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PATRU PARTIDE MARATON
In sălile de spori din Bacău, Iași și 

mia) au început ieri turneele feminine 
lorice. Amănunte de la primele confruntări :

SALA „OLIMPIA" DE LA ORA 6,30 LA 23...
Ascunsă, parcă, după per

deaua de blocuri noi care au 
făcut să renască șoseaua tan
cului din Capitală, se află cu
noscuta sală de sport Olimpia, 
aparținind clubului cu același 
nume. De o formă oarecum cu
rioasă (pare un tunel), sala 
este solicitată de foarte mulți 
copii, tineri și adulfi O sală 
cu o viață intensă, cum aveam 
să constatăm, care începe de 
cum se trezește orașul...

In jurul orei 5,30 dimineața 
sosesc, indiferent că e iarnă 
sau vară, fochistul și ..amena- 
jorul" de serviciu (M. Boian
giu, N. Becheru, M. Zaharia). 
Sint cei care aerisesc sala, cu
răță aleile, se ocupă de încăl
zirea încăperilor și a apei pen
tru dușuri, lustruiesc suprafața 
de joc. pe care instalează a-

NOI TITLURI INTERNATIONALE 
PENTRU ȘAHIȘTII ROMÂNI

La Congresul F.I D E.. des
fășurat în capitala Maltei cu 
prilejul Olimpiadei, au fost a- 
tribuite noi titluri internațio
nale. printre cei distinși figu
rină și reprezentanți ai șahu
lui românesc.

Astfel, Neboisa Ilijin (Medi
cina Timișoara) și Aurel Ur
zică (Calculatorul I.I.R.U.C. 
București) au primit titlul de 
maeștri internaționali, iar Vio
rica Ilie-Ioncscu (Universitatea 
București) pe acela de maestră 
internațională. Titlul de maes
tru F.I.D.E. a fost atribuit ju
cătorilor Traian Stanciu, 
stantin Ionescu (ambii de 
Universitatea București), 
diu Foișor (Universitatea 
și Ioan Fischer (Crișul 
dea).

Astfel, Ia această oră, 
carea șahistă românească 1 
mează 3 mari maeștri, 12 maeș
tri internaționali, 9 maestre in
ternaționale și 4 maeștri 
F.I.D.E.

Con- 
la 

Ovi- 
Iași) 
Ora-
mlș- 
însu-

încropită de tinărul 
Petre Bontea fost ju- 
Timișoara. Trec ceva 
de trei luni și are loc 

meci, demonstrativ. în 
în a cărui lună iunie 

în frumosul oraș de pe 
profesorul de educație

10 noiembrie 1975, orele 16,10. 
După 20 (sau 21 de ani. cine 
să mai știe chiar exact?) se 
desfășoară la Arad un antre
nament de rugby, efectuat de 
o echipă 
maistru 
cător la 
mai bine 
primul 
’76, an 
sosește 
Mureș 
fizică Cornel Mitan, fost com
ponent al unor echipe ca Di
namo și Universitatea Timișoa
ra. Cei doi și anonimii lor ju
cători se arată tare grăbiți să 
urce pe prima scenă, după nu
mai un an competitions! Ara
dul rugbystic ajungînd în ba
rajul pentru . A“ ! Dar (spun ei 
acum) .-ar fi fost prea frumos", 
trebuind să aștepte pînă în 
vara lui ’80 pentru a-și vedea 
visul cu ochii. în fine, în ulti
ma toamnă. P.T.T. Arad pleacă 
la drum cu gînd să facă mai 

poi, după nevoie, plasa de vo
lei, porțile de handbal sau pa
nourile de baschet. După 
o oră, acum, iarna, pe 
neric, spre această bază 
tivă se îndreaptă niște mogîl- 
dețe înfofolite. De necrezut 
poate pentru cei neavizați, la 
ora 6,30, cînd mulți cetățeni

ntei 
intu- 
spor-

abia s-au trezit, sala prinde 
viață, aici începîndu-și antre
namentele copiii, elevii de la 
Clubul sportiv școlar nr. 2. In 
fiecare dimineață. „Și apoi ?“, 
„Apoi sala aceasta — ne spune 
Tăchiță Boca, administratorul 
— nu mai cunoaște liniște pînă 
în jurul orei 23. Inclusiv dumi
nica". Aflăm tot de la acesta 
că „tunelul" Olimpia este soli
citat zilnic de echipele de bas
chet și volei, (unele în Divi
zia „A"), de la Olimpia fi Cal

Ultimele pregătiri fi, în sala Olimpia, începe antrenamentul ar
cașilor... Foto : Vasile BAGEAC
culatorul, de secția de tenis 
Dinamo, precum, fi de oameni 
ai muncii care fac sport de 
masă, in cadrul „Daciadei“, de 
la diferite întreprinderi din 
sector, cum ar fi T.I.M.B., E- 
nergo-construcțil, Metaloglobus, 
C.E.T. Sud ș.a. Nu numai sala 

O Pîna atunci, însă, sc caută un gospodar pentru un teren îost, cîndva, o „bijuterie"
mult decît un simplu act de 
prezență (nici nu se putea pu
ne altfel problema de vreme ce 
faptul se petrece sub comanda 

unui antrenor emerit cum e 
Dumitru Mihail Ionescu — Titi 
Ionescu, mai pe scurt, așa îl 
știe lumea). Și, într-adevăr, 
iarna găsește noua divizionară 
„A“ exact la jumătatea clasa
mentului turului, ceea ce nu-i 
chiar de colea, mai cu seamă 
cînd în urmă se află formații

BACĂU, 30 (prin telefon), 
meciul inaugural al primu- 
turneu pentru locurile 1—4, 

campionatul feminin de vo- 
(Divizia .,A“). s-au întîlnit 

Farul " 
ința 
seturi ___  , . .
la 6, se părea că vom asista la 

in sine, ci întreaga bază, care 
cuprinde în plus o popicărie cu 
6 piste (două de antrenament), 
două săli de forță pentru box 
șt haltere ș.a.

Am fost citeva zile în sala 
Olimpia, am urmărit antrena
mente, am aflat amănunte din 
existenta ei, împletită cu cea 
a sportivilor care o frecven
tează, a antrenorilor lor, a ce
lor care muncesc aici pentru 
a-i asigura buna funcționare. 
Intr-una din zile, de pildă, am 
văzut doi antrenori de baschet 
bucurindu-se că în ziarul nos
tru se scrisese despre succe
sele formației din Divizia „A" 
a Olimpiei : „5 victorii în 5 
meciuri jucate". Vedeți, ne spu
neau, acesta este un succes al 
muncii cu juniorii. Echipa pri
mă a fost reactivizată cu trei 
tinere crescute la noi : Lumi
nița Maringuț, Lenuța Trică fi 
Mihaela Pană. Numele antre
norilor : Bruno Gheorghievici 
fi Dan Săndulache.. Popică ria, 
fără ridicător automat, dispune 

O 
pe 
In 
a-

de o echipă de ridicători, 
muncă grea. Să ridici 8 ore 
zi popicele nu-i glumă... 
vacanțele școlare baza este 
saltată de foarte mulți copii

Modesto FERRARINI
(Continuare în pag a 2-a) 

cu o experiență competitională 
net superioară...

Există, iată, suficiente ele
mente de spectacol în povestea 

defel lungă a rugbyului ară
dean. care, trebuie precizat i- 
mediat. nu se reduce la echipa 
de Divizie „A”, mai ființînd 
aici o formație de iuniori 
(C.F.R). participantă la cam
pionatul republican — cu re
zultate nu prea mulțumitoare 
insă, apoi un grup mereu mai 

o victorie rapidă a constănțen- 
celor. Dar acestea s-au relaxat 
prematur, permițînd studente
lor ca în setul al 3-lea, cel 
mai echilibrat al meciului, să 
treacă la cirma jocului și să 
cîștige Ia 16. în setul al 4-lea, 
situația a fost de-a dreptul in
versă celei din primele două : 
studentele par singure pe te
ren și numai cîteva servicii 
inexacte au dus la ciștigarea 
setului doar la 8. în ultimul 
set. însă, constăntencele re
vin puternic și cîștigă la 5. Scor 
final : 3—2 (10, 6, —16, —8. 5), 
pentru oaspete. Mihail VESA

ln sala „Agronomia" din Capitală, unde se desfășoară disputele 
pentru supraviețuire în „A“, jocuri echilibrate și aplaudate de 
public. Iată o secvență din partida Universitatea Craiova — 
Universitatea București, studentele din Bănie' — învingătoare — 
fiind surprinse intr-o acțiune de atac. Amănunte în pag. a 6-a 

Foto : Ion MIHAlCA

M. DRAGOMIRESCU, CAMPION BALCANIC

Marinică Trușcă s-a clasat
VARAZDIN, 30 (pi in telefon), 

în sala sporturilor din locali
tate s-au încheiat întrecerile 
ediției 1981 a Balcaniadei pen
tru arme cu aer comprimat, 
în ultima zi au fost orogra- 
mate probele de pistol 10 me
tri pentru seniori și juniori, 
individual și pe echipe. în 
compania garniturilor complete 
ale Bulgariei, Greciei și Iu
goslaviei, trăgătorii români (un 
senior și 3 juniori) au 
comportări remarcabile, 
rind un titlu individual, 
Mihai Dragomircscu la juniori, 

avut 
cuce- 

prin

mare de începători „foarte pro
mițători". după cum susține 
profesorul Mitan. Iar pînă la 
constituirea unui colectiv bun 
pentru „B“ — tineret nu mai e 
mult... Și, dacă „sămînța rug
byului" a prins. indubitabil, 
fenomenul nu e întîmplător. Titi 
Ionescu : „Am găsit aici un bi
rou de secție serios, cu oame
ni entuziaști nu numai în... 
vorbe, ca inginerii Mircea Lu
cea. Grațian Tămaș. Radu Ghi
dau, Ladislau Malusinschi. Oc
tavian Goilă. doctorii loan Co- 
vaciu și Ionel Bernaz. econo
mistul George Mihăiescu ș.a. 
Apoi, o selecție eficientă făcută 
de precedenta conducere tehni
că, Cornel Mitan 
Bontea fiindu-tni și

si Petrea 
acum spri-

Geo RAETCHI
(Continuare in pag. a 6-a;

De 
marcat . 
Gelil, secondată de Iuliana E- 
nescu, Maria Enache și Aurora 
Popența, iar de la gazde — jo
cul Monicăi Moise și al Katei 
Tcacenco. Arbitraj corect al 
cuplului N. Ionescu (Buc.) și 
Dan Dobrescu (Ploiești).

