțu, Vla-
Simionescu, 

Alexandru 
Albu, Anton 

Paladescu,

Mircea 
Merică, 
Bălan, 

Aurora 
Ludovic

contribuit 
copii ji 

spinos al 
performantă.

ARBITRUL NU TREBUIE SĂ FIE
DOAR JUDECĂTOR

Si? NU-I UITAM.
datină

ni-i înfățișează 
rugbyț- 
au • 
străin- 

șl An-

O fotografie 
de aproape un 
niu 
pe doi dintre 
tii noștri care 
vohiat atît de 
cit în klanda .... 
glia. Adrian Lungu fl 
Gheorghe Vârzaru...

Autorul fotografiei 
este chiar c»l care 
le-a câlâuzit primi? 
pași în sportul cu 
balonul oval, un an. 
trenor cvasianonim, 
Petre Lungu.

Maistru la i 
102 îngrășăminte 
Combinatului de 
dustrie chimica 
Năvodari, Petre 
gu și-a for/pat, 
lîngâ asociația 
tivâ Chimia, 
centru de 
a viitorilor 
un ,,atelier*

Maistrul Petre Lungu, 
oare păstrează cu 
muted grijă această 
fotografie, o privește 
cu ușoară nostalgie : 
„l-am crescut ca pe 
propriii mei oopil, cu 
respect pentru muncă, 
pentru adevâr,

secția 
a 

i In
dia 

Lim
ps 

spor*  
i micun 

modelare 
rug by ști, 

_  __ cu a- 
proape 30 de copii șl 
juniori. „Lungu fi 
Vârzaru au fost prin
tre cei mal zeloși, 
ambiția lor de a des
cifra cît mai repede 
alfabetul sportului cu 
balonul oval era fârâ 
margini, l-am dat în
totdeauna ca exemple 
de sîrguînțâ. 
greșit...*.

N-am

dragoste pentru 
ce se făurește 
de minunat In aceas
tă țară. Nu o dată 
le spuneam : „Mâl,
copil, ca mline veți 
călători ți voi peste 
mări fi țâri, veți a- 
junge să reprezentați 
România. Să o faceți 
cu cinste, ca adevă
rați români 1" Ce bu
curie mai mare poate 
fi, ce satisfacție mai 
deplină poate avea 
un antrenor, decît 
cină constată că sfa
turile, îndemnurile lui 
ou prins viață I...

Așadar. un maistre

din Năvodari, un pa
sionat după rugbr a 
fost PRIMUL MODE
LATOR a două marț 
talente, Lungu si Văr. 
zaru, acum jucători 
la Steaua si, respec
tiv, la Farul Constan
ța. Cine Iți mai o- 
mintețte f

Cine își meri amin
tește, 
că un alt 
sportiv, .
tian Gbeorghisor. s-a 
format inițial In „a- 
teUerul*  antrenorilor 
slătineni Petru Lata 
Si Ion Vornicescu, de 
la Clubul sportiv șco
lar din localitate t

$i mai slnt multe 
cazuri de oameni 
buni, de antrenori 
care au rămas In 
anonimat. Din res
pect pentru adevăr și 
pentru munca celor 
ce au realizat greul, 

modelării 
mari 

firesc.
ne a- 
artiza-

da asemenea, 
talentat 

boxerul Cri»-

începutul 
unor viitori 
sportivi, este 
este corect sâ 
mințim, oferind 
oilor de ieri mâcar o 
simbolică satisfacție...

T. BRADEȚEANU

La a rooenUi reuniune a ar
bitrilor desemnați să conduci 
meciurile turneului final al cam
pionatului masculin de volei, 
unul dintre purtătorii ecusonului 
internațional, Ion Covaci, refe- 
rindu-se la datoriile cavalerilor 
fluierului, ta contextul reafirmării 
reprezentativei noastre masculine 
In arena internațională, atrăgea 
atenția că există puțină preocu
pare ‘
bitri 
bite, 
noi, 
rica ______ . __
na sacrificăm timpul liber de la 
sflrșltul săptămiaii, lăsăm fami
liile șl ne deplasăm In țară la 
meciuri, ne străduim să fim cil 
mai drepți in judecarea fazelor, 
dar nu na glndlm șl la ce va H 
după noi, la cel ce ar trebui să 
preia ștafeta*...  Desigur, obser
vația se mărginea la un aspect 
important tn asigurarea „schim
bului de mline*  și în rindul a- 
cestui detașament Indispensabil 
sportului. Dar ea ne-a trimis cu 
glndul la alte aspecte, mult mai 
Importante, ce țin de rolul arbi
trului tn |----- -------------------------
sportive în 
vează.

întâmplarea 
să existe un . .
valerl al fluierului, mal vlrstnlci 
sau mal tineri, cu deosebită vo
cație, buni cunoscători al jocului 
șl corecți vizavi de echipele în 
dispută, Intr-un cuvtnt foarte 
buni judecători, apreciațl ca atare 
și pe plan internațional. $1, to
tuși, urmărind competițiile sezo
nului de toamnă, am dedus că 
arbitrii noștri buni 
uită adesea de unele 
la fel de importante — 
chiar mal importante — < 
revin, cele privind multe ___
aspecte de ordin etic. Unii În
țeleg. de pildă, că a folosi a- 
ceeașt balanță în judecarea 
execuțiilor este suficient pentru 
a dovedi Imparțialitate, corecti
tudine. Dar au fost destule si
tuațiile ctnd echipe mai slab 
pregătite tehnic au fost ajutate, 
prin, maniera foarte largă de ar
bitraj, să reducă un handicap 
Însemnat, tn felul acesta era 
sancționată munca serioasă, truda 
unor sportivi și a antrenorilor 
lor de a pune la punct elementele 
tehnice, execuțiile diverselor

pentru .formarea unor ar- 
tineri, cu calități deose- 
„In fond, cu ce contribuim 
arbitrii, la creșterea valo- 
a acestui sport ? E drept.

propășirea ramurii 
cadrul căreia actl-

face ca în volei 
larg corp de ca-

judecători 
îndatoriri 

poate 
care le 

alte

• ••
procedee la nivelul exigențelor 
pe plan. internațional. Dar aici 
nu este vorba numai de respec
tul față de calitatea muncii, ci 
și de eventuale prejudi^i aduse 
voleiului no6tru in competiții 
internaționale, unde voleibaliștii 
sau voleibalistele echipelor ro
mânești nu se mai pot bucura 
de arbitraj Larg. în unele țări 
din fruntea ierarhiilor, in cam
pionatele interne, exigența arbi
trilor este, dimpotrivă, mult mai 
mare, tocmai pentru a determina 
9 preocupare sporită pentru În
sușirea corectă de către sportivi 
a tehnicii de joc. Iată, deci, de 
ce trebuie ca arbitrii noștri să 
se gîndeascâ mai profund La a- 
ceastă datorie a lor de a sprijini 
cu adevărat creșterea valorică a 
voleiului...

Nu de puține ori — ba, am 
putea spune, la aproapt fiecare 
med — voleibalistele și voleiba
liștii noștri se străduiesc să in
fluențeze deciziile unor arbitri 
mal ,.slabi de Înger", sau protes
tează vehement la fazele maj 
rapide șl mai confuze, croind o 
stare de spirit aprinsă și în tri
bune O eventuală listă a 
recalcitranților ar fi lungă, dar 
mal trist este faptul să o serie 
de sportivi. disciplinați tn gene
ral încep să ia, exemplu de la 
cei certați cu buna cuvință. Ar
bitrul este însă dator să sancțio
neze cu toată asprimea asfel de 
ieșiri, chiar dacă este vorba de 
Stcrian, Sterea, Arbuzov, Șiulea 
etc. Alteori stat îngăduite încăl
cări ale regulilor disciplinare nu 
numai ta teren, ci și pe banca an
trenorilor și rezervelor. în acest 
sens, ne este mai ușor să-i numim 
pe antrenorii cu o ținută decentă: 
N. Humă, A Drăgan, I. Bînda. 
W. Schreiber, I. Șoacă, Al. 
Stanciu.

Iată de ce ta cadrul preocupă
rilor arbitrilor noștri, ale Cole
giului central, ar trebui să stea 
mai la loc de frunte grija pen
tru latura etică, sub toate as
pectele, pentru că arbitrul nu-și 
îndeplinește menirea sa decît 
considertadu-se deopotrivă jude
cător și educator, pion impor
tant, prin urmare, ta ridicarea 
nivelului calitativ al sportului, 
promotor al muncii exigente, 
competente. _ .,

Aurelian BREBEANU

La televizorul așezat pe o bibliotecă 
scundă se transmite obișnuita emisiune 
sportivă de sîmbăta. Pe scaune, în lun
gul celor două mese, pe care o mină de 
gospodină a așezat cîteva vaze cu crizan
teme. zece-cincisprezece tineri, băieți și 
fete, urmăresc fazele unei întîlnirl de vo
lei. Prin micile ferestre deschise pătrunde 
aer proaspăt, cu miresme specifice întin
derilor de ape. Doar tavanul 
jos și legănările ușoare ale 
Întregii încăperi ne spun că ne 
aflăm nu în sa’a cu atmosferă 
tihnită a unei biblioteci, ci pe 
un bac plutitor : vasul
C.J.E.F.S. Tulcea, aflat In do
tarea clubului sportiv „Danu
biu" și ancorat la chei, în 
apropierea Sălii sporturilor.

Este sîmbătă după-amiază, 
timp liber, pentru sportivii 
clubului. Cum își petrec
ei acest timp ? Privim cele zece-cincispre- 
zece chipuri, cărora aerul tare al Deltei, 
confruntarea cu vîntul și ploaia în ceasu
rile de antrenamente pe pistele de apă 
le-a imprimat o anume frumusețe, le ur
mărim privirile pline de lumină, captate 
de ecranul televizorului și ne încearcă un 
sentiment de admirație. Poate că alți ti
neri ca ei bat străzile orașului la această 
oră, își irosesc timpul în preocupări fără

dăunătoare. Ce-i ținerost, dacă nu chiar
pe aceștia aici ? Ne răspunde un flăcău 
înalt, blond, cu brațe în care se ghicește 
o forță deosebită. „Așa ne-am învățat, așa 
ne-au deprins tovarășii antrenori Igor 
Lipalit și Eugenia Bondar : să folosim fie
care clipă cu chibzuință. Știți, daci vrei 
să faci ceva in sport, ea și în viață, tre
buie să-ți drimuiești vremea". Am re-

la Tulcea, pc un bac plutitor. într-o simbâlâ tiupâ-aniiarâ

TINERII CARE AU ÎNVĂTAT 
DRĂMUIASCĂ TIMPULSAȘI

produs vorbele lui Petre Danilov, fiu de 
pescar din Periprava, elev la școala pro
fesională metalurgică, sportiv în clubul 
„Danubiu" și component al lotului națio
nal de juniori la canotaj. „Să folosim fie
care clipă cu .................. ~
azi, Danilov ? 
o să fac un 
care lucrează 
nat, la ora 7 
făcut niște schițe la proiectul de lucrări

chibzuință". Ce program ai 
„După emisiunea de sport, 

șah cu colegul meu Vasim, 
în schimbul III la Combi- 
merg la masă, apoi am de

pe care îl pregătesc la școală după care 
o să citesc pini la culcare". Ce citești, 
Danilov ? „Tara blănurilor, o carte minu
nată..." Răspunsuri asemănătoare primim 
de la Ioana Linte, de la Vasile Stancu, de 
la Daria Efim — fata înăltuță, cu ochi 
albaștri, venită din Slava Cercheză la Tul- 
cea să învețe meseria de sudoriță și să 
facă canotaj. „Cind nu avem antrenamen

te, ne petrecem timpul liber 
aici — spune fata. Ne uităm 
la televizor, citim un ziar, o 
carte. E plăcut, nu se fumează 
la noi, și-apoi, aici tovarășii 
antrenori tie povestesc pe în
delete din viața lor, despre 
sportul nostru; vorbim despre 
munca noastră și învățăm unii 
de la alții". Privim cele zece- 
cincisprezece chipuri și ne gin- 
dim la numeroșii campioni pe 
care i-a dat țării Tulcea. 
clubului „Danubiu", 

lui. Și credem că 
realizate 
educația, 
club plutitor în care 
din timp, „cu chib- 

Danilov, adăugind la 
culturii. Așa

!•••
la 

al antre- 
alături de 
se cuvi- 
făcută a-

succesele 
norilor 
marile performanțe 
ne să fie pusă șl 
cestor tineri, șl acest 
ei își petrec o parte 
zuință", cum spunea 
puterea mușchilor lumina 
cresc adevărații campioni, dar și oamenii 
adevărați.

V. T. MUREȘ

sau de activiști ai unor fe
derații (Nlcolae Nedef — 
handbal. Silviu Magda — 
gimnastică, Cr. Petroșeneanu 
— box f.a). Nu puțini au 
fost cci care s-au dedicat 
muncii de cercetare științifică 
(Cornel Răduț, Antoaneta To 
tescu, Alexandrina Focșe- 
neanu), aduclndu-și contri
buția la ancorarea permanentă 
a mișcării noastre sportive la 
toate descoperirile din aria 
marii performanțe, faciUtînd 
prin lucrările lor drumul spre 
măiestrie, spre înalte împli
niri ale multor sportivi, com- 
ponenți ai loturilor naționale 
ft olimpice.

Acest popas tn timp, după 
un sfert de veac, plin de 

emoții și oricum, de 
reverie, a avut în 
același timp darul de 
a reîmprospăta am
bițiile și energiile 
foștilor absolvenți :

pentru că, în unanimitate, ei 
s-au arătat hotăriți să traducă 
pe mai departe în viață sar
cinile trasate de partid miș
cării sportive, să servească și 
mai departe școala româ
nească, să-și aducă aportul la 
noi reușite in domeniul marii 
performanțe, să se afle și 
mai aproape de acei tineri 
care năzuiesc să urce în 
sport piscurile cele mai se
mețe. Capacitatea lor profe
sională recunoscută, expe
riența îndelungată și rodnică 
și, mai presus de orice, ma
rea lor dăruire pentru sport, 
iată atributele definitorii care 
le îngăduie să nădăjduiască 
tn reușita deplină !

T. ST.

„VINE OMUL
LA FOTBAL,

LA DISTRACȚIE"
Intr-o pauză dintre două gale 

ale campionatului de tenis da 
masă disputat la Arad, am dat 
o fugă pînă la Lipova. unda 
era programat meciul de fot
bal de Divizia „C" dintre 
Șoimii din localitate și C.F.R. 
Caransebeș. Auzisem multa 
grozăvii despre asemenea par
tide de „C“ : gazde care... nu 
iartă nimic, tribune infernale, 
arbitri duși la gară cu mașina 
Miliției și cite șl mai cite.

Hai să vedem „pe viu" o a- 
semenea grozăvie — mi-am zis 
— mai ales că n-am citit vre
odată o cronică de fotbal da 
la Lipova. Am intrat pe sta
dion ca un spectator oarecare 
și m-am alăturat celor aproape 
1000 de oameni de toate vîrste- 
le prezenți în tribune. Era frig, 
ploua și terenul era, mai ales 
pe centru, foarte moale. Așezat 
intr-un cap de tribună n-am 
văzuț mica fanfară care avea 
să-i primească pe fotbaliști ta 
sunetele unui marș sportiv, ca 
la marile meciuri și nici pe 
vajnicii „dubași" care aveau să 
însuflețească tot timpul tribu
nele, mai ales cind le era greu 
„șoimilor", de te credeai pe... 
Wembley.