Campioana țării, Dinamo 
București, a întrecut pe C.S.U. 
Galați cu 3—1 (9, —5, 12, 10), 
dar studentele au dat o repli
că neașteptat de bună. Remar
cate : 
Cadar, 
namo), 
— cea 
Au arbitrat cu greșeli 
naturile seturilor 3 și 
Păduraru (Timișoara) și 
Costoiu (București).

Irina Petculet, I 
Mariana Ionescu 
Maria Muscă ( 

mai bună de oe

Carmen 
i (Di- 
(C.S.U.) 

teren.
în fi-
4 : C.

Em,

locugi 2, prin 
la seniori in- 
echipa de ju

precum și două 
Marinică Trușcă, 
dividual, și prin 
niori, alcătuită din Mihai Dra- 
gomirescu. Sorin Babii și Va
sile Popa.

Performerul ultimei zile a 
întrecerilor Balcaniadei, Mihai 
Dragomirescu, este un tînăr 
trăgător deosebit de talentat, 
legitimat la clubul Steaua și 
provenit de la C.S.Ș. nr. 2 
București.

REZULTATE TEHNICE, pis
tol 10 m, seniori : 1. Ivan Man- 
dov (Bulgaria) 576 p 2 Ma
rinică Trușcă (România) 574 p, 
3. Luben Vanghelov (Bulga
ria) 572 p ; echipe : 1. Bulgaria 
2 270 p, 2. Iugoslavia 2 234 p, 
3. Grecia 2 227 p ; juniori, in
dividual : 1. Mihai Dragomires
cu (România) 567 p 2. Slivan 
Plaven (Bulgaria) 566 p, 3. 
Alexandr Boikov (Bulgaria) 562 
p, 4. Sorin Babii (România) 561 
p, ...7. Vasile Popa (România) 
549 p ; echipe : 1 Bulgaria 1 685 
p, 2. România 1'611 p. 3 Gre
cia 1 623 p.

„CUPA C.S.Ș NR. 2-‘ 
LA HANDBAL JUNIOARE
între 6 și 8 februarie va avea 

loc in Capitală. în sala Floreas- 
ca (începînd de la ora 3 30), cea 
de-a IV-a ediție a 
C.S.Ș. nr 2", 
nioare. Vor 
mațiile : 
C.S.Ș. Ploiești. C.S.Ș 
C.S.Ș. Sibiu. C.S.Ș.
Neamț, C.S.Ș. Craiova, precum 
și echipa clubului școlar gazdă. 
De asemenea. au confirmat 
participarea handbalistele ju
nioare ale unor cluburi școlare 
din Berlin și Wroclaw.

.Cupei 
la hand'ca! ju- 
participa for- 

C.S.Ș. Gmișoara, 
Brașov,

Piatra



SÎRCUI^TA „CĂUTĂTORULUI DE TALENTE" - HOTĂRÎTOARE ÎN FĂURIREA UNOR DESTINE
® Profesiunea de credința a antrenorului de lupte Teodor Gaiță

Omul care a intrat in com
partimentul nostru, după ce 
căutase din vagon in vagon pe 
tovarășul meu de drum, maes
trul Gheorghe Berceanu, era 
trecut de mult de prima tine
rețe. dar costumul elegant in 
care era îmbrăcat si care par
că-! stîijenea nu-i ascundea 
totuși acea robustele și sigu
ranță in mișcări caracteristică 
celui ce a practicat sportul șl 
căruia i-a rămas fidel și acum, 
la vîrsta la care cineva ii spu
ne ..bunicule". „Ce mai faci, 
nea Tudore l-a intimpinat 
cu afecțiune Berceanu. Și am 
înțeles că oaspetele nostru era 
o veche cunoștință, din lumea 
luptelor, a campionului. „Teo
dor Gaiță, antrenor la C.S.Ș. 
Drobeta Tr. Severin, de vreo 
37 de ani în sportul luptelor". 
îmi confirmă el. Un nume pe 
care — cu surprindere desco
peream — nu-l găseam in me
morie. Un anonim ca atiția al
ții care trudesc,-neștiuți, la te
melia sportului ? Și. totuși, nu 
era umil oarecare... Mergea la 
București, cu o bucurie nestă
pânită, la o festivitate la care

se decernau distincta celor mai 
harnici activiști din lupte', in
tre care și el, Teodor Gaiță, se 
afla ca invitat special. Motiv 
in plus să privească in urmă 
la anii petrecuți pe saltele, ca 
sportiv, de la C.F.R. Timișoa
ra, la C.C.A., apoi ca antrenor 
la Medgidia, București, Oțelu 
Roșu, Drobeta Tr. Severin. Dar 
și de anii in care, ca lucrător 
în construcții, s-a numărat prin
tre cei ce au contribuit la înăl
țarea unor obiective, de care-și 
amintește cu plăcere și mîn- 
drie : „Casa Scinteii", furnalul 
nr. 7 al cetății hunedorene a 
oțelului etc. Tot astfel se min- 
drește cu descoperirea unor ta
lente autentice in sportul lup
telor.

— Care au fost, maestre, 
cele mai valoroase descoperiri 
din cariera dv. de antrenor ? 
l-am întrebat.

— Am adus pe saltele mai 
mulți tineri cu depline calități 
fizice și morale pentru obți
nerea unor performanțe de ni
vel internațional. Nu toți au 
continuat pe drumul pe care aș 
fi vrut eu și pe care m-am

străduit să li-l prefigurez. Cel 
ce mi-a dat marea satisfacție 
a carierei a fost Petre Dicu, 
care nu numai că a ajuns 
mare campion al țării, așa cum 
il vedeam cind l-am descoperit 
la școala profesională din Dro
beta Tr. Severin, ci a urcat și 
pe podiumurile campionatelor 
europene, mondiale și la Jocu
rile Olimpice... Am avut și alți 
tineri, „făcuți pentru perfor
manță", unii chiar mai talen- 
tați decît Dicu. cum au fost 
lacob Aur, Ion Mutu, Traian 
Galeș.

— De ce n-au ajuns acolo 
unde trebuia \

— Vedeți, aici e-aici ! Ajung 
numai cei ce iși propun un 
scop, un ideal in viață. Și pen
tru aceasta muncesc, conștient, 
din răsputeri. Nu din constrîn- 
gere Dicu a fost un astfel de 
tinăr, cu o voință ieșită din co
mun, cu țeluri clare pentru a- 
tingerea cărora nu a precupețit 
nici un efort. Alții... E dureros 
să vezi cum se pierd, uneori, 
mari talente.

— Vă place munca de cău
tător ?

— Sigur că da. Îmi place să 
lucrez cu copiii, să le îndrum 
primii pași în sport și în viață.

Fiindcă munca noastră de ini
țiatori in performanță, chiar 
dacă se vede mai puțin, este — 
după părerea mea — esențială 
în făurirea unor destine. De 
copiii pe care-i pregătești tre
buie să te ocupi ca un părinte, 
îmi place să stau de vorbă cu 
ei de la inimă la inimă, să le 
descriu drumul performanței, 
să le aprind în suflete am
biția. să-i sscult vorbind despre 
profesiile pe care si le-ar dori 
și să le dau sfaturi, să-i încu
rajez în gindurile lor bune. Nu 
de puține ori merg in școlile 
in care invață, in familiile lor, 
pentru a le lua ca aliate, așa 
cum am fost și in satul Slă
veai, din județul Olt, la părin
ții lui Dicu.

...Ne apropiem de București 
și „nea Tudor" trebuie să plece 
in vagonul său, unde iși lăsase 
paltonul și bagajul. Nu inainte 
de a mă ruga să notez citeva 
„speranțe" severinene care, după 
părerea dumisale, „este impo
sibil să nu ajungă in lotul de 
juniori" : D. Mogoșanu, C. Dră- 
gulescu, V. Tăban, V. Cismaru. 
Poate că dintre ei va răsări 
un nou Dicu...

Aurelian BREBEANU

SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
AU ÎNCEPUT PREGATIRIIE MOTOCICLIȘTIIOR...
Deși în plină iarnă, motoci- 

cliștii au început și ei pregăti
rile în vederea noului sezon. 
Mai întîi al motoarelor — des
făcute și puse la punct, cv 
meticulozitate de ceasornicar 
— apoi cele ale piloților, por
nind cu pregătirea fizică. Des
pre ceea ce se realizează in 
această perioadă ne-a relatat 
Georgiu Mormocea, secretarul 
federației române de • c'oei- 
clism : „Mai harnici au fost 
alergătorii de dirt-trak, care 
s-au reunit în cadrul unui 
curs de instruire pentru a cu
noaște noile motoare cu care 
vor fi dotate secțiile din țar?: 
„Jawa 500“ cmc cu 4 supape, 
mai puternice cu 10 H.P. decît 
cele de anul trecut, care a- 
veau doar două supape. După 
instruirea privind folosirea, în
treținerea și repararea acestor 
motoare, motoeicliștii au făcut 
vizita medicală la centrul „23 
August" din Capitală, au luat 
parte Ia un test de sondare a 
stadiului pregătirii fizice. Un 
astfel de curs, cu aceleași o- 
biective, se va organiza și pen
tru motocrosiști, Ia Moroni".

— Ne puteți indica de pe 
acum cîțiva dintre membrii lo
turilor republicane de dirt- 
tnack și motocros ?

— La dirt-track, sub condu
cerea antrenorului Cornel Voi- 
culescu sînt : A. Hak (Rapid

Arad), I Pavel (Voința Sibiu), 
D Stoica (IPA Sibiu). S. Pos- 
tolache, G. Scarlet, E. Boteza- 
tu (C.S. Brăila), iar la moto
cros — sub conducerea antre
norilor Gh. Ioniță, coordonator, 
T. Moașa și Șt. Chițu — ur
mătorii : E. Milliner, P. Titi- 
lencu. Al. Ilieș (Torpedo Zăr- 
nești), T. Dulea, I. Plugaru, E. 
Moașa (Steagul roșu Brașov), 
N. Arabadgi, Gh. Oproiu, P. 
Schmidt (Poiana Cîmpina), F. 
Pop (IRA Tg. Mureș). Aceștia 
din urmă vor concura pe CZ 
de 250 cmc.

— Cînd va începe activitatea 
eficială motociclistă ?

— La 1 aprilie pentru dirt- 
traek și 12 aprilie pentru mo
tocros, prin competițiile dotate 
cu „Cupa F.R.M.", care vor a- 
vea 8 și, respectiv, 6 etape — 
întreceri care ne vor edifica 
asupra valorii și formei aler
gătorilor noștri.

— Pentru copii se prevede 
ceva nou în acest an ?

— Da, federația noastră a 
alcătuit un regulament de par
ticipare, stabilindu-se ca cei 
mici, de 10—13 ani, să concu
reze pe motorete Mobra de 50 
cmc, cei de 13—17 ani pe mo
torete Mobra de 75 cmc, iar cei 
între 17—21 de ani pe motoci
clete de 125 cmc.

Modesto FERRARINI

„AlCi Y06KEW! APEL GENERAL!"
Pe benzile radio rezervate celor ce iubesc sportul undelor — 

radioamatorismul — poate fi auzit des acest mesaj, un apel că
tre tinerii din întreaga lume pentru dialoguri prietenești. Indica
tivul YOOKEW aparține stației cercului de radioamatorism de la 
Casa pionierilor și șoimilor patriei din Reghin, condus de prof. 
Ștefan Samu. Printre cei care au învățat aici să dezlege tainele 
radiofoniei se numără și frații Manuela și Gabriel Bendriș din 
clasa a Vil-a a școlii generale nr. 5, pe care îi vedeți în imagi
nea de mai sus.

iscul fierăstrăului cir
cular umple văzduhul 
cu țiuitul său metalic.

Modeliștii de la A. S. ,,\foinfa" Reghin

Cîțiva copii se grăbesc să-i...
dea de lucru. alimentînd
mașina cu stinghii lungi 
de brad și în jur zboară 
rumeguș mărunt cu miros de 
rășină. Stinghii de brad, mar
gini de seîndură nefolosibile, 
așa-zise „căzături" de la pre
lucrarea lemnului ; la C.P.L. 
Reghin i se spuneau, intr-o 
vreme „resturi de dat la foc". 
Si erau tratate ca atare. Dar 
iată că cineva de la asociația 
sportivă „Voința" din localitate, 
un iubitor al sporturilor teh
nice. Li viu Maior, a avut o 
idee : „De ce să nu înnobilăm 
acest material care, așa cum 
este, are o valoare derizorie ? 
Cum ? Tăindu-1 în fășii îngus
te, în baghete, materie primă 
atît de căutată de către micii

NOTA 10 LA LECȚIA MUNCII
navomodele. Cine să facă acest 
lucru ? Chiar ei, modeliștii !“ 
De la idee la faptă drumul a 
fost foarte scurt. In cadrul sec
ției de modelism a fost reali
zată, cu posibilitățile și price
perea unor amatori, o ingeni
oasă mașină pe care doi tineri. 
Aure! Peterfi și Ladislau Er 
cei, o stăpînesc cu o pricepere 
de admirat.

Cîțiva copii alimentează pe 
o parte mașina cu... deșeuri, 
dinții fierăstrăului mușcă din 
lemnul uscat și de cealaltă par
te ies șipcile. Din ele membrii 
secției de modelism, peste 60 
la număr, vor realiza mini- 
avioane și mininave. mini-

mașini pentru competițiile din 
vară. Ceea ce trebuie spus, 
însă, este că atelierul produce 
nu numai pentru nevoile pro
prii. „Executăm comenzi pen
tru secții de modelism din în
treaga țară — ne informează 
Liviu Maior, care ne însoțește. 
Și pot să vă spun că baghetele 
tăiate de noi sînt foarte apre
ciate. Doar sînt obținute din 
celebrul brad de rezonanță din 
munții Gurghiului și Călima- 
nului".

Ne interesăm de capacitatea 
de producție a micului atelier 
și aflăm că în acest an el va 
aduce secției un venit de peste 
400 000 lei. „Este o sumă des

tul de importantă pentru noi 
și merită să adăugăm la a- 
ceasta încă o valoare : dra
gostea pentru muncă. pentru 
valorificarea la maximum a bo
gățiilor țării, pe care o culti
văm. aici copiilor", ni se 
spune.

Secția de modelism „Voința" 
din Reghin se mândrește cu 
mai multe titluri de campioni 
republicani (Henrik Gregor, 
Viorica Martoh, Vasile Costea, 
Alexandru Menhart și alții), 
cu numeroase trofee cîștigate 
in competițiile „Daciadei". Și, 
iată, adaugă la acestea încă o 
performanță, care îi face o de
osebită cinste : din deșeuri, o 
producție anuală de peste 
400 000 lei. Pentru cei ce do
resc „baghete de Reghin", no
tăm adresa : A. S. Voința, 
str. Mihai Viteazu, nr. 12.

Viorel TONCEANUși marii constructori de aero și

ÎN ATENȚIA ASIGURAȚILOR
Administrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștința cetățeni

lor care au contractate asigurări de bunuri, de persoane și de răs
pundere civilă, cu plata primelor în rate, că este necesar să achite 
la termen aceste rate, pentru a nu prejudicia continuitatea raportu
rilor de asigurare.

Pentru a se economisi timp la plata ratelor respective de pri
me, asigurații au posibilitatea să achite, anticipat, mai multe rate 
de prime, pe un trimestru, semestru sau an.

Plata ratelor de prime se poate face la responsabilii cu asigu
rările din unitățile socialiste, la agenții și inspectorii de asigurare 
sau. direct, la orice unitate ADAS.

De asemenea, plata primelor de asigurare se poate face si prin 
consimțămînt scris, care constă în împuternicirea ce se dă de către 
asigurați lucrătorilor care efectuează plățile de retribuții de a achita 
Administrației Asigurărilor de Stat, din drepturile lor, primele atît 
pentru asigurările în curs, cît și pentru cele pe care le vor încheia 
sau reînnoi.

NOTE 
EDITORIALE

PERSONALITATEA SPORTIVULUI 
DE PERFORMANȚA

Editura bănățeană „Facla* 
face o plăcută surpriză oferind 
cititorilor — in premieră „spor
tivă", bănuim — un excelent 
studiu despre personalitatea 
sportivului de performanță. De- 
dicind volumul „celor care nu 
au urcat pe podiumul Învingă
torilor... dar care au contribuit 
intr-un fel sau altul la reali
zarea performanțelor". Viorel 
Prelici s-a gîndit, evident, la 
cercul (atît de complex astăzi) 
al celor care pregătesc pe spor
tiv, care plămădesc indirect 
performanta. Intitulată „Per
formanță sportivă, personalita
te, selecție", cartea se constituie 
intr-un interesant studiu de 
psihologie sportivă, făcînd in
ventarul cunoștințelor „la zi“ 
în acest domeniu, pe plan teo
retic. în concepția autorului, 
valoros ni se pare transferul 
noțiunilor noi de psihologie so
cială în aria sportului. Partea 
finală a volumului, consacrată 
selecției psihologice, capătă un 
caracter mult mai practic, prin 
descrierea amănunțită a meto
delor de cercetare, examinare, 
testare. O lucrare. în totul, u- 
tilă din multe puncte de ve
de-e.

„OMUL, ACEASTA MAȘINA 
PERFECTA, CARE..."

Cu prilejul unui simpozion 
științific care a avut Ioc la 
Pitești, consacrat problemelor 
proiecției mediului ambiant, a 
fost lansat și volumul ..Ecologie 
și protecția ecosistemelor" (a- 
părut sub redacția dr. Alexan
dru Ionescu și prof. Radu 
Stâncii) și în care găsim și 
contribuția colegului nostru 
Ioan Chirilă : „Omul, această 
mașină perfectă, care...", o sen
sibilă. răscolitoare și convingă
toare pledoarie pentru grija 
față de propriul nostru corp, o 
datorie cel puțin la fel de im
portantă ca aceea fată de me
diul în care trăim. (Vib).