Meciul, In pofida terenului 
greu, al „mizei", a fost frumos, 
viu disputat pe întreaga dura
tă, golurile meritau — TOATE 
patru — rubrica T.V., iar ar
bitrul nu a făcut deosebire 
între „gazde" și „oaspeți". Măr
turisesc că nu am auzit nici 
măcar o huiduială, nici un cu- 
vînt Ia adresa celor din teren, 
indiferent de cursul jocului, 
chit că vreo doi-trei spectatori 
din preajmă trăgeau in răs
timpuri din „uiaga" ținută In 
buzunarul de la piept...

— Așa e mereu la dumnea
voastră ? am întrebat pe veci
nul de tribună la sflrșltul me
ciului. Cu fanfară, cu veseliei...

— D-apăi cum ? mi-a răs
puns. Că doar vine omul la fot
bal. la distracție ! Păcat că nu 
jucăm mereu acasă... Dar nu-I 
bai, că merem și după ei.„

— Și cind pierdeți T...
— Dacă n-am și pierde am 

mere Ia mondiaL..
Am aflat că oameni de bine, 

ca ing. Nicolae Voștinaru, di
rectorul I.A.S.. dr. Mircea Ni- 
coli, președintele asociației 
„Șoimii" Lipova, prof. Ioan Ar
deleanu, șeful secției de fotbal 
șl alții. în frunte cu Gheorghe 
Cociuban, secretarul Comitetului 
orășenesc de partid, primarul 
orașului Lipova, și-au propus să 
ofere concetățenilor un mijloc 
de destindere, de distracție, prin 
această echipă înființată și în
grijită de ei.

Să recunoaștem că au reușit.

Mircea COSTEA
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Dupâ eficientul turneu din Irlanda și Anglia și răsunătorul succes asupra

RUGBYUL ROMÂNESC SE AFLÂ ACUM LA INĂL
CARE NECESITĂ, TOTUȘI, CONSOLIDARE SI DE

. > * 9

CLUBURILE TREBUIE SĂ PARTICIPE ACTIV LA FORMAREA
Șl PREGĂTIREA TEMEINICĂ A VIITORILOR INTERNAȚIONALI
Numărul foarte redus de 21 de antrenori care iși dedică întreaga activitate rugbyului, 

pentru 197 de secții și 13 400 de legitimați, este cu totul nesațisfăcâtos
Oricît ar părea de ciudat, 

valoarea exprimată la nivel 
international de rugbyștii noș
tri este puțin generată de mun
ca de instruire din cluburi 
(decît cu puține excepții: Stea
ua, Dinamo, Farul, Știința 
Petroșani, R.C. Grivița Roșie) 
și rămine, in principal, de ani 
de zile, apanajul strădaniilor 
colectivului antrenorilor lo
tului reprezentativ. Nu este 
deci de mit are că doar clubu
rile «is amintite în care proce
sului de antrenament i se asi
gură an conținut corespunzător 
cerințelor, cu grijă pentrd un*  
echilihru între volutn și inten
sitate, nlimontoHaă lotnj eu ti
tulari

Tn rect, pr°ociioari inegale 
pentru pregătirea (uneori por
nind chiar de Ja selecție 1), 
fapt care se reflectă tn înseși 
prestațiile echipelor : cînd evo
luează acasă, ele fac, cît de 
cit, față, în schimb în depla
sare sînt aproape de nerecu- 
noscut. ele înregistrîxid eșecuri 
de dimensiuni incredibile !

Iată, caz.nl recent al Științei 
Baia Mare. După victoria ob
ținută, pe teren propriu, în 
fața lui Dinamo (succes care a 
propulsat-o pe locul 2 In cla
sament), „15-le“ băimărean a 
cedat categoric tn fața Stelei, 
la București, demonstrlnd o 
pregătire cu totul sumară, sub 
cerințele acestui meci. Sigur, 
ar ti fost foarte frumos ca, 
după Universitatea Timișoara 
și Fanți, o altă echipă din tară 
«ă ajungă campioană—

Pentru a pune punctul pe 1 
trebuie să semnalăm faptul că 
principala carență care deter
mină o pregătire de suprafață 
a echipelor este legată de mo
dul rum sint incudrafi antre
norii, mulți dintre ei avind 
statut mult prea labil : fiind 
plătiți cu ora. ei nu 1st asumă 
o răspundere fermă față de 
preaătirea complexă a echipe
lor încredințate, nu se îngri
jesc de selectarea unor copii 
fi de formarea unor juniori, nu 
sint preocupați să aducă i» 
prim-plan jucători suscepti
bili ,ă aiunari ia Iotul repre-

NECESITATEA UNEI FORMULE DE CAMPIONAT
APTĂ DE A ELIMINA DISPROPORȚIILE!

Acceptiud ideea «ă doar o com
petiție svlnd caracter da contl- 

— campionatul — es
te «Inaura 1® măsură să stabl- 
toascâ JuAtfilo» e ierarhie a va
lora ecLipeler, vom Saluta fap
tul că la nai in tară această 
formă de totrecere este riguros 
respectată. alungind azi la tru- 
mswi» viată de «4 de anii (Pri- 
ma totracara organizată s rug
by știlor « avut loc tn 1914). As
tăzi dispute, are loc In cadrul ■ 
trei categorii, stabilite pe crite
rii de vexare Șl virată (A. B — 
tincucAtg junJkx'i) a

U echipe to primul eșalon j I 
din București (Steaua, Dinam» 
B.C. Grivița Roșie. R.C. Bporftd 
studențesc. Rapid), t din Conr 
tanț» (FaruJ al Constructorul), ci
te ima din Timișoara, Bala Mare, 
Petroșani, Arad, Sibiu, Iași,Bir- 
lad. Pesta W & cal secund, re
partizate tp șase serii alcătuite 
pe zone geografice. Sl aXU- mal 
bine de 40 In «divizia Iuțiiorilor*.  
Iată prezentată «chemat» iocțl 
organizatorică a rugbyului româ
nesc In momentul d*  țața, une
le cluburi fiind reprezentate la 
toate eșaloanelț existente (R. C. 
Grivița Roșie. B- C. Sportul stu
dențesc, Farul. „Poli' teși. Rul
mentul Bîrlad ș a.).

Ce spun aceste cifre 7 Vom re
marca din capul locului că di
vizia Juniorilor (începem cu ea 
deoarece prefigurează perspecti
va) este to creștere și sub ra
port numeric, dar mai ales pe 
planul calității, principalelor „cen
tre de putere rugbystică" ale ță
rii, București șl Constanța, ală- 
turtodu-li-sa. în ultimii doi-trel 
ani, altele, cum ar fi lași șl 
Cluj-Napoea, bine servite de an
trenori cu "mare dragoste de co-

Echipa României a lăsat foarte bună impresie ta Dublin (13—13 cu Irlanda), tată-l pe Borș ridietn- 
du-se după o grămadă fi inițiind împreună cu Paraschiv un atac surprinzător; Robbie fi Slat

tery sint depășiți... Cit de spectaculos este rugbyul l
rcntatlv. Acest neajuns se face 
simțit chiar In rîndul unor 
formații divizionare —A*  —
Știința Baia Mare, Rapid, K.C. 
Sportul studențesc, Universi
tatea Timișoara, C.S.M. Si
biu ți Politehnica lăți. (Ca 
să nu mal amintim de e- 
chipele din eșalonul secund 
sau de cele din rețeaua clu
burilor sportive școlare în ca
re antrenorii sînt retributți m»i 
mult simbolic).

Acest aspect se corelează cu 
altul, la fel de important : lip
siți da răspundere, antrenorii 
cart sint legați doar pe.- ju
mătate de destinele unor echi
pe nu acordă atenția cuvenită 

cârer muncă În
de, multe ele- 
ia Juniori fiind 
l echipele dtvl- 
ta lotul națlo- 
ea ce privește 

Bpu' bttoe șl despre 
id Ia aprecieri 

veluă In eare se 
tea echipelor .de 
al putem apune 
positive. Multe 

i slabe In eam- 
tatul reducln- 
oarbă pentru 

reocupare deo- 
ata, Ctteva ex- 

Dtmtrea Giurgiu, 
fiu, C-S.M. Suceava. 
CtaJ-Napoca, eventual 

trei .bucureștene", cu vechi 
de Serviciu in competițiile 

nationals (Olimpia, Vulcan, Glo- 
țtak un euvtot bua Șl pentru 
Constanța caro prezintă tot mal 
țUulte echipa, cuprinztod acum 
hart*  irrtregfi Ddbroge.

Abordlnd problemele Diviziei 
âAw» sâ spunem că do cltlva ani 
ain pledat bl coloanele noastre 
pentru un campionat do regulari
tate, cu a serie unică. Este aceas
ta formulă ideală 1 Sigur, față 
de cea anterioară (4 serii a cite 
4 echipe, cînd cele mâl multe 
dintre competitoare nici nu se 
vedeau la față), considerăm că 
s-au făcut pași înainte prin or
ganizarea unei divizii compacte, 
cu 14 echipe. Dar, Iată, relativ 
repede lucrurile s-au deteriorat, 
înreglstrîndu-se o nedorită rup
tură calitativă. în frunte, un grup 
de trei formații angajate direct 
în lupta pentru titlu (Steaua, Di
namo, Știința Baia Mare) ; cu 
un pas înapoi, alte două cu cer

nici propriei lor pregătiri de 
tehnicieni. Cum s-ar putea ex
plica altfel faptul că la lecto
ratele organizate, tunar, tn Ca
pitală, de către federație, ab
sențele depășesc 75 la rută I 
Or, lectoratele au fost mițlate 
tocmai in ideea de a prezenta 
noutăți antrenorilor, de a se 
realiza o și mai mare unitate 
de vederi și de a face cunos
cute o serie de realități din 
lumea rugbyului internațional 
(La ultimul lectorat de acest 
fel, au absentat antrenorii de 
la Rapid, R.C. Sportul studen
țesc și de la cluburile sportive 
școlare, adică cei care fac par
te din categoria susamintită...).

tă valoare competitivă (Farul, 
BOC. Grivița Roșie), capabile orl- 
cînd să .strice” socotelile „trlo“- 
uilul din față, dar neconcurlnd 
acum direct la supremație. Apoi 
Un vid, după care urinează cele
lalte nouț echipe distanțate, care 
bici măcar nu se străduiesc să-și 
apere corect șansa In disputa cu 
cel .mari*  (de unde inadmisibile 
scoruri cum ar fi, spre pildă, 
cele Înregistrat*  In partidele . 
Steaua cu p.T.T. (74—3), cu Ra
pid (91—3). cu Rulmentul Bîrlad 
(92—7), cu Constructorul Constan
te (98—3), eu Știința Petroșani 
(90—3), sau Dinamo eu Construc
torul (53—3), Știința Baia Mare 
eu Constructorul (50—0), Farul cu 
P.T.T. Arad (66—10) etc. Toate 
^Codașele” rezervindu-se doar 
pentru acele partide care le poi 
asigura eventuala supraviețuire In 
»A“. Iată ceea ce a dus la dilua
rea campionatului, multe partide 
desfășurtndu-se la an sivei deo 
aeblt de scăzut, necontribuind la 
pregătirea nici tehnică, nici lue
tică a rugbyștilor fruntași și a- 
țunri are dreptate antrenorul fe
deral Vaier iu Irimescu <Snd spu
ne că „tot greul cade pe umerii 
activității la lot*.

Echipa națională — an. mal 
spus-o — a evoluai bine, uneori 
chiar foarte bine în acest sezon, 
dar echipele fruntașe 7 Partida 
Steaua — Dinamo, de pildă, med 
de referință, intre primele două 
clasate, a fost slabă, redueîndu-st 
la o luptă, dură, pentru rezultat 
(e drept, că la stricarea meciu
lui a contribui! și arbitrul !) sau 
cea dintre Steaua și Știința Baia 
Mare (singura învingătoare a lut 
Dinamo), o partidă ir. care nu a 
Jucat literalmente decît prima ci
tată. Am putea da și alte exem

NOU AVÎNT,
Marele med cîștigai de rugbyștii noștr 

echipa Franței stăruie în memoria t> 
roi acelora care îndrăgesc victoriile s 

tulul românesc Nu numai noi ne amintinc 
splendida zi de toamnă de la 23 noiembrit 
pe stadionul Giulești, dar și comentatorii fi 
ceri pe care nu i-an. văzui niciodată 
de întristați. încă zilele trecute, ziarele , 
quipe*  din Paris șl „Midi Olympique*  
Toulouse disecau rugbyul francez după „ 
mai netă victorie românească din toate 1 
purile", așa cum au titrai comentariile. P 
tre accente de supărare, uneori ignorînc 
biectivitatea, ziariștii francezi au arătat că 
București „S-a primii o mare lecție dt rv 
predată cu eficacitate șl simplicitate și, n 
ral, încoronată de succes*,  adăugind că „Re 
nii sînt mindri de această victorie". Intr-i 
văr, sintem mîndri. cu toții, fiindcă rogi 
a crescut sub ochii noștri, an de an, hrăni 
continua dezvoltare a sportului românesc, 
mat de o mare pasiune și ambiție a unor 
meni, foști jucător) pentru care rugbyu 
Identifică cu pasiunea vieții lor.

In Anglia, în Franța, prima minge pe 
o cunosc copiii este mingea ovală, de ru 
nu acea rotundă de fotbal în Franța sînt 
de cluburi de rugby și 150 000 de jucî 
legitimați, cu o treime mai mult deci 
fotbalul nostru, iar ziarul săptăminal de i 
by, exclusiv, „Midi Olympique" se vindi 
aproape 200 000 de exemplare.'în Anglia 
așa cum vedem mereu la televizor, 1 
30 000 și 70 000 de spectatori la orie® joc 
lernațional, iar numărul terenurilor eu 
rele de rugby este mal numeros decît 
cela al terenurilor cu barele de fotbal, 
tuși, băieții noștri au reușit să urce pe fi 
țimi in concernul european și mondial, 
cînd o breșă importantă In conservatori® 
rugbyului englez și o surpriză de propi 
rugbyului francez.

Fortificarea rugbyului nostru a Început 
fapt, de la primele întîlniri cu echipa Fi

Pentru a asigura an conținut 
cit mai bogat muncii de in
struire a echipelor noastre de 
rugby, in pas cu actualele ce
rințe ți mai ales cu implica
țiile create de angajarea tot 
mai spectaculoasă a rugbyului 
românesc tn arena internațio
nală, ne trebuie antrenori or- 
sanic legați de secțiile din clu
buri, tehnicieni care să se de
dice efectiv. Integral acestei 
activități de mare importanță fi 
răspundere. Altfel, progresul 
calitativ al rugbyului nostru st 
va realiza mult prea lent.

fiberiu ST AMA

CÎTEVA CIFRE GRĂITOAR
|ara Număr de jucători Cluburi

Franța 150 000 1 500
U.R.S.S. 20 000 200
(talia 15 000 203
România 13 400 197
Sponia 11 100 147
Polonia 3 000 30

® In acest tabel sint reîe ’ nu moi
echipele core foc parte din grupa A 
cadrul campionatului european F.I.R.A.

© R.F. Germania, Olanda, Iugoslavia, 
lături de Maroc și Tunisia, joacă in 
pa B.

® Belgia, Danemarca, Suedia, Elveție 
Portugalia, în grupa C.

ple. Sigur, au tost și partide bu
ne, dar parcă prea puține...

Șl a mâl apărut o piedica : se
zonul International mereu mai 
bogat in ultimul timp, mal plin 
de răspunderi. 1-s solicitat Intens 
pe jucătorii din lot, ducind te 
dese întreruperi ale campionatu
lui, concentrind apoi etapele in
tr-un spațiu de timp redus ce ei. 
ee a cerut adesea un ritm Infer 
nai : duminlcâ-miercurî-dumlnlcâ, 
căruia mulți rugbyștl nu l-au pu
iuț face față...

Avind in vedere că sezonul In
ternațional are perspective de » 
se Îmbogăți In continuare, facem 
sugestia de a se studia posibili
tatea ÎMPĂRȚIRII DIVIZIEI .A*  
ÎN DOUA SERB A CITE OP7 
ECHIPEI alcătuita pe criteriul 
clasamentului (menținindu-se Di
vizia „B"), cu un sistem de Jocuri 
lur-retur șl cu promovare-retro- 
gradare intre ele. eeea ce ar re
duce numărul Jocurilor — de la 
tș actualmente — la, să spunem. 
10 (14 In serii, apoi alte 6 Intr-un 
turneu final — pentru titlu — la 
care ar lua parte primele patru 
clasate din seria I, celelalte patru 
urmind a participa la altul pen
tru evitarea retrogradării), Con
siderăm că astfel s-ar realiza ur
cătoarele avantaje : a) ștacheta 
calității campionatului va ti ruî>- 
tanțial ridicată ; b) interesul față 
de întrecere ar crește enorm ț 
c) s-ar crea un spațiu corespun
zător pregătirii echipelor națio
nale fără a se perturba in nici 
un fel campionatul.

Este o propunere pe care o su
punem atenției și discuției teh
nicienilor în dorința de a contri
bui la Îmbunătățirea campiona
tului.

Dimitris CALLIMACHî

ftEDAp RllfiBYlLCI 3CC 
STAD10NU1 IRADIJ10

Teodor Radulescu, anul dintre antrenc 
zentativ a ținui să-și exprime ud punct 
nai :

„Bucureștiul este cel mai important ce 
țării, iar stadionul de la Șosea „Stadior 
fost cel care a găzduit pentru prima oari 
torilor sportului cu balonul oval. Ani de 
a rămas o vatră a rugbyului bucureștean 
printr-a ciudată metamorfoză, acesta a /< 
verse organizații sportive sau instituții, : 
dupi opinia mea, sub egida federației. 1 
servit aceste mutații ? în nici un caz rugi 
care continuind o frumoasă tradiție, Inscri 
succese in cartea de aur a mișcării spor 
socialistă.

Opinez, de aceea ca STADIONUL DE 
REDEVINĂ VATRÂ A RUGBYULUI, așa 
cum. doresc toți cei legați de propășirea



peî Franței

E, POZiȚ
DLTARE!
U SUCCESE!

b 195V Lndeoseb dupi prima victorie b 
tradițional» meciuri, in 1960. Daci ir 

rugbyul noștri dispune» de lOOC'de ju 
și ci te vi echipe majoritatea in Bucu 

acunr sini legitimați 13 400 de jucători
91 d< echipr d« rugii- pe tot cuprinsul 

angajat*  ir competiții republicane de 
iri, ui campionat naționa' de juniori, plus 
i» școlari profesionali a Ministerului
iporturiloi și telecomunicațiilor. 4$ dc
>e in S serii Este mult, este puțin 1 Ci- 
comparativ» ale rugbyului nostru, cu ale 

iloi puteri' arată „puțin*  da> sportivii 
ti cu talentul și dăruirea ior, au reușii 
o să sfarmr bariere cc păreau insurmon-

e.
i.liferarea rugbyului în țara noastră iu 
iii 20 de ani stă Ia baza marilor succese 
iute de echipa României Lotul repre- 
tiv a devenit, așa curo s-a mai seri' 
club al echipei naționale" și a ajuns pe 
mile rugbyului mondial. întotdeauna, o 
enea mare reușită produce o reacție din 
a celor pe care ii deranjează ud nou 
mer valoros. Prin urmare, este de aștep- 
in anul viitor, o replică franceză și bri- 
iă Importantă, iar echipa Noii Zeelande 
va juca In 1981 la București a fost, de 

enea, pusă în gardă de acest 15—0 cu 
ța. Deșt, poziția excelentă, pe care se 
acum echipa de rugby a României tre- 
consolidată și dezvoltată. O anchetă deș

te sumară ne arată că, pe lingă Impiini- 
din ultimii ani, activitatea rugbystică are 
3 „găuri", la. aproape toate capitolele.

numărul antrenorilor calificați este de 
dintre aceștia numai 21 sînt retribuiri eu 
lă Întreagă, pentru 197 de secții de rugby 
I 400 jucători legitimați. Restul antreno- 
sînt plătiți „cu ora" și, ca atare, apor- 

lor aste periodic, insuficient. Lipsa un
irilor cu normă Întreagă pentru rugby 
■mină ii o insuficientă uneori chiar ab- 
i preocupare din partea cluburilor pen- 
formarea de viitori internaționali. Astfel 
yul este privat de o arie mai largă pen- 
marea performanță. De asemenea, nu
li și calitatea terenurilor constituie pro- 
e Importante, tn multe locuri echipele 
«gby fiind trimise pe terenuri periferice, 
roprii pentru antrenament și joc. Un sistem 
jetițional mai stimulativ, fără dispro- 
i le valoare «i calitate, v ti de ase- 
sa necesar.
gbyul ae-a oferit numeroase și mari sa- 
cții. Oară i-am aplaudat pe rugbyști, 

l-am admirat și le-am mulțumit pentru 
Ie lor accese, să găsim mijloace mai 
e și nai consistente pentru consolidarea 
alei poziții care ue flatează, să asigurăm 
citarea sontinuă a acestui sport pentru 
ouă etapă de avint a rugbyului românesc, 
ru noi și nari succese. Anul 1981 va fi 
Ml de mari teste pentru reprezentativa 
âniei. Să-l pregătim din timp 1

Aurel NEAGU

Tony Ward (10), In 
1979 — cel mai bun 
nigbyst britanic, oa 
fi stopat de ardentul
Gheorghe Dumitru.
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Să pornim de la o realitate 
obiectivă și să recunoaștem că 
in domeniul dezvoltării bazei 
materiale a rugbyului, tn alti- 
mele decenii, mai ales, sînt de 
consemnat progrese. In această 
privință, iată, Capitala a Înce
tat de a mai păstra o poziție 
do excepție, ca fiind tot mai 
mult concurată de celelalte cen
tre nou create In țară jf cart 
dispuD de terenuri corespunză
toare sau chiar de veritabil» 
•omplexe (Constanța, In eadrttf 
clubului sportiv farul).

Ar fi fost de dorit ca aceas
tă largă deschidere a unor con
silii populare spre înțelegerea 
nevoii ds propășire a unui sport 
bărbătesc cu deosebite valențe 
de ordin educativ, să continue, 
«ă se manifeste îndeosebi acolo 
ande, treptat» s-a creat un în
ceput de tradiție,

La Timișoara de pildă, echi
pa Universității, fostă campioa
nă a tării în 1971/72 (primul XV 
din provincie care a realizat o 
asemene» performantă 1) se 
pregătește — în ciuda unor re
petat» semnale ! — într-un pro
vizorat perpetuu nevoită să 
șpeleze la bunăvoința asocia
ției sportive Electrotimiș care 
dispune de un teren pentru fot
baliștii ei La Iași, rugbyști' au 
acces pe un stadion situai la 
marginea orașului, fapt care 
determină să se piardă un pre
țios spațiu din bugetul de timp

„Primăvara rugbyului românesc* — așa am intitulai această fotografie reprezentînâ doar o parte dintre cei peste 4(n> 
de mini-rugbyști carr au participat in anul 1980 la o mare întrecere organizate de comisia de specialitate din București

COPII! ÎNDRĂGESC TOI
MAI MULT BALONUL OVAL
Un joc atU de spectaculos ce 

rugbyul nu putea să-i lase indi
ferenți pe copil. De fapt, dacă ne 
gîndim bine. însăși nașterea a 
cestui sport se dator ește imapi 
nației unor elevi... Și copiii nos 
trL nu multi. ce~i drept, s-av «♦» 

Ion Constantin, astăzi unul dintre cei mai 
buni transformeri din lume, a deprins pri
mele taine ale rugbyului tn 1968, la Clubul 

sportiv școlar București

treptat bucuroși spre terenurile 
eu „H“-uri, tncercind să tnțcleagâ 
cit mai repede și ctl mal mult. 
Au mers, spre pildă, to Stadio
nul tineretului, unde — printre 
alții — Mariana bucesnu (o lata 
care ți-a închinat viața 'ugtnju- 
lui I) a știut să-i tacă să ’Amină 
ctștigați definitiv pentru rect>p. 
Au mers și la alte stadioane și 
echipe, dar lipsa unei activități 
eompetiționale organizate exclu
siv pentru ei ■ determinat pleca
rea multora spre site «porturi. 
raptul nu i-a lăsat Indiferenți pe 
Tehnicienii rugbyului. fi m m- 
eeput să suzlm de „Cupa Co- 
vurtuiulul", întrecere pentru copiii 
sportului eu balonul oval desfă- 

LOC BUGBYȘT1L0R PE BAZELE SPORTIVE PRINCIPALE!
ul sportivilor, in majoritatea es
eurilor elevi și «tudenți. La 
Cluj-Napoca și Galați Înțelege
rea a mers numai pină la... no
minalizarea unor fpatil pentru 
rugby, lucrurile rfimlnînd, de 
ani de sile, In acest stadiu. Efete 
ignorată problema terenurilor 
necesare rugbyștilor și la Ol
tenița, Giurgiu, Buzău, Galați. 
Craiova. Bacău, Brașov, Măcin 
etc. Nici ehiar la București 
primul tentru rugbystic al tă
rii, situația unor cluburi cu sec
ții de rugby au este clarlfica-

Maestrul aportului GHEORGHE 
RAȘCANU l,U- Timișoara), fost 
internațional : „S-a «ltat repede 
câ orașul de pe Bega a dat rug
byului românesc prima campioa
nă din provincie. Ne zbatem la 
ora actuală In mari greutăți ș1 
nu cred să mai existe o altă 
«ecție ta țară cu atîtea proble
me. Ne antrenăm pe unde apu
căm, Jucăm pe terenul diviziona
rei Electrotimiș, unde nu avem 
întotdeauna apă caldă și vestia
rele deschise. Și cînd mă gîndesr 
eă în jurul „centralului44 de 
Stadionul „1 Mai“ mai există alte 
terenuri gazonate, dar ele sînt 
destinate pregătirilor fotbaliș
tilor. Ce contează că una
dintre marile performanțe al< 
sportului timișorean a fost reali
zată de rugbyști... Condițiile pre
care ne pot duce chi^r ta situați» 
de a retrograda. Cine ne întinde 
o mină de ajutor ? Pînă nn e 
prea tîrziu...**  

surată într-o comună de la Du
năre Apoi au început să se des- 
fășoarr jocurile șt alte „cupe*'  
organizate îr Capitală și în tot 
mai multr
Pentru co
ni comisia

locuri din tară 
în urmă cu doi 

municipală București 
— ir care activează 
oameni 
vîrstele 
tineri • 
Cocor. Camil 
țun, 
Cornel Cristăchespu, 
Petre Vasile. Pau’

Soare. Victor Var-
dela — să organi
zeze, pe lingă între
cerile juniorilor II și 
III, campionate ale 
copiilor rugbyului, 
pe două category 

Printre 
c.s.ș.

de toate 
dar mereu 
Constan tir 

1 Mor
ion Dan ci u.

leqi- 
efc.c- 
mai 

școli
Iar 

joacă

pe două 
de vîrstă. 
fruntașe ! _ .
Steaua, R.C. Grivița 
Roșie. C.S.Ș. Triumf. 
C.S.Șr Locomotiva, 
R.C. Sportul Stu
dențesc, Olimpia. în 
acest an, în evi
dențele Comisiei fi
gurează 600 de * '
timați, selecția 
tuîndu-se în 
bine de 100 de 
din Capitală, 
rugbyul te ____
mal tatii tn echipa 
de 9, apoi de 13, în 
cele din urmă, de 
Ui, terenul și tim
pul de disputare a 
meciurilor fiind a- 
dapiate ta conse
cință.

Dacă... Gucureștiul 
« fruntea, aceasta
nu înseamnă cd tn 
alte localități din 
(ard cei mai mici 
rugbyști sini cum
va uitați. Ba

chiar armpotrivă, tn ultima zi 
-lin noiembrie selecționata de co
pii a Constanței — pregătită de 
foștii internaționali Petre lanuse- 
rlcl și Petre Motrescu — a reușit 
id învingi reprezentativa Capita
'll (antrenată de Gheorghe Pișta- 
to, Corneliu Bossenmayer și Ni- 
tolae Manolache) cu «—0 I Și nu 
putem «d nu amintim de fru
moasa „Primăvară a rugbyului 
-omânesc", competiție organizată 
tn acest an, la spre au participat 
ți echipe din Ctmpla Turtii, 
Tecuci, Oradea. Firțănești (iată 
ti o comună), Iași, Galați.

Iar toate acestea reprezintă a- 
ievărate victorii pentru rugbyul 
nostru.

Geo RAEȚCH)

E aproape de necrezut, totuși, in inuiit ioturi anircnoincntcic cu balonul oval sini
expediate

tă : Dinamo, fruntașă a Divi
ziei „A“. n-are acces pe pro
priul stadion (? !) pregătindu-se 
,1 disputîndu-și meciurile ofi
ciale pe... stadionul Olimpia s 
Rapid Intră doar... cînd apucă, 
pe „Giulești" ; iar R. C. Spor
tul studențesc nu găsește întot
deauna solicitudine pe „Tel". In 
ultima vreme două stadioane 
(Dtnamo si Progresul) au închis

DECLARAȚII
CR1STEA ClOClANb, câplianu*  

echipei Rapid București: „lin sâ 
precizez un amănunt : ta actua
lul sezon am jucat doar doua 
meciuri pe Giulești ! Iar acestea 
au avut loc înainte și după par
tida cu Franța — noroc^ deci, că 
naționala noastră se simte ta lar
gul ei pe terenul feroviarilor.^ 
Noi înțelegem că pasiunea pen
tru fotbal e mai mart, aai para
doxul constă în faptul că nici 
echipa lui Ion lonescu nu joacă 
pe Giulești. Și atunci e firesc să 
te întrebi : de ce să fie folosită 
o asemenea bază numai pentru 
antrenamentele fotbaliștilor ? No! 
ne pregătim pe spații anexe șt 
jucăm acasă mai degrabă.^ prin 
vecini. Ne mîhnește o asemene» 
tratare a rugbyului, mai cu sea
mă că și rezultatele ai putea f1 
mult mai bune dacă am avea un 
teren al nostru".

DESCHIZĂTORILOR DE DRUM - 
RESPECT Șl PREȚUIRE I

Istoric ae șapte decenii o rugbyului românesc (jocuri 
cu balonul oval este cel mai vechi spori de echipă 
de la noi) atestă tot mai pregnant marile sole va

lențe. Este suficient sa amintim ca Io puțin*  vreme după 
introducere în țaro noastră și formarea unor nuclee de 
pasionați, rugbyul românesc reușea să se facă cunoscut 
chia> și peste hotare, el fiind sportul care o intrat în po
sesia primei medalii olimpice românești Fwnimentu1 s-a 
petrecut Io J.O. de Io Paris din anul 1924..,/

In pofida afinităților pe care tineretul nostru le-o dove
dit față de rugby, acest sport nu s-o bucurat, pină în anul 
Eliberării, de sprijin material. Principalul nucleu rugbvstic, 
Bucureștiul. o fost practic singurul viabil in toată țara.