SALA OLIMPIA
iUima,e din pag. Ii

din cartier. „îi adun — ne re
lata administratorul Boca — 
fac acțiuni gospodărești cu ci, 
pe urmă îi las să se joace unde 
vor. O folosesc, să o și îngri
jească !“.

Neobișnuit poate pentru o 
sală, aici se fac și antrena
mente de tir cu arcul. Discu
tăm cu antrenorul Vladimir 
Perceag. aflat în sală... cu toa
tă familia (soția. Elena — bo
binatoare la Electromagnetica, 
este o bună sportivă : fetița, 
Tara, de 7 ani. cine știe, poa
te deveni) și cu antrenorul Ion 
Slașomeanu. Se muncește cu 
seriozitate (seara de la 19,30 
pină la 22) pentru a face din 
această secție una dintre cele 
mai puternice din tară. Ceea 
ce nu va fi greu, aici existind 
sportivi foarte buni. speranțe 
ca Aurel Robu — multiplu 
campion. Robert Tănase, Dana 
Bălescu. Florina Asteleanu...

O veste bună am aflat-o de 
la noul președinte al clubului, 
prof. Aurel ’Dobincă : „Sala 
noastră a fost nominalizată 
pentru a găzdui meciuri de vo
lei ale Universiadei 81. ce se 
va desfășura in vară în țara 
noastră. De aici, o serie de în
noiri, amenajări moderne, ex
trem de necesare pentru spor
tivi. Vom face trei vestiare 
noi, un grup social, cabinet fi
zioterapie. două terenuri de vo
lei bituminate, o saună, ateliere 
pentru reparații de materiale 
(pantofi de sport. biciclete, 
mingi ș.a.). Vrem să fim la 
înălțimea cinstei ce ni s-a 
acordat"

Și vor fi. sîntem siguri.
' ta-jus crsa ukxb 40?^

O gazdă primitoare VATRA DORNEI
® Factorii naturali de cură și baza modernă de tratament oferă ctiranților 

aflați în stațiunea Vatra Dornei condiții optime pentru trasarea unor boli ale 
aparatului cardiovascular, ale aparatului locomotor, afecțiuni ale sistemului ner
vos periferic, boli ginecologice și endocrine.

© în timpul liber, turiștii au la dispoziție ca-sa de cultură, muzeul de istorie 
și științe ale naturii, bibliotecă, parcuri, o sală de spectacole la care se adaugă 
și faptul că filiala de turism din localitate organizează drumeții și excursii 
în locuri pitorești și zone de agrement.

• în sezonul alb, stațiunea constituie și un loc idol pentru practicarea spor
turilor de iarnă.
• Bilete și informații suplimentare se pot obține de la toate agențiile și fi

lialele oficiilor județene de turism și de la I.T.H.R, București.



„MERSUL 
O ȘARJĂ DE 
Marin Ciocan, oțclar la Hu

nedoara, a fost in schimbul iu
tii la unul din cuptoarele e- 
lectrice ale marelui combinat. 
Acum, la sfirșitul zilei de 
muncă, mărșăluiește spre 
Deva...

— ,.Schimbul doi“ 7 — între
băm.

— Să știți că nu sînteți de
parte de adevăr. E chiar ca in
tr-un schimb. Șarja insă di
feră : e ceva mai delicată, mai 
aparte. Eu ii spun ..șarjă de 
sănătate".

— în cit timp parcurgeți, pe 
jos, distanța Hunedoara — 
Deva — Hunedoara.

— In patru ore și ceva. E 
chestie de obișnuință, de an
trenament.

— Nu toți împărtășesc a- 
ceastă părere. Mulți ocolesc 
mersul pe jos...

— Știu. Și eu, înainte, ll o- 
coleam.

— Ce v-a convins 7
— Virsta. Adică, experiența 

și înțelepciunea înaintării în 
ani.

— Cum ați început mersul 
pe jos 7

— Intii am ocolit transportul 
in comun. Veneam și plecam 
pe jos de la Combinat. După 
o vreme, cind ,am văzut că 
totul este in ordine, că mer
sul pe jos înseamnă adaus la 
sănătate, putere de muncă, am 
inceput să lungesc traseul...

— Pînă spre Deva, nu 7
— Traseul Hunedoara — Deva 

și retur este acum pentru mine 
un fel de „încălzire". Nu vreau 
să mă grozăvesc, dar am tre
cut la performanță. în ultimii 
ani am parcurs pe jos traseul 
Hunedoara — București (12 zile 
dus-intors), am făcut ocolul

MODUL CUM NE HRĂNIM - FACTOR DECISIV AL SĂNĂTĂȚII
întrecerile sportive internațio

nale șl mal ales Jocurile Olimpi
ce oferă dovezi de netăgăduit că 
erganismul uman are posibilități 
nebănuite de adaptare șl rezis
tență la eforturi tot mai mari, 
de ridicare continuă a ștachetei 
performanțelor. Dar, fără o mun
că susținută, organizată științific 
— la care contribuția științelor 
medicale este Indispensabilă — nu 
ar fl posibile asemenea salturi.

Medicina modernă, beneficiar 
tot mai mare al progresului teh
nic șl al multor discipline ști
ințifice (biologie, chimie, mate
matică, cibernetică, statistică etc.), 
a realizat progrese importante în 
domeniul anatomiei, fiziologiei șl 
patologiei organismului uman 
mergînd cu investigațiile pînă in 
profunzimea celulei și a meta- 
bollsmelor de bază. Aceste pro
grese ale științelor moderne — 
care au coborit și în arenă — 
au dus la găsirea metodelor șf 
mijloacelor de realizare a noi re
corduri.

din Înțelepciunea 
popoarelor

La mlnoare «ă ai cumpătare 
fi fîa băutură să fii cu mă
sură.

Lăcomia pierde omenia.

Cu oft nvert lunga cureaua, 
cu atft mai scurtă viața.

Proverbe românești

Creșterea lăcomiei aduce 
creșterea nevoilor.

Democrat

Lăcomia a dus la pierzanie 
pe mult mai mulți decît 
foamea.

Theognîs

Lăcomia sare dincolo de cal.
Dîckeni

Precum face vlnturâtorul cu 
grîtrf, așa fac (a noi exerci
țiile gimnastice cu trupul ti
nerilor: ele leapădă in vînt 
pleava $1 neghina și rămîne 
numai griul curat și bun de 
păstrat

Solon

Orice rău pricinuit sănătății 
de bunăvoie scurtează viața.

Spencer

Sănătatea individului nu este 
asigurată decît dacă există o 
relație strînsă și un echili
bru constant între aHmentație 
și exercițiile corporale.

Hippocrate

PE JOS?
SĂNĂTATE I"

țării in aproape o lună de zile 
și am devenit chiar „interna
țional", plecind în excursie pes
te hotare, tot cu pasul și ruc
sacul în spate.

— Am vrea să reveniți la 
felul cum ați început, cum ați 
îndrăgit mersul pe jos. Tre
buie să mai fi fost ceva care 
v-a ajutat să adoptați acest 
mod de a vă petrece timpul 
liber în chip plăcut, folositor.

— Hotărîri de a face zilnic 
mișcare iau mulți. Și eu luam, 
la inceput, astfel de hotărîri, 
dar cind era să pun în aplicare 
planul, dezarmam. Nu mă spe
ria efortul, ci distanța. Cei 
mai mulți, cred eu, dau înapoi 
cind se gîndesc la drumul pe 
care-l vor parcurge. „Cum o 
să merg pe jos, își spune bucu- 
reșteanul — de pildă — de la 
Romană pînă la Herăstrău 7“ 
E convins că medicul are drep
tate cind susține că mersul pe 
jos înseamnă sănătate, dar ezi
tă. îl sperie depărtarea, capă
tul călătoriei care este, undeva, 
cam departe de locul startului. 
Cum am procedat eu? Am eli
minat „distanța". Mi-am zis, 
adică, nu merg pină in cutare 
loc, ci merg o jumătate de oră 
dus, o jumătate de oră întors. 
Pină unde ajung, văd eu...

— Se pare că ați ajuns de
parte !

— Am ajuns la 50 de ani (ca 
siderurgist, ca fost șticar, 26 
de ani la gura cuptoarelor, ies 
la pensie luna aceasta), am a- 
juns să am o sănătate perfectă 
(mai de mult am suferit de 
reumatism poliarticular), am 
ajuns să mă simt asemenea u- 
nui tinăr de 20 de ani. Mersul 
pe jos 7 O șarjă de sănătate !

Vasile TOFAN

Printre domeniile științifice cara 
contribuie la creșterea perfor
manțelor se află — și nu in ulti
mul rind — IGIENA ALIMENTA
ȚIEI SPORTIVULUI care stabi
lește — In funcție de sportiv, dis
ciplină sau probă, de etapa de 
pregătire sau. concurs — cind, ce 
șl cit trebuie să mănînce sau să 
bea un sportiv, pentru a-și asi
gura energia necesară realizării 
în condiții optime a efortului Im
pus de sportul practicat. Este 
lesne de înțeles că într-un fel sa 
va alimenta un alergător de vi
teză șl în alt fel un luptător sau 
un alpinist, că, stînd la aceeași 
masă, un șahist nu va avea ace
lași meniu ca un halterofil sau 
un aruncător de greutate.

Iar dacă știința a coborît în 
stadion pentru a sprijini sportul, 
performanța, aducînd cu ea obiec
tivitatea procesului de pregătire 
Pe baza unor date mereu mal 
certe, ea a luat din stadion, la 
rlndu-i, rezultatele experiențelor, 
reușitele sale in domeniul perfor
manței. pentru a le aplica în via
ța de flecare zi, In folosul popu
lației. Este, dacă vreți, ceea ce 
so petrece în lumea automobilis
mului, unde experimentele si 
perfecționările tehnice aduse „bo
lizilor de foc" sînt apoi aplicate, 
ta condiții rezonabile, producției 
de serie.

Acțiunea, începută încă din anii 
trecuțl, pentru o alimentație ra
țională, științifică, a masei popu
lației, are marele merit de a răs
punde unei cerințe vitale privind 
dezvoltarea corectă a tinerel ge-
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„GIMNASTICA PENTRU
EXERCIȚIUL 1 : Din stînd cu brațul 

drept jos. cu stîngul sus ; balansarea bra
țelor jos-sus cu forfecare si extensie. Exer
cițiul angrenează articulația și musculatura 
centurei scapulare si a spatelui, contribuind 
la formarea ținutei corecte. Se repetă de 
10—15 ori.

EXERCIȚIUL 2 : Din stînd depărtat cu 
brațele lateral : 1 : îndoirea trunchiului îna
inte cu palmele pe sol. 2 : ridicarea în 
stînd cu brațele sus — extensie ; 3 : îndoi
rea înainte cu palmele pe sol ; 4 : ridicarea 
în stînd cu brațele lateral — extensie. Exer
cițiul prelucrează musculatura trunchiului 
în plan sagitai, amplifieînd mobilitatea co
loanei vertebrale și a articulației coxo-fe- 
murale, dezvoltă forța musculaturii spatelui. 
Se repetă de 6—8 ori.

EXERCIȚIUL 3 : Din sprijin pe genunchi;
1 : retragerea bazinului în sezînd pe călcîi 
și presarea pieptului spre sol cu capul aple
cat înainte, 2 : revenire în sprijin pe ge
nunchi cu balansarea energică înapoi — sus 
a unui picior cu ridicarea capului și exten
sia spatelui. Exercițiul acționează intens a- 
supta musculaturii spatelui, cefii, mobilită
ții articulației umerilor și bazinului, reali- 
zînd în același timp un masai ritmic asu
pra organelor din cavitatea abdominală. Se 
repetă de 10—12 ori. cu schimbarea picio
rului ridicat.

EXERCIȚIUL 4 : Din culcat dorsal ; tre-

Dinu Cristea, un fost mare campion

al atletismului, ne dezvăluie secretele

tulburătoarei sale tinereți:

„EU NICI N-AM RĂBDAT DE FOAME,
DAR NICI NU M-AM GHIFTUIT

SI ALERG CA SĂ NU9

BĂTRiNEȚEA DIN
Dacă locuiți în Capitală, pe 

Bulevardul Muncii, și plecați 
mai devreme de-acasă. este ex
clus să nu întîlniti un bici
clist, un bărbat suplu, căruia 
ttl este foarte greu să-i ghi
cești virsta. pedalînd voiniceș
te (indiferent de timp ori... 
anotimp). salutîndu-se_ cordial 
cu zeci și zeci de trecători. Iar 
dacă cumva v-a plăcut atletis
mul, este, de asemenea, exclus 
șă nu recunoașteți în acest 
personaj simpatic și pitoresc al 
cartierului pe fostul alergător 
de fond si mare fond, maestrul 
emerit al sportului DINU 
CRISTEA, una din gloriile sta
dionului românesc. A început 
sportul în 1933. aflîndu-se șl 
acum în activitate ! Să vă îm
părtășim din secretele acestei 
tulburătoare longevități :

— Citi ani ai. nea Dinuie ?
— La 21 august fac 10, con

tingent 1933.
— La 70 de ani. multi înain

te pe care nimeni nu i-ar pu
tea bănui, arăți minunat, lu
crezi. alergi cot la cot cu ele-

nerațil, păstrarea stării de sănă
tate și a puterii de muncă a tu
turor cetățenilor. Sesizăm din ce 
ta ce mal des, mergînd pe stra
dă, la mare sau la ștrand, un 
număr destul de mare de oa
meni grași: bărbați, femei, tineri 
șl vîrstnici, ba chiar șl copil, iar 
dacă la unii dintre ei această si
tuație se datorează unor dereglări 
endocrine, la cei mai mulți cau
za o constituie alimentația peste 
nevoi, irațională.

Iată de ce medicina sesizează, 
tot mai alarmată, că o alimenta
ție monotonă, nerațlonală calita
tiv șl cantitativ, aduce după sine 
o serie de boli, printre care obe
zitatea, diabetul, bolile aparatu
lui cardlo-vascular, circulator, di
gestiv etc., care prezintă pericole 
din ce în ce mal mari, atestate 
statistic.

E bine să subliniem că două din 
numeroasele păcate existente, 
străine total de tradiția poporu
lui român (caracterizat prin cum
pătare și varietate in alimentație), 
contribuie în mod deosebit la a- 
pariția și răspîndirea acestor boli 
în ultimul timp: excesul de hra
nă. cu mult peste nevoile optime 
șl lipsa de varietate in alimen
tație.

S-a lnstăpînit ideea greșită că 
baza hranei n constituie carnea. 
Nimic mai fals șl mal dăunător ! 
Carnea nu trebuie să lipsească 
— în cantități rezonabile — din 
hrana omului, dar ea nu poate 
înlocui necesarul de alte elemen
te. conținute In legume, paste fă
inoase, fructe etc., care dau or-

MĂ AJUNGĂ
URMĂ"
Așa arată Dinu 
Cristea, Ia aproa
pe 70 de ani, sau 
marile beneficii 
ale vieții rațio

nale 
vii dumitale de la „Metalul", 
mergi pe bicicletă. Cum ți-al 
păstrat tinerețea, nea Dinuie 7

— Nepoate, să ști că eu n-am 
irosit-o, cum fac mulți din ne
știință, ori prostie și ce rău Ie 
pare apoi, cind este prea tir- 
ziu. Din 1933 am început spor
tul și nu l-am întrerupt nici o 
zi. Am dus o viață ordonată. 
Am și acum același program 
ca atunci cînd eram atlet, cind 
concuram, cind luptam pentru 
victorii și recorduri.

— Din lunga și bogata dumi
tale experiență, ce însemnăta
te are alimentația în viata u- 
nui snortiv 7

— Nu numai în viata unui 
sportiv ; spune mai bine în 
viața unui om. Foarte mare. 
Eu am mincat și măninc cînd 
trebuie și cit trebuie. Nu

ganlsmulul proteinele, glucidele, 
fierul, vitaminele etc., fără de 
care aparatele esențiale și orga
nismul însuși se dezechilibrează, 
suferă șl pină la urmă se îmbol
năvesc. Și, dacă o gripă se con
tractează din cauze independente 
de voința individului, răul pro
dus de o alimentație nechibzuită, 
cu tot ce decurge din aceasta (su
ferință. cheltuieli de prisos etc.), 
și-l face singur I

Dar nu numai singur, dacă ne 
referim la copii și tineret. Nu ta 
puține cazuri familia promovează 
o alimentație necorelată cu ne
voile. De pildă, familia se așează 
la masă. Farfurii la fel pentru 
toată lumea. Grijulie, mama pune 
tuturor — vîrstnici și copii — 
mîncare la fel, umple farfuriile, 
iar bucățile cele mal mari de 
carne le dă copiilor, „fiindcă ei 
au mat multă nevoie de hrană, 
sint in creștere". Socotiți și dum
neavoastră, stimați cititori, dacă 
e bine așa, dacă nu cumva o ve
selă adecvată vîrstel și consu
mului specific de energie este 
semndl grijii șl nicidecum al... 
inechității părintești.

Iată de ce medicina oferă, cu 
binevenită insistență, ta baza 
unor concluzii științifice riguros 
argumentate, un prețios sprijin 
în realizarea unei alimentații ra
ționale care să contribuie cu a- 
devărat la Întărirea sănătății pu
blice.

dr. CONSTANTIN IONESCU 
medic primar coordonator al CNEFS

u

sini nici doctor și nici bucă
tar, dar știu mai bine ca ei 
ce să pun pe masă. Acum, toți 
s-au învățat numai cu carne. 
Carne mănînc de 2—3 ori pe 
săptămină. O dată numai fiar
tă. Nu-mi lipsesc legumele, 
multe, lactatele, cite un ou. 
două, fierte, fructele. De to
caturi, prăjeli, slănuri m-am 
ferit. ca dracu’ de tămiie. Așa 
am trăit, așa trăiesc. Scrie, să 
știe oamenii, că ultimul meu 
record pe 10 009 de metri l-am 
stabilit cind aveam 43 de anL 
la Ploiești, iar ultimul mara
ton l-am fugit la Atena, cînd 
aveam 49 de ani, și m-am cla
sat al 3-lea. Toată viața. eu 
nici n-am răbdat de foame, dar 
nici nu m-am ghiftuit si alerg 
ca să nu mă ajungă bătrine- țea din urmă...

— Cu alergarea cum este, 
nea Dinuie ?

— Dacă nu alergi, dacă nu te 
miști, înțepenești. Dimineața, 
de Ia 7 Ia 8, fac citeva ture 
bune de stadion, mă spăl, îmi 
iau micul dejun. Apoi vin co
piii la antrenament. Surioara 
mea cea mai bună este bici
cleta. Asta-i sănătate, să afle 
toți. Fac mereu Snagovul, Pă
durea Băncasa, Pustnicul. Iar 
dacă-mi pun mintea. în 8 ore 
sînt la Brașov. Și mersul pe 
jos. Nu mă urc în (ramvai sau 
autobuz cu lunile. Și încă ce
va, să nu uit : otrava otrăvu
rilor este fumul de tutun. îmi 
spunea, deunăzi, un prieten că 
i-ar fi spus doctorul să... fu
meze, vezi doamne, ca să nu 
se îngrașe. Ii zic — frătioare, 
poate n-ai inteles. că dacă-1 
așa ăla este doctor cum sint 
eu popă. Dacă ești slab și bagi 
boala în tine, ce-ai cîștigat T 
Așa-i învăț să trăiască pe copiii 
mei de la „Metalul". Numai 
să-mi urmeze sfaturile. Și le 
mai spun : măi, să fiți sportivi, 
dar. întii și întîi. să fiți oa
meni. Că altfel e păcat de toa
te.