Realitățile atestă că pină șl lotul reprezentativ nu se 
bucura de utențio cuvenită- Unul din vechii noștri interna
ționali, Gheorghe Fântâneanu (acum la peste 70 de ani), 
un nelipsit al stadioanelor, indiferent cine joacă - copii, 
juniori sau seniori — ne împărtășea odată care era atmos
fera din preajmo unei plecări peste hotare : „Totul avea 
un caracter incert, de la alcătuirea echipei și pînă la posi
bilitatea de a-ți procura biletul de tren Recurgeam la mo
destele noastre economii, la ajutorul părinților sau al prie
tenilor. Și dacă, în fine, reușeam să strîngem suma nece
sară. călătoria se efectuo întotdeauna cu vagoane de clasa 
a lil-a, indiferent de lungimea rutei... O problemă la fel de 
dificilă era și aceea a procurării echipamentului. Îmi amin
tesc că, nu o dată, plecînd cu echipa mea de club, Sportul 
studențesc, intr-un turneu în afara țârii, atît eu cit și o 
parte dintre jucători am fost nevoiți să apelăm la alte clu
buri pentru a ne completa tricourile și ghetele...".

Azi, ce mare diferență față de trecut I Cit de mult □ 
crescut rugbyul. Intr-o dinamică grăitoare care reflectă grija 
Darmanentâ față de sport a societății noastre socialiste.

Să ne bucurăm, așadar, pentru destinul rugbyului nostru.
Să ne amintim, totodată, și de înaintași, de cei care au 

transmis ștafeta rugbyului din generație in generație, foști 
rugbyști. ca, de pildă, frații Iconomu, Nae Mărăscu, frații 
Sfetescu, Paul Vidrașcu, frații loan, frații Munteanu, frații 
Vraca, frații Tanoviceanu, Nelu Popo, Aurică Mărășescu, 
Puiu Argeșiu, Ion Buzoianu, frații Anastasiade, Mitică lo- 
nescu, Ascaniu Damian, Gică Pârcălăbescu, Nicolae Socu- 
lescu, frații George și Titi lonescu, Vasile Mladin, Atanase 
Marinache, Viorel Moraru, Rene Chiriac, Radu Demian ș.a.

Să ne amintim de marea lor pasiune pentru rugby, de 
tot ce au făcut pentru acest sport. Iar pe cei în viață 
să-l înconjurăm cu respect și afecțiune. Pentru că uneori, 
„furați*  de miza unor partide importante, ignorăm prezența 
in tribune a unor veterani ai rugbyului, ceea ce constituie 
mai muh decît un gest lipsit de delicatețe.

D«. terenuri pcrilcrlec,
porțiit rugbyului, iar alte trei 
au fost dezafectate — Con
structorul, Vulcan, Gloria- 
Republica — fără ca în locul 
lor să fie «menajate altele, așa 
cum prevăd reglementările tn 
vigoare.

Multe ,,necunoscute" (deterrni- 
nlnd o ecuație extrem de so
fisticată) sînt de semnalat șl 
In probleme adiacente bazei

ProL CORNEL 'MITAN, fost di
vizionar A, actualmente antrenoi 
la Arad : „Stadionul Gloria P.T.T. 
este împărțit de rugbyști — Di
vizia „A“, juniori, copii, atlețl — 
de diferite nivele și fotbaliști — 
in campionatul județean. Totul ax 
fi cum ar fi dacă s-ar respecta 
programarea făcută de organele 
sportive competente, însă echipa 
de fotbal nu vrea să știe de vreo 
planificare. Ea intră cînd dorește 
pe teren, stîrnind nemulțumirea 
firească a celorlalți sportivi. Au 
avut loc șl unele incidente. Chian 
joi, fotbaliștii au venit la stadion 
atunci cînd se pregăteau, con
form programului, tinerii rugbyșU 
din formația divizionară A, sut 
conducerea antrenorului emerit 
Titi lonescu, iar eu conduceau 
un antrenament al juniorilor. Pe 
un ton total nepoliticos, am fos» 
...invitați afară. Unul dintre foi 
baliștl nu s-a sfiit să folosească 
argumentul forței, lovind pe unu. 
dintre copiii rugbyului arădean !*

utoOcttiilc
materiale, cea a echipamentului, 
spre exemplu. Nu există, in 
prezent, în rețeaua Ministerului 
Industriei Ușoare, macat o u- 
nitate care să confecționeze tri
couri de rugby, ele se reali
zează în cooperative meșteșu
gărești și avînd o serie redusă, 
prețul lor râniîne foarte ridi
cat (aproximativ 300 lei). Ceva 
mal mult, fiind și de proastă 
calitate sînt trecute Ia reformă 
după 2, 3 luni de utilizare.

Intr-o situație similară se a- 
flă și producția de ghete pen
tru rugby . cele confecționate 
la Reghin au o viată foarte 
scurtă . după cîteva meciuri 
trebuit retălpuite. Acum se în
cearcă o inovație (nu se știe 
cui aparține, deoarece federația 
n-a inspirat-o și mai mult de
cît atita a fost împotriva ei) 
trecindu-se la ghete cu talpă 
de cauciuc 7 Rămîne ca tot ino
vatorul să mai apară cu o nou
tate : să aplice crampoane de 
metal (din inox, care au fost 
puse la dispoziția federației) pe 
o talpmă din plastic ; și, evi
dent, să reziste, ceea ce ar con
stitui o performanță fără pre
cedent ! Ar mai fi și problema 
baloanelor ovale și altele...



UN START
CÎT MAI POPULAT

LA SPORTURILE DE IARNA!
Brașov: ÎN OBIECTIV - CREȘTEREA REZULTATELOR

LA SCHI Șl BIATLON
de iarnă a 
de schi și

Apropierea sezonului 
mobilizat toate secțiile 
factorii cu atribuții pentru ca ac
tivitatea prevăzută în calendarul 
competițiilor sportive să se desfă
șoare in condiții normale, cu un 
număr cît mai mare de practl- 
canți și, bineînțeles, cu rezultate 
superioare. Astfel, în județul 
Brașov au fost luate măsuri din 
vreme pentru întimpinarea sezo
nului rece. Iată doar citeva din
tre ele. In zona Schei a fost rea
lizată o pîrtie de schi alpin pen
tru copii, dotată cu schi-lift mo
bil, amenajare ce va duce la 
reluarea tradiției sportive din a- 
cest binecunoscut cartier brașo
vean. La Bunloc a fost reamena- 
jată o pîrtie dotată cu cele ne
cesare practicării schiului, iar a- 
cest lucru va determina descon
gestionarea zonelor Poiana Brașov 
si Predeal. O noutate în acest 
sezon este darea în folosință pe 
plrtia de slalom din Poiana a 

' nou tele-schi, care va per- 
folosirea

unui 
mite pîrtiei pe toată

lungimea el. Toate traseele de 
fond din cunoscuta noastră sta
țiune au fost verificate, iar poli
gonul pentru biatlon — reparat.

Secțiile cluburilor și asociațiilor 
sportive au organizat ședințe pen
tru trecerea normelor de control 
impuse de federația de speciali
tate tuturor schiorilor, iar volu
mul de muncă și intensitățile au 
fost reconsiderate în așa fel îneît 
întrecerile ce urmează să demon
streze că schiorii noștri sînt ca
pabili și de performanțe supe
rioare. în legătură cu această 
problemă, trebuie spus că toate 
secțiile de schi și biatlon îșl 
axează activitatea pe lucrul cu 
copiii și juniorii, astfel îneît să 
permită și sporturilor de iarnă o 
revenire în aria performanțelor 
autentice, cu atît __ 1
cît nu peste multă vreme schiorii 
noștri sînt chemați să participe la 
primele concursuri internaționale.

MIHAI BARĂ
secretar al C.J.E.F.S. Brașov

mai mult cu

Suceava: PREGĂTIRI INTENSE PENTRU REUȘITA 
NUMEROASELOR CONCURSURI ALE SEZONULUI

tn ___________
tă o activitate deosebit de 
gata și. ca atare, am

sezonul 1980—1981 ne așteap-
___1.1._1_ ‘ ‘ ’ bo- 

o__ _____ ... -~i încercat
să ne' pregătim din timp pentru 
ca, atunci cînd vor începe, între
cerile să se desfășoare în condi
ții cît mai bune. Da Vatra Dor
ii ei, de exemplu, în aceste zile 
se lucrează la terminarea pistei 
de sanie (800 m lungime) de pe 
Dealul Negru pe care dorim 
& dăm în folosință pînă 
putui anului viitor ; tot 
tea Dornei, dar pe 
Rune, a fost amenajată 
pentru schi pe role, pe 
antrenează ,,alpinii“

Dornei și Cîmpulung Mol- 
s-a creat o ln-teresan-

să 
la înce- 
la Va- 
M un tele 
o pîrtie 
care se 
Clubului 

sportiv școlar din localitate. Pe 
Muntele Runc se amenajează 
mijloc mecanizat de urcare, 
pe Dealul Negru se lucrează 
poligonul pentru biatlon.

un 
iar 
la 

Intre

S1M3ĂTĂ

Vatra 
dovenesc, 
tă rivalitate, în sensul că ta am
bele orașe se amenajează ctte un 
poligon pentru biatlon (la Cim- 
pulung, pe Dealul Bodea), 
mai bun urmtad să fie 
concursului republican de 
niori de anul viitor.

Patinajul se află și el la 
de cinste : la Suceava se 
pregătiri 
(pină Ia .
de patinaj viteză și a unor pati
noare pentru inițiere și pentru 
public, această din urmă acțiu
ne puțind fi consemnată șl la 
Rădăuți, Vatra Dornei, Gura 
Humorului și Cîmpulung.

Cit privește activitatea compe- 
tițională, ea va cuprinde impor
tante întreceri ale „Dacladei" 
(„Cupa U.G.S.R.", „Cupa pionie
rului", „Dinamoviada", Concursul 
național de schi fond pentru co
pii, „Cupa F.R. Bob-Sanie“, Con
cursul republican de btatlon pen
tru seniori), precum și alte con
cursuri tradiționale, cum sînt 
„Festivalul sporturilor de iarnă" 
(schi fond și probe alpine, sanie) 
de la Cîmpulung. „Cupa Oușo- 
rul“ (la Dorna Cindrenilor), 
„Cupa Suhardul" (la Ciocănești), 
„Cupa căprioarei" (comuna Cru
cea) etc.

cel 
gazda 

ju-

loc 
fac 

pentru modernizarea 
31 decembrie) pistei

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 15.30 : Universi
tatea Timișoara — Rapid, 
ICEMENERG C.Ș.B. — O- 
limpla. Progresul — Mobi
la, meciuri în cadrul Di
viziei feminine „A".

BOX. Sala I.S.B., de la 
ora 17 : „Cupa 30 De
cembrie"

„Cupa

Laromet, 
Laromet 
(f. .,A“):

POPICE. Arena 
de la ora 14,30 :
— Voința Ploiești .. .. . .
arena Olimpia, de la ora 
14 : Olimpia — Rafinorul 
Ploiești (£. „A").

VOLEI. Sala inst Peda
gogic, ora 17 : Voința — 
Spartac (f. ,.B:‘) ; sala 
Construcția I.C.E.D., ora 
18.30 : I.O.R. — Calcula
torul (m. ,,B“).

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9 : Mobila — 
ICEMENERG C.Ș.B., Uni
versitatea Timișoara — 
Progresul. Olimpia — Ra
pid, meciuri în cadrul 
Diviziei feminine „A".

Sala I.S.B.,BOX. Sala I.S.B., de la 
ora 10 : finalele „Cupei 30 
Decembrie"

POLO. Bazinul Floreasca, 
ora 18 : Progresul — C.N. 
A.S.E., ora 11 : Dinamo — 
Rapid. meciuri în cadrul 
Diviziei „A*.

VOLEI. Sala Dinamo, de 
la ora 10.30 : Dinam» — Ma
ratex Baia Mare (f. „A"), 
Universitatea — FI. roșia 
București (f. ,.A“); sala 
Giulești. ora 10 : Rapid — 
Farul (f. „A"); sala Stea
ua, ora 10 : Steaua H — 
C.S.M. Suceava (m. „B") : 
sala Progresul, de la ora 
9 : Vulcan — Relonul Să- 
vinești (m. „B"). Progresul 
— SARO Tîrgoviște (m. 
,.B“) ; sala Floreasca. ora 
18 : steaua — Panathinai- 
icos Atena („Cupa cupe
lor").

Sportul

DRAGOȘ MACOVEI
secretar al C.J.E.F.S. Suceava

Prahova: BOBUL Șl SANIA
Avînd pe cuprinsul județului o 

stațiune complexă cum e Sinaia, 
este normal ca activitatea spor
turilor de iarnă să se concentre
ze în jurul bazelor sportive 
acestui 
ternică 
pectiv. 
cipală 
tei de 
concursurile de bob și de sanie 
ale anului 1981. Pentru a faci
lita antrenamentele pe boburi și 
sănii cu role, în toamna aceas
ta pista de pe Muntele Furnica 
a fost sclivisită (netezită), iar a- 
cum se iau măsuri pentru ca a- 
tunci cînd condițiile atmosferice 
vor permite, lucrările de înghe
țare să înceapă imediat și să se 
desfășoare lntr-un tempo susți
nut.

O amplă acțiune a avut 
pentru depistarea de tineri 
aptitudini pentru practicarea __ 
bului și săniei la nivel de înaltă 
performanță. Una dintre pepinie
re a fost ’ ................ ’ ‘

ale
are o pu-oraș, care

tradiție în domeniul res
in mod firesc, grija prin
se îndreaptă asupra pis- 
bob, unde vor avea loc

Institutul de

PE PRIMUL PLAN
a în

des
ea 

Pietra- 
Sorin 

Foraj), 
de că- 
plrtiel

loc 
cu 

bo-

petrol șl

tradiție ași frumoasa
în județul nostru obli- 

la pregătirea 
elemente-

Vechea 
schiului 
gă, în fiecare aii, 
minuțioasă a tuturor 
lor care pot asigura succesul ac
tivității într-un sezon. Așa În
cercăm să procedăm și anul a- 
cesta cînd, încă din lunile de
vară, s-au pus la punct unele 
treburi gospodărești de care va 
depinde, în mare măsură, modul 
în care se va desfășura activi
tatea schiului ta sezonul 1980— 
1981. Așa, de pildă, plrtia 
schi fond de la Păltiniș a 
marcată șl lărgită (sprijinul fe
derației de specialitate fiind 
foarte prețios în această privin
ță). îneît ea va putea fi omolo
gată chiar ta iarna viitoare. 
Pentru probele alpine, tot la 
Păltiniș este In curs de amena
jare o cabană a Clubului spor
tiv școlar Șoimii, precum șl in
stalația de cronometraj electro
nic. eu afisaj de asemenea elec
tronic. Să mai amintesc că la 
cele mai importante secții din 
județ — Clubul sportiv școlar 
Șoimii Sibiu si Liceul nr. 1 Si
biu — s-a întreprins o selecție

ASEARĂ LA BOX, STEAUA
Sala clubului IREMOAS din Ca

pitală a fost aseară arhiplină de 
un public entuziast și cunoscător, 
care a urmărit o interesantă re
uniune pugilistică dintre boxerii 
de la Steaua și Honved Buda
pesta. Desigur, numeroșii antre
nori și specialiști veniți la gală, 
au fost dornici să-i vadă la lu
cru pe unii dintre cei mai buni 
sportivi, mulți dintre ei foști sau 
actuali membri ai loturilor na
ționale. Dar, cu regret trebuie să 
spunem că majoritatea dintre ce*  
vizați au deziluzionat și doar Ti- 
beriu Cucu, Florian Livadaru și 
Mihai Niculescu ni s-au părut 
mal bine pregătiți, ei cîștigînd pe 
merit partidele susținute, toate 
înainte de limită.