Cită dreptate are Dinu Cris
tea !...

Voleriu CHIOSE

TOTIa
cere în stînd pe omoplați cu sprijinirea sol
durilor cu mîinlle, apoi executarea mișcări
lor de îndoire si întindere circulară a pi
cioarelor asemănător mersului pe bicicletă. 
Exercițiul favorizează circulația sanguină de 
întoarcere și irigația creierului.

EXERCIȚIUL 5: Din culcat dorsal; ridicarea 
ambelor picioare la vertical șl coborîrea lor 
peste cap cu atingerea solului cu vîrfurlle 
picioarelor, apoi revenire în culcat dorsal. 
Exercițiul dezvoltă forța musculaturii abdo
minale si mobilitatea coloanei vertebrale. Se 
repetă de 8—10 ori. cu scurte pauze.

EXERCIȚIUL 6 : Din sprijin ghemuit cu 
un picior întins lateral : schimbarea picio
rului prin săritură în plan lateral. Exerci
țiul angrenează musculatura brațelor, pi
cioarelor acționînd articulațiile genunchilor 
și bazinului. Se repetă de 8—10 ori.

în timpul executării mișcărilor și între 
exerciții respirați cit mai amplu, contribu
ind la buna oxigenare a organismului.

Chiar dacă a sosit anotimpul rece, efec
tuați exercițiile în fata ferestrei deschise 
sau in încăperea bine aerisită, imbrăcati cit mai sumar.

După terminarea programului de Înviorare, 
spălati-vă cu apă rece, pentru a crește gra
dul de călire a organismului, acțiune care 
vă va feri de răcelile atît de frecvente în 
acest anotimp.

lector univ. 
CARO!BEDO
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ETAPA DE IARNĂ A „DACIADEI" OFERĂ LARGI 
E PRACTICARE A EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTURILE
in mod tradițional, abia începutul se

zonului competițional în aer liber confe
rea strălucire activității 
formanță. Bilanțul 
pectiva celorlalte 
lui trimestru 1981 
acest „clișeu".

Datorită avîntului stîrnit de întrecerile 
competiției naționale „Daciada", aflată 
acum la cea de a doua ediție, înregis
trăm un foarte frumos început de sezon 
pentru sporturile de iarnă, cu un pro
gram amplu, permițind VALORIFICAREA 
DEPLINA A TUTUROR VALENȚELOR u- 
nei activități binefăcătoare.

Care ar fi aceste valențe ? Cele 
importante ni se par, în ordine :
• posibilitatea de a fructifica, prin se

lecție și promovare in secțiile de perfor
manță, elementele talentate răsărite în 
decursul sezoanelor în cadrul competi-

sportive de per- 
ianuarie și pers- 
luni ale primu-

lunii 
două 
ne obligă să revizuim

mai

țiilor de masă, propulsîndu-!e spre rezul
tate superioare ;
• relansarea, pe această cale fireas

că (dar nu îndestul încercată pînă a- 
cum) a unor frumoase ramuri sportive 
hibernale, deschizîndu-le căile spre con
curența cu elita mondială, mai ales in 
perspectiva (mult mai apropiată decît ni 
se pare) a Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Sarajevo, din 1984 ;
• desfășurarea unei largi și eficente 

campanii de propagandă pentru practi
carea sporturilor de iarnă (de la patinaj 
la schi și săniuș), ca o parte compo
nentă importantă a acțiunilor de popu
larizare a mișcării sportive, a exerciții- 
lor fizice în rîndurile copiilor, ale școla
rilor, ale oamenilor muncii de toate vira
tele.

Cu această din urmă posibilitate abor
dăm încă o fațetă însemnată a marii 
mișcări sportive reunite sub genericul

„Daciadei". Competiția aceasta polispor
tivă nu și-ar face în întregime 
ca mobilizatoare a maselor în 
sportivă — 
concurs, și 
ber, deci 
- oricît de 
pe schiuri, 
pe patine - este un neprețuit 
pentru viața omului modern.

Astfel concepute, competițiile 
dei“ de iarnă își urmează cursul, 
mînd mase tot mai largi la sport și 
tindu-le calea spre împlinirile în 
formanță I

In paginile de față se regăsesc cîteva 
gînduri după primele finale și 
altora, un „vernisaj" al ' 
oare se înscriu cele 8 
competiției.

datoria - 
întrecerea 
la fiecare 
in aer li-

dacă nu ar alia, 
ideea de mișcare 

convingerea că actul sportiv 
simplu, chiar și o promenadă 
chiar și un tur de

OPT CENTRE DE .
ÎN AȘTEPTAREA PERFC
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TINERII BIATLONIȘTI POT FACE
SALTUL SPRE PERFORMANȚĂ

Finalele celei de a Il-a edi
ții — de iarnă — a marii com
petiții naționale „Daciada" In 
sportul de performanță au de
butat mai mult decît promiță
tor. Cînd afirmăm aceasta a- 
cum, ne referim ' la disputele 
finale a.le biatloniștilor juniori 
si seniori cărora titlurile de 
CAMPIONI ai „Daciadei" si al 
țării le-au încununat eforturile 
unui an de muncă, dte aspi
rații si satisfacții.

Nu există dovadă mai bună 
a eficicacității unei mari com
petiții polisportive decît rezul
tatele firești, trecerea talente
lor prin întreceri de masă 
înspre aria performanței. Iată 
un exemplu edificator de va
lorificare a bogatelor resurse 
naturale ale tineretului nostru 
sportiv : Gheorghe Berdar — 
originar de pe meleaguri mol
dovene — a cucerit la ediția 
trecută titlul de campion de 
biatlon în cadrul Întrecerilor 
de masă. Acum, acest sportiv 
talentat, descoperit la ediția de 
masă a „Daciadei", a devenit 
campion național cu echipa de 
ștafetă a Asociației sportive 
Armata Brașov, iar în cursa 
individuală pe 10 km, a junio
rilor mari, a ratat titlul doar 
pentru... 13 secunde ! Iată deci 
legătura indisolubilă, filiera 
prin care întrecerile de masă 
facilitează descoperirea și for
marea tinerilor dotați pentru 
sportul de performanță.

Vorbind despre finalele „Da
ciadei" și ale campionatelor na
ționale de biatlon trebuie spus 
că disputele din Poiana 
Brașov au adus la startul dife
ritelor probe tot ceea ce are 
mai bun biatlonul nostru la a- 
ceastă oră. Actuala ediție a 
confirmat din . nou că această 
ramură a sporturilor de iarnă 
poate reveni în prim-planul 
competițiilor de anvergură.

„Floarea rară" care este 
Gheorghe Gîmiță, învingător 
in două probe (20 km indivi
dual și ștafeta de 4X7,5 km se
niori) și ocupînd locul secund 
la 10 km, a demonstrat — dacă 
mai era nevoie — că biatlonul 
este un sport care cere răb
dare, perseverentă că îmbinarea 
alergării pe schiuri în tempo 
viu cu precizia tragerii în poli
gon nu stă la voia întîmplăril, 
că doar munca continuă, con
știincioasă. dă roadele aștepta
te. Dealtfel sportivii de la Di
namo Brașov au dominat clar 
întrecerile seniorilor, primii 6 
clasați în ambele probe indi- 
vidva'e fiind sportivii dinamo- 
viști (doar ordinea schimbîn- 
du-se de la o cursă la alta).

Lucruri îmbucurătoare se pot 
spune despre juniori. Printre 
juniorii mici avem cîteva ta
lente autentice. La ei alerga
rea pe schiuri este destul de 
bună și. mai ales, surprinzător 
pentru această virată, se cons
tată o precizie remarcabilă la 
tir. Sportivi ca Janoș Nagy 
(campion în cursa juniorilor 
mici pe distanța de 7,5 km).

Mihai Barbu, ciștigătorul pro
bei individuale de biatlon a ju

niorilor mari
Sandor Csedo, Imre Lestyen 
din Miercurea Ciuc, Liviu Be- 
cea (campion in proba de 12 
km) de la Dinamo Brasov, Ma
rian Cioacă și loan Giurgi de 
la A.S.A. Brașov — toți juniori 
mici — au mari șanse de a a- 
junge, prin stăruitoare antrena
mente, sportivi de valoare.

Cîteva cuvinte frumoase și 
despre juniorii mari, spre care 
se îndreaptă atenția principală 
a antrenorilor și specialiștilor 
(mai ales a celor de la A.S.A.). 
Tocmai ei au arătat, la Poiana 
Brașov, că biatlonul românesc 
are posibilitatea de a ieși din 
impas, că are rezervele necesa
re unei relansări. Gheorghe 
Berdar, Laszlo Nagy. Mihai 
Barbu, Iosif Luțea, Petre Do- 
brean (toți de la A.S.A.). Va- 
sile Magda, Moise Stolan, 
Gheorghe Sumcdrea (Dinamo) 
sînt tineri cu perspective clare 
de progres, care printr-o mun
că atentă,' perseverentă, cu ac
cent deosebit pe tragerile în 
poligon — determinante în sta
bilirea ierarhiilor în orice com
petiție de amploare, cum sînt 
Jocurile Olimpice sau campiona
tele mondiale — pot obține în 
scurtă vreme performante deo
sebite.