Dumitru Șchiopu, deși victo
rios, a manifestat aceleași lacune: 
apărare slabă, rigid în mișcări, 
atacuri dezordonate, nepregătite; 
Gheorghe Govici a fost întrecut 
de un adversar fără calități deo
sebite, fragil, ușor de depășit, 
dar stellstul nu a avut clarviziu
nea să puncteze cu forța-i carac
teristică, din contră el a fost cel

de 
fost

CAMPIONATE
HONVED 8—2

trimis la podea ; trecut la e ca
tegorie superioară (cocoș) Daniel 
Radu, care nu a urcat de cîteva 
Juni în ring, are mult de lucru 
pentru a reveni la forma și va
loarea care l-au consacrat; Va- 
sile Gîrgavu, învingător cu 3—2, 
prin beneficiu de arbitraj, 
a apărut în ring parcă fără nici 
o oră de antrenament, grăsuț 
chiar, urmărind tot timpul lovi
tura decisivă pe care nu a gă- 
sjt-o, în schimb încasînd nume
roase directe de stînga.

Scor final 8—2 pentru Steaua. 
Rezultate tehnice : semimuscă : 
D. Șchiopu b.p. I. Halota ; mus
că : Gh. Govici p.p L. Nxirl ; 
cocoș : D. Radu b.p. G. Csordas; 
pană : G. Rusu b.p. S. Kalanyos; 
semiușoară : T. Cucu b.ab.l T. 
Rac ; FI. Livadaru b.ab.l M. Hor
vath ; ușoară : M. Niculescu
b.k.o.2 Z. Katlan ; V. Vintilă p.p. 
I. Bacskai ;
Gîrgavu b.p.
I, Cernat b.ab. 1 (după 5 
G. Bodis. (P. IOVAN)

mijlocle mică : V. 
Z. Fiizessi ; grea : 

secunde)

TINERELE HANDBALISTE ROMANCE 
EVOLUEAZĂ LA COTTBUS

In încheierea sezonului compe- 
tițlonal internațional al acestui 
an, reprezentativa feminină de 
handbal (tineret) a țării noastre 
întreprinde un turneu de două 
jocuri în R.D. Germană. Sporti
vele noastre vor evolua la Cott
bus, azi șl mllne. In compania 
reprezentativei feminine „B“ a

țării gazdă. Au făcut 
rea : Ol tea Jalbă, Irina 
Ileana Bălăci, 
Mariana Oacă, 
altele, însoțite de antrenorii 
Constantia Popa și Nlcolae Ma
rian. Conducătoarea delegației 
este maestra emerită a sportului 
Elena P&dureanu.

depiasa- 
____ Bădescu, 

Lenuș Ciubotarii, 
, Vasilica Dobre și 

însoțite de

DIVIZIA „A*  DE BASCHET FEMININ
In sala Floreasca au continuat 

întrecerile grupei 7—12 a Diviziei 
„A" de baschet feminin.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— MOBILA SATU MARE 81—61 
(43—36). Pînă în min. 9 inițiativa 
a aparținut sătmărencelor (scot 
22—14); apoi, in numai două mi
nute, timișorencele au izbutit să 
egaleze prin coșurile înscrise da 
Rodica Armion, Monica Așteleanu 
și luditli Gross. în 
echipa Universitatea 
mament conducerea, 
prinderea decisivă 
abia în ultimele 3 
Mobila, Diana Bălaș _ ,__  _
forturi lăudabile pentru a-șl duca

continuare, 
a avut per- 
însă des- 
a realizat-o 
minute. Da 
a depus e-

spre victorie coechipierele, care 
nu au avut capacitatea să-și a- 
ducă un aport substanțial. Men
ționăm că jucătoare» Ildlko Mi- 
halka și antrenorul G. Mahler de 
la Mobila au participat la meci 
ca... spectatori, ambii fiind sus
pendați (pe două etape) pentru 
atitudine ireverențioasă fată de 
arbitrii partidei din seara prece
dentă.

Au marcat Armion 24, Gross 21, 
Așteleanu 21, Hoszu 11 și Bodea 
4, respectiv Bălaș 29, Cristea 15, 
Ciocan 15, Toth 5 și Szigeti 3. 
Au arbitrat btae E. Nlcolcscu ș) 
I. Nicolacv.

RAPID — 
(44—42).

(D. St.).
ICEMENERG 85—82

gaze din Ploiești, de unde 
fost selecționați doi tineri 
pre care antrenorii afirmă 
stat reale talente : Costel 
ru (anul n — Utilaj) și 
Georgescu (anul I — 
Alte acțiuni : construirea 
tre atelierul propriu al ____
de bob, cu sprijinul întreprin
derii de mecanică fină Sinaia, a 
10 boburi (care vor fi folosite 
pentru activitatea internă), orga
nizarea a două ‘ 
tire a viitorilor 
nerea cursului 
a cunoștințelor 
bob șl sanie.

In domeniul _______ ____
tesc de relansarea secției Clubu
lui sportiv orășenesc Sinaia prin 
angrenarea antrenorului Radu 
Banu lntr-o activitatea perma
nentă, pregătirea centrelor 
schi Teșila, Bușteni, Sinaia 
Azuga.

stagii de pregă- 
piloți de bob, țl- 
de împrospătare 

antrenorilor de

schiului, amin-

ds 
Si

ALEXANDRU BRUKNER
secretar al C.J.E.F.S. Prahova

în rîndurile a 3 000 de copii, din
tre care cei mai buni au fost 
promovați în secțiile respective.

O atenție deosebită se acordă 
calendarului competlțional, 
care n dorim îmbogățit față 
sezonul trecut. Concursul 
deschidere este prevăzut să 
loc la 23 decembrie 1980. la 
tiniș, iar cel de închidere la 
mai, la Lacul Bilea ; pe parcursul 
lunilor de iarnă vor avea loc nu
meroase întreceri de amploare, în 
frunte cu finalele .Dacladei", la 
schi fond pentru seniori șl juni
ori și cu finalele campionatelor 
școlare de schi fond. Ambele con
cursuri vor avea loc In stațiunea 
Păltiniș, unde se vor face pregă
tiri specifice pentru găzduirea tn 
condiții optime a amintitelor com
petiții. In sfirșit, să amintesc 
faptul că în timpul sezonului hlver- 
nal vor ti organizate excursii, 
în cursul cărora se va asigura 
participanților posibilitatea prac
ticării schiului alpin și de fond.

pe 
de 
de 

aibă 
păi-
1—2

VIOREL HIRȚĂU
se ere Lat al C.J.E.F.S. Sibiu

Varietatea răspunsurilor 
primite demonstrează că 
problemele pregătirii sezonu
lui de iarnă au fost diferit a- 
bordate, adesea în funcție de 
tradițiile locale sau de ca
racteristicile zonale, 
de laudă este grija pentru 
asigurarea unei bune baze 
materiale, utilă pe de o par
te pejitru larga răspîndire în 
mase a unor discipline mult 
îndrăgite de tineret și pe de 
altă parte pentru obținerea 
unor performanțe de înalt 
nivel. In această idee, gos
podarii localităților și mai 
ales stațiunilor de munte au 
o fericită ocazie de a-șl co
ordona intențiile (turistice) 
cu cele ale organele?' spor
tive locale, în beneficiu 
dublu.

Buna 
lițiilor, care trebuie de pe 
acum 
foarte ușor transformată in
tr-un fructuos avantaj pro
pagandistic pentru ansam
blul sporturilor de iarnă. 
Important este însă Ca pro
gramul de întreceri 
bogății mult, 
locale, față 
competițiilor 
blican — să 
Ia sporirea 
practicanți, ci și la o sub
stanțială ameliorare a per
formanțelor, in așa fel incit, 
in final, disciplinele de iar
nă să ajungă din nou com
petitive pe plan internațio
nal.

Acum, la început de nou 
ciclu olimpic, atenție deose
bită trebuie dată operațiilor 
de depistare și selecție a e- 
Icmentelor de perspectivă, o 
sarcină ce incumbă tuturor 
cluburilor, asociațiilor spor
tive cu secții de specialitate, 
dar și antrenorilor angajați 
in această activitate.

Demnă

organizare a compc-

asigurată, poate fi

— ini- 
prin inițiative 
de calendarul 
de nivel repu- 
nu ducă doar 
numărului de

h <

• COMPETIȚII
PROGRESUL BUCUREȘTI - 

OLIMPIA BUCUREȘTI 52—55 (29— 
30).

S Analizînd desfășurarea meciu
lui Steaua — Dinamo București, 
din cadrul Diviziei ,,A“, Biroul 
F R. Baschet a hotă rit : suspen
darea antrenorului M. Nedef pe

ÎNOTĂTORII LA ULTIMUL EXAMEN AL ANULUI

două etape de la conducerea e- 
chlpel sale ; avertisment secției 
de baschet Steaua. Totodată, Bi
roul federal a ratificat hotărirea 
Colegiului central de arbitri de 
suspendare, pe timp de 4 etape, 
a arbitrilor A. Atanasescu șl P. 
Pasere.

Azi și mîine, două zile pline de 
concurs în piscina acoperită (25 
m) de la Sibiu. Chiar în primele 
ore ale dimineții vor începe în
trecerea înotătorii din echipele 
(masculină și feminină) Româ
niei și Poloniei, dispută reparti
zată în 4 reuniuni. Tot astăzi, dar 
în cursul după-amiezii, vom pu
tea urmări șl primele curse din 
cadrul tradiționalului concurs in
ternațional dotat cu „Trofeul 
Carpați*,  rezervat sportivilor de 
14 ani și mai tineri.

Carmen Bunaciu, Brigitte Prass, 
Irinel Pănulescu, Mariana Paras- 
chiv, Leszek Gorski, Agnieszka 
Czopek, Magdalena Bial as, Do- 
rota Brzozowska — iată citeva 
valori sigure (cu toții au fost a- 
nul acesta finaliști olimpici) care 
vor spori interesul amatorilor de 
sport din Sibiu. Și în întrecerea 
reprezentanților „noului val" din 
Bulgaria, Iugoslavia, R.D. Ger
mană, Polonia și România vor 
urca pe bloc-starturi înotători va
loroși.

CINE VA FI DUMINICA LIDER LA POLO ?
Mîine se desfășoară poate cea 

mal interesantă etapă a turului 
II tn seria I a Diviziei „A" de 
polo. La București, într-un cu
plaj care cu siguranță va um
ple din nou tribunele piscinei a- 
coperite Floreasca se vor întîtnl, 
mai tatii, ultimele două clasate, 
C.N. ASE șl Progresul (8—S ta 
turul anterior), de la ora 10, iar 
în continuare se vor afla față 
față eternele rivale, Dinamo 
Rapid.

Feroviarii, care se mal află 
fruntea clasamentului numai da
torită golaverajului superior, au 
pierdut trei puncte (din patru) 
în ultimele două meciuri șl. mal 
mult ca sigur, lși vor strînge din 
nou rîndurile pentru a se impu-

ne în fața campionilor. Dinam» 
vine după un succes clar (9—7) 
la Cluj-Napoca ta fața Voinței, 
aceeași care cu o săptămtnă 
înainte învingea (5—4) pe Rapid, 
la Floreasca ! Cine mal îndrăz
nește oare să facă un pronos
tic T... Nici măcar despre Crișul, 
care va juca pe teren propriu, 
cu Voința, nu mal putem spu
ne că este sigură de victorie. 
Vom avea duminică un nou li
der ta campionat I Pînă 
lată clasamentul
1. Rapid
2. Crișul 
J. Dinamo
4. Voința
5. C.N. ASE
6. Progresul

DIVIZIA „A“ DE VOLEI

în 
Si
in

1 
1 
0
1 
o
1

1
1
3
3
7
7

atunci,

66- 35
70-41
67- 42
58-49
31-89
37-73

13
13
10
9
2
1

Miine se desfășoară etapa a 
Vl-a a campionatelor Diviziei 
„A" 
pe serii al _ .
cerea feminină, cu etapă 
pletâ, programează cîteva 
ciuri echilibrate prin prisma re
zultatelor anterioare realizate de 
competitoare. Dintre acestea se 
detașează partidele J
Constanța — Știința Bacău (se
ria I) și Rapid — Farul Con
stanța (seria a n-a).

Returul campionatului mascu
lin a început de fapt în cursul 
acestei săptămtai cu partidele 
Steaua — C.S.U. Galați și Dina
mo — Calculatorul, deoarece pri
mele echipe (cîștigătoare cu sco
ruri Identice : 3—0) iau startul

a campionatelor _______
de volei, prima din returul 

competiției. Intre- 
com- 

me-

europene, 
a Vl-a se 
FEMININ,

— Maratex
Buc.

Pro- 
pre- 

se-
Baia

Chimpex

mîine în cupele 
gramul etapei 
ztată astfel : 
ria I : Dinamo 
Mare șl Universitatea
Flacăra roșie Buc. (sala Dinamo, 
de la ora 10,30), Chimpex Con
stanța — Știința Bacău ; scria a 
U-a : „U“ Cluj-Napoca — Uni
versitatea Craiova, Rapid — Fa
rul Constanța (sala Giulești, ora 
10), C.S.U. Galați — Penicilina 
Iași. MASCULIN, seria I : Uni
versitatea Craiova — C.S.M. Del
ta Tulcea. Tractorul Brașov — 
Rapid ; seria a Il-a : Viitorul
Bacău — Politehnica Timișoara 
sl Silvania Șimleu Silvaniei — 
Explorări Baia Mare — cele mai 
echilibrate dintre jocurile etapei.



Din „dosarul4* consfătuirii
V

TERMINOLOGIA FOTBALISTICĂ, LA MOMENTUL ADEVĂRULUI
S-a mai scris — nu • dată — 

despre o anumită criză de expri
mare a... vocabularului fotbalis
tic sau despre CONFUZIILE car» 
se mai fac în utilizarea unor no
țiuni din terminologia de specia
litate Și nu întâmplător air adu» 
astfel de subiecte în discuție îr 
zilele 
slatuiri ale antrenorilor 
nari, acestea constituind 
profesional care pretinde ud lim
baj exact, uniform, corespunză
tor integral ideii pe care își pro
pune să o servească- Dar iată 
câ, ținind parcă să au ne con
trazică, recentul dialog de sezon 
dintre F.R.F. 
tehnicieni aj 
ne-a oferii o nouă 
venim asupra unei probleme px 
care art fi dorit-o J 
zolvată Problema __
fotbalistice De astă dată însă 
nu ne vorr referi la întreg noia
nul de confuzii șl de inadver
tențe care se fac îd exprimarea 
curentă sau în cuprinsul unor lu
crări de specialitate Obiectul a- 
cestei reveniri se referă acum, 
doar la două dintre exemplele pe 
care le-am considera! cu _ _ 
dere mai mare în vocabularul 
zual al antrenorului de fotbal

Este vorba, mal întâi, de 
lația dintre concepție și ideea 
joc. Vrînd-nevrînd, va trebui __ 
repetăm ceea ce am mai spus și 
în alte împrejurări și anume : 
noțiunea de _ , _ ZZ
JOC are un caracter general si 
ea se referă * -----
în ansamblu

care au urmai unor con- 
divizio 

cadru»

maJ buni 
I nostru 

re
șl cei i 
fotbalului 

ocazie să

de mult re 
terminologiei

• DOP'
U-

re 
de
să

CONCEPȚIE DE
la fotbalul unei țări 
sau la fotbalul unu*

grup de țări și reflectă însăș 
esența jocului, derivind din regu
lamentul acestuia. Vorbind dx 
concepția de joc românească — 
așa cum a fost formulată, nu de 
mult de Colegiul centra) ai an
trenorilor, ținîndu-se seama de 
caracteristicile psiho-fizice ale 
jucătorilor noștri și de necesi
tatea obținerii unor performanțe 
de prestigiu pe plan internațional 
— ea are următoarele principale 
trăsături : JOC IN SPIRIT 
FENSIV, 
STRUCTIV. CU
FIZIC TOTAL ȘI DĂRUIRE, IN 
SPIRITUL DISCIPLINEI FERME. 
A FAIR-PLAY-ULUI. Din această 
concepție de joc derivă IDEEA 
DE JOC de bază a echipelor re
prezentative și a celor de club, 
aceasta reprezentând un ansam
blu dc măsuri cu caracter apli
cativ șl specific totodată, expri- 
tnînd valorificarea la maximum a 
potențialului real al jucătorilor, 
în deplin acord cu anumite parti
cularități ale acestora de ordio 
biologic, psihic, fotbalistic, grad 
de maturitate competițională. Pe 
acest temei, ide ea de joc își pro
pune să reflecte un anumit fel 
de acțiune, în atac și In apărare, 
care, cu timpul, devine a$a-numi- 
tul stil propriu de Joc O echipă, 
de pildă, folosește „betonul14 In 
apărare, iar ca formă de expri
mare îs ofensivă, contraatacul. 
Aceasta este ideea sa de joc de 
bază și nu 
care prima 
practic.

Al doilea exemplu

O- 
COLECTIV — CON- 

ANGAJ AMENT

concepția de joc, din 
derivă, teoretic ș*

este așa-

ACTIUWA - AUSTRALIA", TESTUL Nr. 2
CSOHBAS MATEI,

UN IRIO Al MARIIOR AMBIJII
In prima parte 

mînii trecute s-a ____ T_
rat al doilea episod din cadrul 
„acțiunii — Australia", acțiune 
care cuprinde, în genere, 
multe partide de verificare 
vederea pregătirii unei 
mai bune echipe pentru cam
pionatul mondial de juniori, e- 
ditia a 3-a, găzduit de țara- 
continent de la antipozi. După 
cum se cunoaște, pentru această 
întrecere, la care vor lua parte 
cele mai bune echipe din lume, 
s-a calificat și selecționata tă
rii noastre. Ea a obținut acest 
drept ca urmare a unei com
portări meritorii la Turneul 
U.E.F-A., din Republica Demo
crată Germană, clasîndu-se pe 
locul 6. după Anglia, Polonia. 
Italia, Olanda și Spania. Sînt 
cele șase echipe de juniori care 
vor reprezenta Europa la cam
pionatul mondial, competiție 
de prestigiu, devenită țelul su
prem al tuturor jucătorilor ti
neri, dornici de afirmare, de * 
urca treptele consacrării. Fiind 
prima participare a 
lui românesc, sigur 
se cere minuțios 
din vreme și bine, pentru a nu 
exista, scuze tardive, la ora 
jocurilor.

Iată de 
foarte bine 
pisoade ale 
fășurat in octombrie, celălalt la 
Începutul săptămînii trecute, 
în ce au constat ele de fapt și 
care au fost 
lite. Trebuie 
te de toate, 
vocali 35 de _ 
ambele partide (urmărindu-se 
mai mult comportarea indivi
duală și mai puțin aceea 
ansamblu a echipei), ei au pri
mit calificative exacte- După 
aceea 
cestor 
zultat 
lager, Viscreanu, Farkas, Tătă
ran, Colesniuc, Marinescu. Car- 
tianu, Cabai, Matei, Miță llie 
Eftimie, Balaur. Iliescu Păuna 
Csordaș- Acestora li se alătură 
alți șase Jucători care n-au 
participat la cele două tria- 
luri. dar care nu au nevoie de 
testări suplimentare i Rednic,

a săptă- 
desfășu-

mai 
în 
cit

totbalu- 
eă ea 

pregătită

ce considerăm ea 
venite cele două e- 
acțiunii, unul des-

concluziile stabi- 
spus, mai înain- 

că au fost eon- 
jucători și că, U

s-a făcut... adunarea a- 
calificative a re-
următorul : Alexa.

D. Zamfir, Minea, Eduard, Bol- 
ba și Fîșic. După cum se poate 
lesne observa, acest lot este 
format 
grupuri 
tegorii 
sînt cei 
mult sau mai puțin 
vizia „A". Un al doilea grup il 
formează cei care participă la 
meciurile din campionatul 
„speranțelor" : Alexa, Vis-
creanu, Tătăran, Colesniuc, Ma
tei, Păuna, Balaur. Din grupul 
al treilea fac parte cei care 
joacă în Divizia „B“ : Cabai 
(F. C. Bihor), Csordaș (U.T-A.), 
Eftimie (la Rova și apoi la 
C. S. Tîrgoviște), lager (C- .1- L. 
Sighet). In sfirșit, mai exis
tă și cîțiva care din diferite 
motive ba joacă, ba nu joacă : 
Marinescu, Iliescu, Moldovan, 
aceștia trei evoluînd în echipă 
care a obținut calificarea pen
tru Australia.

Așa stînd lucrurile, sigur că 
pregătirea este șl ea diferen
țiată, unii prezentîndu-se mai 
bine decît alții. O foarte bună 
Impresie au lăsat, de exemplu, 
Păuna (extremă dreaptă)^ Matei 
(fundaș 
(vîrf). 
extrem
Dorel Zamfir, Rednic și Bolba ! 
Numai de s-ar menține la ace
lași nivel înalt al ambiției, pen
tru, că dintr-o astfel de concu
rentă nu va . cîștiga 
ECHIPA. Iar singurul 
riu care va decide va fi 
ciparea la pregătire și 
dublată de o seriozitate 
piară. Prin filtrul acestui crite
riu vor continua să fie trecute 
cele patru grupuri pînă ce se 
va ajunge la un lot restrîns. 
stabil și omogen, care, in fe- 

redebuta pe plan 
tntilnlnd pe 

o selecționată 
intenționează 
două meciuri

de fapt din
de jucători 

diferite, 
care au evoluat — mai 

în Di-

patru... 
de 

Ultimii
ca- 

șase

stînga) și Csordaș 
Sînt trei candidați 
de.-, periculoși pentru

decit 
crite- 
parti- 
jocuri, 
exem-

bruarie, va 
internațional 
ren propriu 
Poloniei Se 
fapt ca cele 
fle jucate de două echipe 
și „B“, pentru a se putea cîn- 
t&ri mai bine posibilitățile fie
cărui jucător și-.- șansele fiecă
ruia de a fi trecut pe listă 
pentru Australia 1

te- 
a 

de 
să 

„AM

Laurențiu DUMITRESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CINE JOACA ASTAZL MTl- 

NE POATE CIȘTIGA ... • Tra
gerea specială Loto 2 de mîine 
14 decembrie 1980, oferă partlci- 
panților șanse sporite de a ob
ține AUTOTURISME „Dacia 1300" 
șl Skoda 120 L44, CÎȘTIGURI ÎN 
BANI de 25.000, 5.000 Id etc., 
precum și EXCURSII PESTE 
HOTARE. Se reamintește că 
noua formulă tehnică, deosebit 
de avantajoasă, cuprinde 7 ex
trageri în 3 faze, cu un teta! de 
32 de numere 1 Cei ce doresc să 
asiste la desfășurarea tragerii 
sînt invitați mîine la . ora 16,30 
în sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stal- 
covici nr. 42 (Numerele eîștigă- 
toare vor fi transmise în cursul 
serii la televiziune și radi©).

După cum se știe, la concursul 
precedent s-au abținut numeroa
se cîștiguri de valoare ridicată, 
începînd cu cele DOUA AUTO
TURISM» „Dacia 1300*  de la ca
tegoria I (în cadrul acestei ca
tegorii. pentru concursul de mîi- 
ne s-a reportat suma de 18.833 
lei). AGENȚIILE LOTO-PRONO 
SPORT VA MAI STAU LA DIS
POZIȚIE ASTAZI PENTRU A 
VĂ ÎNCERCA ȘI DV. ȘANSELE!

® CONCURSUL PRONOSPORT 
de mîine constituie un nou pri
lej de mari succese pentru iubi
torii de pronosticuri sportive.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 12 
DECEMBRIE 1986. EXTRAGE
REA I : 63 6 46 28 34 40 8 
86 54 ; EXTRAGEREA a Il-a : 
70 56 48 51 61 78 17 73 68 
Fond total de cîștiguri : 987.214 
lei, din care 234.044 lei, report 
la categoria 1.

iis« relație strategie-tactică în 
lotbal De lapt © asemenea re
lație. la nivelui jocului, apare ca 
ceva forțat 
vorbesc 
măresc

nefiresc. Cei 
dt strategia jocului 
adeseori să iasă

caro 
ur- 

el în
șiși in evidență, neiăcinc altcevs 
aecil să complice lucruri care, 
in fond, sînt clare și simple 
Pentru câ noțiunea de strategie 
împrumutată, -ea multe altele, din 
arta militară, unde este folosită 
numai la eșaloane mari, „arma
tă", de pilda — nu își ppate găsi 
locul în jocul de fotbal la ceea 
ce face o echipă compusă din 11 
oameni, echivalentul militar doar 
al unei grupe de luptă I De a- 
oeea, ideea de strategie nu își 
justifică nici rostui și nici locui 
atunci ctnti vorbim de modul de 
acțiune al unei formații oarecare, 
lie ea și reprezentativă. Este su
ficient să se folosească numai 
noțiunea de tactică Corect însă 
și nuanțat, așa cum ® Impune 
pregătirea pentru joc și jocul, a- 
dlcă : tactică generală și 
dală. tactică individuală și 
tivă, toate puse în slujbe 
idei de joc

Șl exemplele de confuzii 
clarități ar mai putea continua cu 
cele rezultînd din relațiile 
ȚIUNE DE JOC — FAZA 
JOC, SISTEM — VARIANTA 
SISTEMULUI DE JOC, CON
TRAATAC — ATAC RAPID, RE
CUPERARE — REFACERE. TEST 
— PROBA DE CONTROL 
Făcînd o astfel de enunțare, par
țială bineînțeles, nu ne-am pro
pus, în fond, decît a atrage aten
ție celor în drept că a venit tim
pul unei intervenții botărite pen
tru ' ' 
nlc 
servească, cu ,
rilor și instruirii. Să se 
punct înțelesurilor și exprimărilor 
APROXIMATIVEI, atita vreme cil 
vorbim de caracterul științific a) 
pregătirii pentru joc și chiar a) 
jocului. Pentru că, și în acest fel, 
fotbalul nostru poate și trebuie 
ajutat

stabilire? 
comun.

DOBRIN

DE FOTBAL!NU MĂ LAS

spe- 
colec- 

unei

și ne-

etc.

unui limbaj teh- 
uniform, care să 
adevărat, antreno- 

pună

Mihai 1ONESCU

L-am „prins" pe Dobrin. într-o 
cameră de hotel din Alexandria. 
Peste puțină vreme echipa lui 
avea să joace o partidă 
Rulmentul 
părea mai 
pierii lui 
cuvîntul.

din localitate, 
destins decît 

Experiența îșj

tare cu 
Dobrin 
coeclii- 
spunea
în „A44,— Crezi că fntrațl

Dobrine — l-am întrebat ?
— Avem cele mai mari șanse. 

Dacă mi-e teamă, totuși, de ci
neva, *— * — ' • - -
chipă 
nea
,,Sportul", 
runc pe 
După aceea. 
F.C. Argeș...

îmi este de Petrolul. E- 
solidă, bine antrenată. Lu- 
dimineață, cînd deschid 

prima privire o a- 
rezultatul Petrolului, 

citesc cronica lui

— Apropo, ce părere al 
de F.C. Argeș... de azi 1

— Am văzut-o la T.V. de două 
ori. Este o echipă omogenă, cu 
spirit de luptă, care și-a integrat 
repede noile achiziții pe postu- 

adecvate. „Mina" 
se dezminte 1 
este viata In...

cele mai 
Halagian nu

~ Cum 
»,B“ ?

Mă așteptam 
echipele își 

tențialul lor nici 
parte de al celor din Divizia „A44. 
Fizic, cel puțin, nu-i absolut nici 
o deosebire. Inedită este doar 
atmosfera. Pe unde te duci, pu
blicul este mai fierbinte, dar și 
mai puțin instruit în d-ale fot
balului. Nu se prea cunoaște re
gulamentul, iar subiectivismul 
este mai evident. In schimb, pot 
fi văzuți jucători de mare talent. 
Cel mai mult m-a impresionat un 
mijlocaș, Ion Marin, de la Me
canică fină. Ne-a sucit picioarele 
la toți, la Tîrgoviște. La noi, e- 
voluează cu mare aplomb Voinea, 
Dumitrescu, Greaca, Economu. 
Toată echipa este ancorată la do
rința promovării. Se pregătește cu 
migală și simte sprijinul consis
tent al orașului.

— Ne calificăm la C.M. ?
— Dacă scoatem trei puncte, 

din patru, în dubla întîlnire cu 
Ungaria, mergem și noi la Madrid.

— Citi ani ai Dobrine ?
— 34.

să fie mai aspră, 
văd de joc. Po- 
nu este prea de-

Ion CUPEN

— Vîrsta lui Necula Ră-
ducanu...

— Exact. Dar eu îmi păstrez
qreutatea optimă. El are vreo
10—11 kg in plus. In locul lui,
n-aș mai intra pe poarta unui
club decît după debarasarea de
balast.

— Ce va fî mîine ?
— Vreau să mai joc un an tn

Divizia ,.A‘ 4 /

TEHNICIENII LA TRIBUNA
în cadrul Consfătuirii antrenorilor au fost prezentate opt re

ferate, pe marginea experienței 
de fiecare 
tehnice nu 
de comisia 
in această 
tortului.

acumulate în toamna trecută 
antrenor In parte cu echipa sa. Deși unele referate 
au respectat punctajul tehnic concret recomandat 

tehnică a F.R.F. — sau tocmai de aceea 
rubrică ideile care au atras mai mult

— publicăm 
atentia audi-

ASTAZI, ION IONESCO [,,P0U“
La ora bilanțului de toamnă 

să notez :
Concepția noastră a fost, îd 

mod inevitabil, fluctuantă. 
Jucătorii cu deprinderi mai 
vechi neputind fi aduși la 
plafonul cerut, din punctul de 
vedere al ideii, în cadrul a- 
cestei concepții — fluctuante 
— am valorificat capacitatea 
unor jucători cu experiență, 
ca Dumitru și Dembrovschl, 
pentru a crea situații de 2—1 
și 3—2 în atac.

Printre lipsurile Politehnicii 
Timișoara :

1. Pierderea inițiativei de 
Joc, ca urmare a forței șl vi
tezei reduse a unor jucători.

TIM.l
relație foarte2. Tehnica de 

modestă a jucătorilor tineri.
3. Angajarea labilă a jucă

torilor de valoare în meciurile 
din deplasare (la această ru
brică avem un singur punct 
si un singur gol).

„Poli44 a susținut aproape 70 
de meciuri în acest an (34 
campionat, 10 internaționale 
amicale, 7 în Cupa României. 
4 „europene* 4 etc.). Din punct 
de vedere fizic, echipa s-a 
prezentat bine, la aceasta con
tribuind o îmbunătățire a 
mentalității jucătorilor în ceea 
ce privește refacerea.

Să subliniem mobilizarea 
specială a echipei în jocurile

cele mat importante: finala
Cupei României, dubla întîl
nire cu Celtic, chiar și o bu
nă parte din dubla 
cu West Ham. Toate 
ne-au adus cîștiguri 
tactice remarcabile.