Nu putem încheia aceste suc
cinte aprecieri fără a aminti 
și pe cei ce se ocupă de pre
gătirea acestor tineri dornici de 
afirmare, cei care zi de zi nu 
precupețesc nici un efort pen
tru readucerea biatlonului în 
rîndul sporturilor fruntașe : M. 
Stuparu, C. Carabela. C. Arghi- 
ropol (A.S.A.), Șt. Borbat, A. 
Gîrbacea (Miergurea Ciuc), I. 
Pața (Vatra Dornei) ș.a.

Paul IOVAN

patinoar 
avantaj

„Dacia- 
che- 
ară- 
per-

înaintea 
largii palete pe 

centre-gazdă ale

BĂNCIULESCU

PUTERNIC STIMULENT PENTRU
DEZVOLTAREA SPORTULUI SĂNIEI

SINAIA, 30 (prin telefon). 
Finalele „Daciadei" și ale cam
pionatelor naționale de sanie, 
disputate timp de două zile la 
Binaia, au însemnat o frumoa
să reușită tehnică și organiza
torică. S-au înregistrat timpi 
incomparabili mai buni decît 
cei realizați în ultimii doi ani. 
la aceleași probe. Succesul or
ganizatoric s-a datorat măsuri
lor operative luate de C.J.E.F.S. 
Prahova. C.S.O. Sinaia și fe
derația de specialitate, astfel 
că urmările căderilor abunden
te de zăpadă au fost minime. 
Din păcate, însă, timpul nepri
elnic nu a îngăduit decît cîtor- 
va spectatori mai temerari să 
se aventureze în jurul pîrtiei, 
la locul coborârilor...

Carmen Popovicî (I.E.F.S. 
București) a reușit să-și apere 
titlul de campioană cucerit în 
1979. Ea este studentă la 
I.E.F.S.; în anul IV (de spe
cializare) și, după cum ne-a 
declarat antrenorul ei, prof. 
Stelian Stroe, se numără prin
tre fruntașele institutului și la 
învățătură.' Avînd curaj, dar și 
reflexe bune, Carmen atacă si
nuozitățile pîrtiei cu elan, fără 
însă a risca prea mult.

Campionul seniorilor, Ion A- 
postol (A.S.A. Brașov), ca și 
campionii de la dublu D. Com- 
șa — C. Răducan (C.S.Ș. și, 
respectiv, C.S.O. Sinaia) deși. 
concurenți cunoscuți, se află a- 
cum la primul lor mare succes 
pe plan național și, după cum

ne-au declarat, toți trei inten
ționează să-și continue pregăti
rile în același ritm, astfel In
cit victoriile reușite la actuala 
ediție a „Daciadei" și a cam
pionatelor naționale să nu ră- 
mînă singulare.

Din discuțiile purtate cu 
sportivii și antrenorii prezenți 
la Sinaia a reieșit că actualele 
finale ale „Daciadei" au cons
tituit un puternic stimulent 
pentru dezvoltarea acestui 
sport. Prof. Ion Miron, antre
nor la C.S.Ș. Vatra Dornei, ne 
mărturisea, de pildă, că lansa
rea sportului săniei la Vatra 
Dornei a făcut-o tot „Daciada", 
mai precis succesul din 1979 
înregistrat in cadrul „Daciadei" 
pionierești, cînd tînărul Gigei 
Casian a urcat prima treaptă 
a podiumului la finalele de la 
Miercurea Ciuc. Victoria dor- 
neanului a determinat accele
rarea lucrărilor de modernizare 
a pîrtiei speciale din Vatra Dor- 
nei. Aici, sportivii s-au putut 
pregăti în voie pentru ediția 
din acest an a „Daciadei" de 
iarnă. Astfel că, în numai doi 
ani de practicare a sportului 
săniei. Vatra Dornei s-a impus 
pe plan național, fapt concre
tizat și prin titlul de campioană 
națională obținut in 1980, la 
junioare, prin Gabriela Haja.

In concluzie, se constată că 
progresul disciplinei săniei este 
direct legat de succesele marii 
competiții polisportive naționale 
„Daciada".

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

FINALELE SPRINTERILOR GHETII
La Miercurea Ciuc continuă 

concursurile de patinaj viteză.
Astăzi și mîine va avea loc, 

aici, competiția de vîrf a tine
rilor viteziști : finalele „Dacia
dei" și ale campionatelor repu
blicane rezervate juniorilor. 
Și-au anunțat participarea pa
tinatori din Brașov, Ploiești, 
Ciuj-Napoca, Sibiu, Constanța, 
București, Miercurea Ciuc și 
alte centre. Printre favoriți se 
numără clujenii Mihaela Timiș, 
Simona Todoruț. Carol Lang, 
brașovenii Gabriela Voina, Da
niel Csata, localnicii Imre 
Mikloș, Csaba Adorjan, bucu- 
reșteanul Orlando Oiștea, plo
ieșteanul Marian Țigău ș.a., 
unii dintre aceștia obișnuin- 
du-ne la fiecare concurs cu 
rezultate care constituie noi 
recorduri naționale la catego
riile respective de participare. 
In program figurează probele 
de 500. 1000. 1500 și 3000 m la 
■fete, 500, 1500 3000 și 5000 m la 
băieți.

Noile întreceri sînt menite nu 
numai să desemneze pe cei mai 
tineri campioni ai „Daciadei", 
ci și să evidențieze talentele 
capabile de un progres net și 
rapid, în vederea promovării lor 
în loturile de speranțe, cele 
prevăzute a urma un program

Clujeanca Simona Todoruț 
(15 ani) a reușit să modifice 
recordurile de junioare I și II 
aproape la toate concursurile 
din actualul sezon, pe pati

noarul harghitean.
Foto : Șândor ȘZAKACS 

(Miercurea Ciuc) 
stăruitor de pregătire pentru 
Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Sarajevo, in 1984.

Finalele competițiilor de performanț 
ale „Daciadei" de iarnă marchează pe hai 
ta țării nu mai puțin de 8 centre, desem 
nate a fi gazdele celor mai buni practi 
cânți ai sporturilor hibernale. Toate acest 
centre, pregătite să-și primească oaspeți

SINAIA — sanie și bo
începind de la sfîrsitul lunii 

ianuarie. „Perla Carpaților", 
Sinaia, pitoreasca stațiune mon
tană de pe Valea Prahovei, 
găzduiește timp d« mai bine de 
o lună de zile finalele pe tară

rea de către i 
rîrilor, ca și i 
de premiere i 
altfel. primi 
prestigioasei î 
fi aplaudați, 1;

Fulgerătorul pasaj al boburilor pe jgheabul di 
muntele Furnica, acolo unde se adună oaspeții

ale ..Daciadei" de performantă 
la două dintre disciplinele spor
turilor de iarnă : SANIE și 
BOB. Pîrtia de pe „Fur
nica" a fost pregătită pînă 
în cele mai mici amănunte în 
vederea importantelor dispute. 
Astfel, au fost substantial îm
bunătățite instalațiile telefoni
ce. de radio-amplificare si cro
nometraj de pe întreg parcur
sul pîrtiei, au fost asigurate 
locuri speciale pentru viziona-

de 28 și 29 iar 
au avut loc fir 
la sanie senioi 
programul ee 
14—15 februar» 
(2 persoane) ;
— bob seniori 
24—25 februarie 
(2 persoane) ;
1 martie — bot 
soane) ; 28 febr 
tie — sanie jun

VALEA STRÎMBA — sărituri cu
Amenajată cu ani in urmă, 

de către sătenii din Valea 
Strâmbă (comună situată la &- 
proximativ 6 km de la Gheor- 
gheni), TRAMBULINA DE SĂ
RITURI din această așezare 
harghiteară a fost complet re- 
amenaiată în vederea finalei 
pe tară a „Daciadei" de perfor
mantă pentru juniori, progra
mată să se desfășoare între 6 
și 8 februarie. S-a refăcut pis

ta de elan, s-a I 
git terenul de 
construit un noi 
traj. De aseme 
la parterul căre 
tiarele sportivilc 
la punct, o par 
liști urmînd a f 
aici. In urma îm 
duse, trambulina 
cest moment să 
pe ea sărituri d

MIERCUREA CIUC - patinai v
Pista betonată de PATINAJ- 

VITEZA din Miercurea Ciuc, 
de dimensiuni olimpice, pe care 
se vor desfășura întrecerile fi
nale ale „Daciadei" de perfor
mantă rezervate juniorilor (31 
ianuarie — 1 februarie) și se
niorilor (14—15 februarie) și-a 
schimbat înfățișarea. In cele 
două turnante s-au montat 200 
de panouri, colorate în roșu și 
gri. confecționate din material 
plastic si- burete, pentru pro
tecția concurenților în turnan
te. S-au terminat lucră
rile de instalație pentru 
nocturnă, conistînd din două 
turnuri metalice de ilumi
nat. Imediat lîngă inelul de

gheată a apărut 
nă și de asemen 
re au fost transi 
tiare încălzite 
pantii Ia imporți 
O noutate a pis 
de Ia Miercurea 
zintă și împrejir 
pe o lungime de 
frumos gard mt 
ce brivește ghea 
fi pregătită de u 
trenori. sub ind. 
cutului tehnician 
zărescu. In acest 
toturism de terer 
format în ' mașii 
gheată.