Evoluția în Cupa . .
deși apreciată, ar fi putut să 
fie mai bună, echipa West 
Ham nefiind de valoarea Iui 
Celtic, așa cum crezusem în 
urma unei documentări insu
ficiente.

Sintetlzînd eliminarea __
Cupa cupelor — elemente va
labile și pentru jocurile 
Celtic, încheiate fericit - 
buie să subliniem că 
Timișoara s-a „remarcat" 
prin :

1. Ritm inferior adversarilor 
întâlniți

2. Viteză și forță de aseme
nea inferioare

3. Spirit de sacrificiu mai 
puțin marcat decît la echi
pele întâlnite.

Mai avem mult de lucru !

întâlnire 
acestea 

tehnico-

cupelor.

âin

cu 
tre- 

„Poll44

HULIGANILOR - PEDEAPSA MERITATA I SPECTATORII CRAI0VEN1 - LIDERI

cam- 
din 
de 

decît... la televizor, aceas- 
urmare a sancționării de 

Comisia de disciplină a 
a echipei Hușana cu RI- 

DREPTULUI DE OR-

Pînă la șfîrșitul acestui 
pionat, iubitorii fotbalului 
Huși nu vor vedea meciuri 
fotbal ' ’
ta ca 
către 
F.R.F.
DICAREA 
GANIZARE PE TEREN PROPRIU 
PE TOT
TULUI I Pentru aceasta, specta
torii din Huși 
ceară socoteală
ECHIPE, HUȘANA, al cărei ju
cători au săvlrșit, în meciul cu Par
tizanul Bacău, adevărate acte de 
huliganism, care ar putea cădea 
chiar sub incidența Codului Penal. 
Ei au tăbărît asupra arbitrului, a- 
cesta fiind bruscat aproape de 
Întreaga echipă. și lovit cu pum
nii, în special de Sîrbu, Romllă 
șl Coșug. Acesta din urmă, care 
ERA CĂPITANUL ECHIPEI, în 
loc să intervină pentru a-șl po
toli coechipierii, a avut rolul 
principal In desfășurarea actelor 
huliganice de pe terenul 
Huși.

Analizînd cele petrecute, 
misia de disciplină, după ce

RESTUL CAMPIONA-

au dreptul să 
PROPRIEI LOR

din

Co- 
a 

ascultat cele spuse de arbitri*  de 
conducătorii celor două echipe

€ Comisia de competiții șl dis
ciplină a F.R.F. a omologat me
ciul C.P.L. Șebeș — Unirea Alba 
lulia (campionatul Diviziei „C“ — 
seria a Xl-a) din etapa de du
minică, 7 decembrie, cu 3—C în 
favoarea formației Unirea, Jocul 
respectiv nu s-a disputat, deoarece 
c-rganizatorii n-au asigurat asis
tența medicală 
dintre Metalul 
lina Iași, tot 
Diviziei „C“ —
s-a jucat în ziua de 30 noiembrie, 
din cauza întîrzieril obiective a 
echipei ieșene, s-a reprogramat 
pentru primăvară.

pe teren. Partida 
Rădăuți — Nico- 
din campionatul 
seria I, care nu

șl de jucătorii în cauză, a decis 
următoarele :

1. Echipei Hușana 1 s-a ridicat 
dreptul de organizare pe teren 
propriu pînă la sfirșitul campio
natului (de reținut că în Regu
lamentul de organizare a activi
tății fotbalistice, la art. 185, sînt 
prevăzute sancțiuni și mai dras
tice pentru

2. Meciul a
rezultatul de 
panul Bacău 
fost de 1—0 . _. .
momentul cînd arbitrul, lovit de 
jucători, a întrerupt partida).

3. Cosug și Sîrbu au fost suspen
dați pe cîte 2 ani (în cazul Iul 
Coșug, Comisia de disciplină ar 
fi trebuit să propună excluderea 
lui din activitatea competițio- 
nală), iar Romilă pe 1 an.

Din discuțiile purtate în 
dința Comisiei de disciplină 
reieșit însă și alte aspecte, 
trebuie să Intre în atenția Cole
giului central al arbitrilor, tn 
scopul întronării unui climat de 
deplină sportivitate, de corecti
tudine, în această agitată Divi
zie ,,C“ în care neregularitățile șl 
actele de indisciplină abundă. Și - 
este timpul să 11 se pună capăt l

asemenea fapte).
fost omologat cu 

3—0 pentru Parti- 
(pe teren, scorul a 
pentru oaspeți. în

șe- 
au 

care

Jack BERARIU

IN CLASAMENTUL ORAȘELOR
La partidele turului actualului 

campionat 
asistat 1 871 200 
ceea ce reprezintă o medie de 
110100 pe etapă. Cei mai muJți 
spectatori s-au înregistrat în pri
ma etapă : 171 000, iar cei mai
puțini în . etapa a 13-a: 53 500.
Recordul de spectatori la un 
meci a fost stabilit chiar în pri
ma etapă, la meciul Universita
tea Craiova — F.C. Argeș, cînd 
în tribunele „Centralului44 craio- 
vean au fost prezenți 40 000 de 
spectatori. Acest record a fost 
egalat de primele două cuplaje 
interbucureștene, din etapele a 
5-a și a 9-a. La polul opus se 
situează partida Sportul studen
țesc — Chimia Rm. Vîlcea, din 
etapa a 17-a, urmărită de numai 
200 de spectatori.

După 17 etape, clasamentul o- 
rașelor, alcătuit pe baza mediei 
de spectatori, este următorul :

1. Craiova 23 200 ;
2. Brașov 21 000 ;
3. Galați 15 500 ;
4. Timișoara 14 700 ; 5. Cluj-Na

poca 12 900 ; 6. Pitești 12 700 ; “ 
Rm. Vîlcea 12 500 ; 8. Baia Mare 
12100 ; 9. Hunedoara
București 11 300 ; 11. Tg. Mureș
10 700 ; 12. Bacău 10 500 ; 13. Iași 
8 600 ; 14. Slatina 8 300 ; 15., Pe
troșani 4 300.

al Diviziei 
de

„A44 au 
spectatori,

11 400 ;

7.

10.

Magazinele auto IDMS livrează autoturisme 
cum urmează :

Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul Timișoara
Magazinul Reșița — celor înscriși
Magazinul Baia Mare — celor înscriși 

pentru cumpărătorii transferați de la 
Napoca și 
înscriși la

Vînzările 
turisme și

Totodată 
decembrie 
3-13.

Dacia 1300, după
nr 6.000/1981 
nr. 5.000/1981 
nr. 2.000/1981 
nr. 3.000/1981 '
nr. 1.000/1982 
nr. 3.288/1981 
nr. 1.500/1981 
nr. 1.600/1982 
nr. 2.581/1981

pînă 
pină 
pînă 
pînă

București — celor înscriși 
Pitești — celor ‘ 
Bacău — celor înscriși 
Brașov — celor înscriși 
Cluj-Napoca — celor înscriși pînă 
Iași — celor înscriși

— celor înscriși 
celor

înscriși
la 
la 
la 
la
la 

la 
la 
la
la

pină
pînă 
pînă 
pînă

...1_______ ________ _____ _ Magazinul IDMS Citri
celor înscriși pînă la nr. 500/1982 pentru cumpărătorii 
Magazinul IDMS Bala Mare.
zilnice se efectuează In funcție de stocul de auto- 
capacitatea de vînzare a fiecărui magazin, 
informăm publicul cumpărător că duminică 14 și 21 

a c. magazinele auto IDMS vor fi deschise intre orele



Miine, in C. C. E. la handbal VIZITA LA LOS ANGELES
STEAUA-IA LJUBLJANA Șl ȘT1INJA BACĂU—LA KATOWICE

ÎȘI DISPUTĂ ȘANSA CALIFICĂRII ÎN „SFERTURI
A PREȘEDINTELUI C. L O.

Campioanele de handbal ale României — Steaua, la băieți și 
Știința Bacău, la fete — susțin miine la Ljubljana și, respectiv, 
Katowice meciurile retur din cadrul Cupei campionilor europeni. 
Steaua va întilni pe Kolinska Slovan Ljubljana, campioana Iu
goslaviei, iar Știința Bacău pe Ruch Chorzow, campioana Polo
niei. / ■

Iată primele relatări de la trimișii ziarului nostru la aceste 
meciuri.

LJUBLJANA, 12 (prin tele
fon). Steaua, campioana de 
handbal a României, se află de 
vineri seara aici, la Ljubljana, 
urmind ca duminică la ora 17,45 
(18,45, ora României) să susți
nă partida retur din cadrul op
timilor C.C.E. în compania cam
pioanei Iugoslaviei, Kolinska 
Slovan. în drumul de la Bucu
rești la Ljubljana, via Belgrad, 
am discutat îndelung cu hand- 
baliștii militari și antrenorii lor. 
Toți manifestă optimism și în 
ciuda faptului că au cîștigat la 
București cu 20—18, socotesc că 
meciul retur începe de la... 
0—0- „Vrem să cîștigăm și a- 
vem toate atuurile pentru a- 
ceasta. Vom întrebuința doi pi
voți, pentru a crea breșe în sis
temul defensiv al adversarului, 
ne vom strădui să închidem, 
în apărare, culoarele de șut ale 
adversarului și vom evolua cu 
calm și răbdare. Vasile Stingă 
a cîștigat încă 4—5 zile de pre
gătire după lunga întrerupere

LA BUCUREȘTI, ÎN CUPA CUPELOR
(Urmare din pag 1)

— Sînt 4 actuali internațio
nali în sextetul adversarei 
noastre : Koyliopoulos, Maiusa- 
ris, Helliopoulos, Gundakis— 
Și alfi foști componenți ai re
prezentativei.

— Firește, omul numărul 
unu al Stelei trebuie să fie 
Pop. Cum se simte după ac
cidentul la gleznă suferit în 
derbyul cu Explorări Baia Ma
re ?

— Va fi apt și va juca fări 
probleme. Tocmai de aceea 
l-am menajat in ultimul meci 
de campionat.

— Aveți dubii în privința 
calificării ?

— Sintem optimiști. Sperăm 
într-o victorie netă, duminici 
în partida de acasă. Ca să e- 
vităm orice surpriză la Atena...

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cursa interna

țională desfășurata la Barcelona 
a fost cîștigată de englezul Thin 
Hutching, cronometrat pe distan
ța de 9 525 m cu timpul de 
25:32,2. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatrioții săi 
McSloy — 25:41,6 și Armitage — 
25:41,7» a Americanul Duncan 
Mac Donald a terminat învin
gător în maratonul de la Ho
nolulu, cronometrat pe distanța 
de 42,195 km cu timpul de 2h 
16:55. In cursa feminină, pe pri
mul loc s-a situat compatrioata 
sa Patty Catalano — 2h35:26 • 
Fosta campioană olimpică în 
proba de 100 m -plat la Jocurile 
de la Los Angeles (1932), Sta- 
nlslawa Walasiewicz-Walsh și-a 
găsit un sfîrșit tragic la Cleve
land, unde locuia, fiind - victima 
unui răufăcător. în vîrstă de 69 
de ani, Stanislawa Walasiewicz- 
Walsh a fost prima femeie din 
lume care a coborît sub 12 sec. 
pe distanța de- 100 m, recordul 
6ău personal fiind de 11.7.

BOX 9 Pe ringul arenei lon
doneze „Albert Hall", pugilistul 
englez Tony Sibson a cucerit ti
tlul de campion al Europei la ca
tegoria mijlocie, învingîndu-1 prin 
k.o. în repriza a 7-a pe italia- 
ntuL Matteo Salvemini. Noul cam
pion european este în vîrstă de 
22 de ani (palmaresul său nu
mără 43 de întîlniri dintre care 
a cîștigat 39). Fostul campion 
Matteo Salvemini a suferit cu a- 
cest prilej prima înfrîngere din 
cariera sa. • Fostul campion 
mondial la categoria grea, ame
ricanul de culoare Ken Norton, 
unul dintre învingătorii lui Ca
ssius Clay, își va face reintrarea 
la 21 februarie la New York, în- 
tîlnindu-1 pe Gerry Cooney, ne
învins pînă în prezent. O Mexica
nul Rafael Limon a devenit 
campion mondial la categoria 
„super-pană" (versiunea WBC), 
învingîndu-1 prin k.o. în repriza 
a 15-a pe venezueleanul Ildefon- 
so Bethlimi în meciul desfășu
rat la Los Angeles.

CĂLĂRIE • După rezultatele 
înregistrate în concursul de la 
Bordeaux, în „Cupa Mondială" 
continuă să conducă francezul 
Frederic Pottler — 54 p, urmat 
de concurenta engleză Caroline 
Bradley — 40 p.

CICLISM • Ciclocrosul de la 
Arechabaleta (Spania) a fost 
cîștigat de Inaki Mayora, cro
nometrat pe distanța de 22 km 

cauzată de un accident, iar cu 
portarii am făcut antrenamen
te speciale, cunoscînd acum po
zițiile din care adversarii noș
tri trag la poartă" — ne spunea 
antrenorul Cornel Oțelca.

Steaua a deplasat la Ljublja
na un lot alcătuit din Nicolae 
Munteanu și Valeriu Solomon 
— portari, Gabriel Kicsid, Ma
rian Dumitru, Ștefan Birtalan, 
Vasile Stingă, Radu Voina, Ce-

*

KATOWICE, 12 (prin tele
fon). — După o lungă călătorie 
cu trenul, handbalistele de la 
Știința Bacău se află de yinerl 
după-amiază în acest puternic 
centru industrial din inima Si- 
leziei, unde duminică la ora 11 
(12 ora României) vor disputa 
partida retur din optimile de 
finală ale C.C.E. (în tur 17—15 
pentru handbalistele românce 
cu campioana țării gazdă, Ruch 
Chorzow). Meciul va avea loc 
în marea sală „Baildon" din

LOTURILE ECHIPELOR
STEAUA : Nicolae Pop, So

rin Macavei, Florin Mina, Cor- 
neliu Chifu, Aurelian Ion, Va
leriu Spînu, Silviu Geană, 
Petre lonescu, Ioan Țerbea, 
Viorel Manole, Mihai Alexan
dru, Marian Săniuță. Antre
nori : Aurel Drăgan și Octa
vian Crețu.

PANATHINAIKOS : Micha- 
lis Kalliopoulos, Gregori Ma- 
lusaris, Konstantin Gundakis, 
Christos Papadopoulos, Nicko
las Helliopoulos, Evangelos 
Kokkinaras, Nickolas Astras, 
Dimitris Agrapidakis, Gera- 
simos Mariatos, George Niko- 
lagiannls, Athanasios Kotsa- 
ras, George Mitsou, Dimitris 
Kotsonis. Antrenor, iugoslavul 
Lazar Grozdanovici.

Meciul are loc miine, de la 
ora 18, în sala Floreasca. v 
Arbitrii : Laszlo Meszaros 

(Ungaria) și I. Covaci 
(România).

petiții
(„Cupa
„Cupa
U.E.F.A.") va avea loc la Gene
va în ziua de 30 ianuarie 1981.*̂

cu timpul de 1 h 07:54. •
Cursa de șase zile de la Ziiricn 
a fost cîștigată de cuplul Horst 
Schuetz (R.F, Germania) — Ro
man Hermann (Liechtenstein), 
cu 165 puncte. Pe locul secund 
la un tur de învingători, s-a 
clasat perechea vest-germană 
Udo Hempel — Albert Fritz.

FOTBAL • De la secretariatul 
U.E.F.A. s-a anunțat că tragerea 
la sorți a meciurilor din sfertu
rile de finală ale celor trei com- 

europene 
campionilor 
cupelor",

• Echipa U.R.S.S., aflată în tur
neu în America de Sud, a susți
nut un meci amical la Bahia 
Blanca cu selecționata statului 
Rio Grande do Sul (Brazilia). 
Fotbaliștii brazilieni au obținut 
victoria cu 2—0 (2—0). • La 
Maldonado (Uruguay), în meci 
amical : Uruguay — Bolivia 5—0 
(3-0).

HOCHEI • După 24 de etape, 
în campionatul U.R.S.S. continuă 
să conducă echipa Ț.S.K.A. Mos
cova — 43 p, urmată de formar 
țiile Spartak Moscova — 42 p și 
Dinamo Moscova — 33 p. Rezul
tate înregistrate în etapa a 24-a : 
Ț.S.K.A. — Himik Voskresensk 
6—0 ; Dinamo Riga — Spartak 
Moscova 0—2 ; Sokol Kiev — Di
namo Moscova 3—2 ; SKA Lenin
grad — Torpedo Gorki 2—2.

PATINAJ. • Proba de pe
rechi din cadrul campionatelor 
mondiale de patinaj artistic pen
tru juniori, competiție ce se_ des
fășoară în orașul american Lon
don (Ontario), a fost cîștigată 
de cuplul sovietic Larisa Selez
neva—Oleg Makarov. Pe locul 
secund s-au clasat canadienii 
Lorri Baier șl Lloyd Eisier.

TENIS • In cadrul turneului 
de la Montreal, John McEnroe a 
dispus cu 6—3, 6—2 de Vijay 
Amritraj, iar Wojtek Fibak 1-a 
întrecut cu 6—4, 7—6 pe Hie 
Năstase. • In turneul de la So
fia: Bucur — Ghenov (Bulgaria) 
4—6, 6—3, 6—4 ; Kolberg (S.U.A.)
— Hnat 7—6, 6—4. © în turneul 
feminin de la Adelaide (sferturi 
de finală) s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Sue Barker — 
Virginia Ruzici 6—7, 6—3, 6—4 ; 
Maria Pinterova — Amanda To
bin 6—2, 2—6, 6—3 ; Betty Stove
— Claudia Khode 6—4, 6—4 ; Ha
na Mandlikova — Bettina Bunge 
6—3, 6—7, 6—0.

intercluburi 
europeni", 

și „Cupa

zar Drăgăniță, Viorel Croitorii. 
Constantin Tudosie, Gabriel 
Marian și Werner Stockl — ju
cători de cîmp, Cornel Oțelea 
și Otto Telman »- antrenori.

Echipa Steaua va efectua sîm- 
bătă un antrenament în sala in 
care va juca duminică. Gazde
le anunță aceeași formație ca 
și la București (Berglez, Rav- 
lici — Ban, Mahne, M. Bojo- 
vici, V. Bojovici, Tomancc, Go- 
rișek, Sumej, Longo, Doblekar, 
Krivokapici) precum și dorința 
d© a cîștiga partida și de a se 
califica în „sferturile" C.C.E.

Meciul va fi condus de ar
bitrii Buchda și Rauchfuss 
(R.D.G.).

Hrîstache NAUM
* * *

Katowice fiind așteptat cu foarte 
mult interes.

Vorbind despre avansul Știin
ței, trebuie să spunem că, deși 
nu este prea mare, el poate fi, 
totuși, decisiv în condițiile in 
care jucătoarele noastre vor ac
ționa mai decis și puțin mai 
avansat în apărare, stopînd la 
timp, și nu în ultima clipă, de
sele și atit de derutantele pă
trunderi individuale ale hand
balistelor poloneze. Mai ales se 
cere siguranță și atenție în a- 
cest moment al jocului, pentru 
a nu se mai întîmpla ca în 
partida-tur, in care jucătoarele 
de la Ruch au înscris două go
luri în inferioritate numerică ! 
Așa cum ne spunea, ieri, că
pitanul echipei, Ecaterina Ma
rian, tocmai aceste lucruri au 
fost exersate în meciurile-școa- 
lă din ultimele zile, întreaga 
echipă fiind hotărîtă să-și facă 
datoria pînă în ultimul minut 
de joc. Iată cele 12 handbalis
te băcăuance care vor fi alinia
te de antrenorii Eugen Barta 
și Alexandru Mengoni : Alice 
Pfefferkorn și Doina Copacz — 
portari ; Ecaterina Marian, Rița 
Florea, Laurica Lupșor, Ana 
Maria Răducu, Maria Torok, 
Eva Gaal, Elena Leonte, Maria 
Florea, Lidia Păun, Marilena 
Găitan.

Meciul va fi condus de un 
cuplu de arbitri din Ungaria : 
Laszlo Fullop si Imre Szendrei.

Călin ANTONESCU

MARILE ECHIPE ȘI-AU MENȚINUT POZIȚIILE
LUPTELOR GRECO-ROMANE

• Ștefan Rusu, unul dintre cei mai valoroși sportivi ai 

lumii O Dinamizarea acestui sport ți implicațiile sale 

pe planul selecției

ÎN IERARHIA

Abia venise primăvara I In alte 
sporturi, candidați! olimpici se pregă
teau în liniște (oricum, fără $5 simtă 
încâ febra startului) pentru marile 
examene din iulie, de la Moscova. 
Luptătorii de „greco-romane" (ca. 
dealtfel, și cei de la „libere-) ti
veau, însă, alt piognam, alte obiec
tive. Era „ora campionatelor euro
pene-...

întrecerile de ia Prievidza, fără 
îndoiala, o importantă verificare a 
potențialului olimpic, se încheiau cu 
destule concluzii pentru specialiștii 
acestui sport. Scontat, dar, parca, 
prea autoritar, competiția a fost do
minată de luptătorii sovietici și bul
gari (5 șl, respectiv, 3 din cele 10 
titluri puse în joc I), pe tabelul de 
onoare al învingătorilor nemaireușind 
sâ-și înscrie numele decît românul 
Ștefan Rusu și — una din surprizele 
„europenelor" — polonezul Roman 
Kierpacz. Semnalam atunci că echipa 
Ungariei, cu multe „speranțe-, nu-și 
spusese însă ultimul cuvînt. Bilanțul 
românesc a fost considerat ca satis
făcător : o medalie de aur (Ștefan 
Rusu), una de argint (Vasile Andrei) 
și una de bronz (Ion Păun), la 
categoriile 68, 100 și 62 kg. In cla
samentul pe națiuni : 1. Uniunea 
Sovietica 49 p, 2. Bulgaria 38 p, 3. 
România 25,5 p. Dar, ce va fi La 
Olimpiadă ?

Avem, acum, toate răspunsurile. 
Luptătorii sovietici și-au confirmat. 
Intr-adevăr, clasa lor ridicată. cuce
rind 5 titluri prin : Zaksylik Ușkem- 
pirov (48 kg.), Vakhtang Blagidze 
(52 kg.), Shamil Serikov (57 kq.),
Gennady Korban (82 kg.) șî imbata
bilul Alexandr Kolcinsky (4-100 kg.). 
Trei medalii de aur ou revenit spor
tivilor din Ungaria (apropo de tac
tică I - clasați pe locul 8 cu numai 
9 p la C.E. de la Prievidza), prin» 
Ferenc Kocsîs (74 kq), Norbert 
Nottny (90 kg.) șî Gheorghi Raikov 
(100 kq.). Victoria lui Stilianos Mîgîa- 
kis (Grecia), la cat. 62 kg, ou ni 
se pare o surpriză, fostul campion 
european al ediției desfășurate la 
București dovedind, la fiecare con
curs de amploare, atît o buna pre
gătire cît șl o remarcabilă dîrzenîe. 
In plus, la categoria 62 kg. nu

LOS ANGELES, 12 (Agerpres). 
Președintele Comitetului Inter
național Olimpic, Juan Antonio 
Samaranch, a fost primit de 
Tom Bradley, primarul din Los 
Angeles, care i-a înmînat chei
le orașului, eJQJrimîndu-și satis
facția pentru vizita delegației 
C.I.O. în viitoarea capitală a 
Olimpiadei de vară. Examinind 
împreună cu primarul Bradley 
și cu membrii Comitetului de 
organizare perspectivele jocu
rilor din anul 1984, președin
tele C.I.O. a apreciat că există 
toate premisele pentru o reu
șită sub toate aspectele : par
ticipare, performanțe, condiții 
de concurs. Referindu-se la fi
nanțarea Olimpiadei, care se 
realizează prin intermediul unei 
companii particulare, J. A. Sa
maranch și-a exprimat speranța 
că acest model tipic american de 
organizare nu va impieta asupra 
spiritului olimpic. Cu condiția 
să fie respectate întocmai prin-

TURNEUL DE HANDBAL
DE LA TBILISI

TBILISI, 12 (Agerpres). — Tur
neul internațional masculin de 
handbal de la Tbilisi a luat sttr- 
șlt cu victoria primei reprezen
tative a U.R.S.S., care a Între
cut ta meciul decisiv, la limită, 
cu 19—18 (9—9) selecționata Po
loniei. Pe locul trei s-a clasat 
selecționata studențească a 
U.R.S.S., care a Învins cu 35—24 
(18—10) echipa de tineret a 
U.R.S.S. Intr-un alt joc din ultima 
zl a competiției, echipa R.S.S. 
Gruzine a dispus cu 33—27 (19— 
12) de selecționata de tineret a 
Iugoslaviei.

In C. C. E. la baschet (f)
LA RIGA, T.T.T. - POLITEHNICĂ C.S.Ș, 2 BUCUREȘTI 68-35

Echipa feminină de baschet 
Politehnica C.S.Ș. 2 București a 
debutat în grupa A a sferturi
lor de finală ale C.C.E. evoluînd 
la Riga, în compania formației 
T.T.T., de 16 ori câștigătoare a 
trofeului, actuală fruntașă (ne
învinsă) în campionatul unio
nal. După cum era de așteptat, 
marea favorită a C.C.E., echi
pa T.T.T., a repurtat victoria cu 
scorul de 68—35 (34—15). Punc
tele oaspetelor au fost Înscrise

există, după părerea noastră, mulțl
adversari de valoare ridicată.

Am lăsat în mod intenționat pentru 
finalul listei campionilor numele Iul
Ștefan Rusu. Pentru că. de fapț
pornind de la strălucita performanță

Ștefan Rusu, luptătorul nostru 
nr. 1 în anul 1980: campion eu
ropean la Prievidza și campion 

olimpic la Moscova.
a luptătorului român vom încerca să 
situâm, în context, locul echipei 
noastre reprezentative de „greco-ro
mane" în ierarhia ultimei ediții o 
Jocurilor Olimpice. Știam cu toții că 
întrecerile de la Moscova înseamnă 
un examen extrem de greu, dar - 
mal ales după titlul european cuce
rit la Prievidza — credeam cu con
vingere în șansa lui Ștefan Rusu 
de a cuceri șl laurii olimpici, pentru 

cipiile Cartei Olimpice și orga
nizatorii să mențină un contact 
permanent cu C.I.O.

La rîndul său, directoarea 
C.I.O., Monique Berlioux, con
sideră că planurile prezentate 
de Comitetul de organizare con
dus de Peter Uberroth sînt 
realiste și se înscriu în actua
lul context economic american.

Președintele C.I.O., J. A. Sa
maranch, va vizita din nou Los 
Angeles în perioada 22—25 fe
bruarie, cu ocazia reuniunii Co
misiei executive a C.I.O.

START IN ;,CUPA MONDIALĂ" 
LA SCHI-FOND

Noua ediție a ,,Cupei Mon
diale" la schi-fond va debuta 
astăzi în stațiunea elvețiană 
Davos, unde se vor desfășura 
două probe : 15 km bărbați și 
5 km femei. In continuare, pro
gramul competiției prevede nu
meroase concursuri, printre 
care cele de la Ramsau (Aus
tria) — la 20 decembrie, Ve- 
lingrad (Bulgaria) — 17 ianua
rie, Kavgolovo (U.R.S.S.) — la 
21 februarie, Lahtl (Finlanda)
— la 5 martie, Falun (Suedia)
— Ia 8 martie, ultimul urmind 
să se desfășoare Ia 21 martie 
la Whitenhorse (Canada).

★
• Proba feminină de coborî- 

re desfășurată pe pîrtia de la 
Piancavallo (Italia), în cadrul 
„Cupei Mondiale" la schi alpin, 
a revenit sportivei elvețiene 
Marie-Therese Nadig — 1:41.38. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Torill Fjeldstad (Norvegia)
— 1:41,64 și Doris de Agostini 
(Elveția) — 1:41,93.

de : Fotescu 12, Bădinci 6, Bra- 
du 6, Roșianu 4, Radu 3, Chva- 
tal 2, Tocală 2. Au arbitrat : 
T. Dobrev (Bulgaria) și T. Hau- 
kilahti (Finlanda).

Tot în grupa A, la Budapesta:
B. S.E. — Sisport Accorsit To
rino (actuala deținătoare a
C. C.E.) 72—75 (47—37).

Politehnica C-S.Ș. 2 va sus
ține următorul meci joi 18 de
cembrie, la Torino, cu Sisport 
Accorsi.

câ el a fost, intr-adevăr, in acest 
an, cel mai valoros luptător al ca
tegoriei 68 kg. „Aurul- lui Ștefan 
Rusu a fost. In același timp, ho tâ
rî tor pentru poziția ocupată de e- 
chipa noastră în clasamentul celor 
mai prețioase medalii (locul 4 față 
de locul 9 de la Montreal). Dar. 
să ne reamintim șl alte cîteva date 
statistice : încă o medalie de argint 
(Constantin Alexandru, cat. 48 kq.) 
și două de bronz (Petre Dicu, cat 
90 kg și Vasile Andrei, cat. 100 kg.), 
locul 5 în clasamentul pe puncte 
(26,5) — un bi'lanț bun oare a recon
firmat, la aceste întreceri pe care 
toți specialiștii le-au apreciat ca 
fiind superioare din punct de ve
dere tehnic turneelor finale ale edi
țiilor anterioare ale J.O., valoarea 
școlii românești de lupte areco-ro 
mane.

Ne-am exprimat la timpul potrivit 
părerea că acest bilanț putea să fie 
mai bogat, că unii dintre luptătorii 
noștri (Nicu Gingă, Mihai Boțilă sau 
Gheorghe Mîneaj nu au știut să-șl 
valorifice șansele și pregătirea, toi 
așa cum alțiii (Ion Draica, Ion Păun 
sau Roman Codreanu) n-au dovedii 
ambiția, dîrzenîa și voința de a face 
totul pentru obținerea unor victorii 
pe deplin posibil de realizat.

Se încheie acum un sezon compe- 
tițional oare, fără să producă mari 
surprize și mutații în ierarhia inter
națională, i-a atenționat pe maionl- 
tatea antrenorilor echipelor partici
pante la campionatele europene și la 
jocurile Olimpice că dinamizarea 
sportului luptelor reclamă o perma
nentă preocupare pentru descope
rirea unor noi talente, a unor ti
neri capabili de progrese autentica 
și rapide. Cu atît mal mult cu cît 
modificările aduse regulamentului 
tehnic al F.I.L.A. au implicații mul
tiple în procesul de selecție și pre
gătire a viitorilor campioni. Este ceea 
ce preocupă la ora actuală și fede
rația noastră de specialitate. Mal 
ales că 1981 este anul campionate
lor . mondiale și europene, anul 
„Universiadei" în programul căreia 
luptele ocupă un loc de frunte.

—Dan GÂRLEȘTEANU
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