BUCUREȘTI - patinaj
Ultima decadă a lunii februa

rie și. în continuare, prima zi 
a lunii martie vor reprezenta 
pentru amatorii de sporturi 'de 
iarnă bucureșteni prilejul de a 
asista la desfășurarea a două 
mari competiții sportive : fina
lele „Daciadei" de performantă 
la PATINAJ ARTISTIC și HO
CHEI PE GHEAȚĂ. Patinato
rii își vor desemna campionii 
între 26 și 28 februarie, iar 
hocheiștii în zilele de 28 fe
bruarie și 1 martie, disputele 
urmînd să fie găzduite de pa
tinoarul acoperit „23 August". 
La patinai au fost. încă de pe 
acum, delegați să oficieze ar
bitri internaționali. solicitați

artistic și
deseori să acordi 
meroase concurși 
europeană. La pa 
puse la punct sti 
ficare, vestiarele, 
pregătit pentru o 
desfășurare a înt 
cheiștii își vor îr 
întrecerile la 12 
Miercurea Ciuc • 
la 22 februarie, la 
niorii.*Este vorbr 
preliminare ale 
care vor desem: 
vitați să joace 
tru locurile 1— 
Este interesan 
că la hochei, 
din rândurile



PE ZĂPADĂ
1RTURI DE IARNA
IERILOR „DACIADEI"
lisează de activitate, atenția majoră acor- 
ndu-se problemelor organizatorice, teh
ee și de propagandă. La sfîrșitul sezonu- 
1 alb, 8 centre vor avea înscrise pe ră- 
>jul lor numele noilor campioni ai „Da- 
adei“, numele noilor campioni naționali.

ori a cobo- 
festivitătile 

eatilor. De- 
mpioni ai 
ri au putut 
da, în zilele

lecționate finalistele,- sînt de 
fapt reprezentative de orașe și 
chiar de județ. Astfel, echipa 
Bucureștiului va fi alcătuită 
din cei mai buni jucători de la 
Dinamo. Steaua si A.S.E. Bucu
rești. cea de la Harghita din 
jucători de la C.S.M. și Liceul 
din Miercurea Ciuc si de ase
menea din Gheorgheni si O- 
dorhei etc.

Aspect de pe pîrtia de schi de la

VATRA DORNEI — schi fond
Stat iunea balneoclimaterică 

Vatra Dornei. Zăpadă pretutin
deni, deci și pe pîrtiile de schi 
ce vor găzdui la sfîrșitul lunii 
februarie (28 februarie — 1
martie) finalele ..Daciadei" de 
performantă la schi-fond pen
tru copii. Pregătirile pentru a- 
propiatul eveniment, firește, au 
început și organizatorii locali 
sînt optimiști. ..De curînd am 
celebrat la noi deschiderea se
zonului de sanie, prin inaugu
rarea pîrtiei de pe Dealul Ne-

gru — ne-a spus Pavel Chiri- 
lus. prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S. Vatra Dornei. S-a 
apreciat că această competiție 
a fost reușită iar faptul ne-a 
stimulat. Dorind ca finalele de 
schi-fond din cadrul «Daciadei» 
să se bucure de aceleași apre
cieri, vom lua toate' măsurile. 
S-a , decis ca întrecerile pentru 
copii să se desfășoare pe pîrtia 
de pe Dealul Runc, cu un grad 
mai mic de dificultate *.

POIANA BRAȘOV-biatlon și schi alpin

eață de pe 
iunii Sinaia

e, date cind 
e „Daciadei“ 
ată acum și 
tte finale : 
bob seniori 

22 februarie 
persoane) ;

bob juniori 
februarie — 
niori (4 per
ie — 1 mar-

Județului Brașov i s-a rezer
vat cinstea de a inaugura suita 
de finale ale ..Daciadei" de per
formantă. După cum este cu
noscut, biatloniștii și-au și de
semnat primii campioni. în pre
zent efectuîndu-se la Poiana 
Brașov intense pregătiri pentru 
găzduirea nnalei „Daciadei" de 
performantă și a campionatului 
national la SCHI ALPIN. A- 
ceastă frumoasă ramură a 
schiului își va disputa finalele 
intre 3 și 7 februarie — senio
rii, între 23 și 27 februarie — 
juniorii. Pîrtiile „Sub teleferic

și „Sulinar", ca și pîrtia Lupu
lui — pe care vor avea loc co- 
borîrile — au fost curățate, în 
jurul celei din urmă urmînd să 
se monteze, într-o anumită por
țiune, considerată drept difici
lă. o plasă de sîrmă, de protec
ție, pentru preîntîmpinarea e- 
ventualelor răsturnări. Concu- 
rentilor finaliști la probele de 
schi alpin li s-au pregătit nu 
numai condiții excelente de 
concurs, dar și un cadru adec
vat. sărbătoresc, care le va fa
ce stationarea în Poiana Brașov 
cît mai plăcută.

hiui
it și preiun- 
'izare si s-a 
urn de arbi- 
1. și cabana, 
se află ves- 
a fost pusă 
dintre fina- 
ăzduiti chiar 
nătătirilor a- 
ermite în 

obțină 
peste 75

eza

Vatra Dornei, deosebit de solicitată in fiecare iarnă, pentru calitățile ei și pentru abundența 
zăpezii pe toată durata sezonului alb.

9
întreg cuprinsul țării ne sosesc vești despre entuziastele 
organizate în cadrul ediției de iarnă a marii competiții 
naționale ,, DACIADA", despre concursurile — cu sute și 
competitori la start — ce vor avea loc la sfîrșitul aeestei 

.............. la corespondenții noștri :

De pe
Întreceri
sportive
sute de - ___ _ ... ...
săptămînl. Iată cîteva relatări de
• Miinc, în decorul de basm al 

Semenicului, cei mai buni schiori 
din Județul Caraș-Severin se vor 
alinia la startul unei îndrăgite 
competiții de masă organizată In 
cadrul „Daciadei**. Este vorba de 
faza Județeană a ,♦Cupei U.G.S.R." 
la schi alpin și fond, Întrecere 
la care și-au anunțat participa
rea tineri și tinere de la Combi
natul de prelucrare a lemnului, 
întreprinderea Mecanică și Șan
tierul naval din orașul Drobeta 
Tr. Severin, de la Industria tex
tilă Cazane — Orșova, Armătura 
Streliaia ș.a.

• în 
județul 
bruarie, 
acțiuni 
„Daciadei4* albe, .. ,
gTam — îndeosebi — întreceri de 
săniuș. Da Malul Alb se vor in- 
tîlni elevii din școlile municipiu
lui, sub conducerea profesorilor 
de educație fizică. în comuna 
Seaca, de lingă Călimănești, pe 
dealul „Da Trepte", de la Hore
zu, sau pe „Dealul Viilor", de la 
Drăgășani, duminică va fi, de a- 
semenea, „ziua s&niușului". A- 
matorii de schi vor participa și

mai multe localități
Vîlcea, duminică 1 
se vor organiza 

___  sportive sub 
.Daciadei4* albe, avind

din 
fe- 

ample 
genericul 
în pro-

ei la întrecerile etapei de n>asă a 
„Daciadei" de iarna.

O în cadrul „Daciadei", în Bu- 
cegi, în organizarea Inspectoratu
lui județean școlar și a 
Dîmbovița s-a disputat 
resant concurs de schi 
ci.panți din toate școlile 
Cei «mai buni concurenți 
în această frumoasă _______
Cristina Ștefănescu (Școala gene
rală Văleni — Dîmbovița), Silviu 
Dinu (Pucioasa), la schj fond; 
Ioana Predatu (Pucioasa), Sorin 
Marina (Șc. gen. nr. 6 Tîrgoviște) 
— cel mai tînăr participant la 
schi alpin. Merită remarcată con
tribuția deosebită adusă la reușita 
acestei acțiuni de către profesorii 
Liviu Abramescu (Pucioasa), Doru 
Diaconescu (Brănești), Sonia Boh- 
măreanu (Văleni) s.a.

C.J.E.F.S. 
un inte- 

cu partl- 
generale. 

remarcați 
Întrecere:

FESTIVALUL SPORTULUI
DE IARNA SUCEVEAN
La Cimpulung Moldove

nesc va avea loc, astăzi 
$i mfine, Festivalul sportu
lui de iarnă, o amplă 

__  " de 
la disciplinele de 
devenita 
județul 

4000 de 
din orașele și 
cevene se vor 
finalele pe județ ale eta
pei de iarnă a marii com
petiții polisportive națio
nale „Daciada", la schi 
fond și alpin, biatlon, sa
nie, patinaj viteză, hochei 
pe gheață, șah, tenis de 
masă, tir și popice. Aflat 
Io cea de a X-a edție, 
dar conoscind adevărata

de iarnă, 
manifestare sportivă 
masă

trad iționa- 
Suceava. 

concurenți 
satele su- 
întrece în

mică tribu-
6 rulote ca- 

mate în ves- 
ntru partici
ple întreceri, 
i de concurs 
îiuc o repre- 
irea acesteia. 
>00 m. cu un 
ilic. în ceea 
i, aceasta va 
grup de an

imarea cunos- 
ng. Dan Lă- 
scop. un au- 
a fost trans- 

i de făcut

in masivul Postăvar, pe Pîrtia 
oferă un frumos

Lupului, cursele de schi alpin 
spectacol sportiv
Fotografii de : Drago? NEAGU

PĂLTINIȘ - schi fond

strălucire, atestată de am
ploare crescîndî, ca nu
măr de participarăți și ra
muri de sport, odată cu 
lansarea „Daciadei**, Fes
tivalul sportului de iarnă 
din județul Suceava se 
vrea, de ta an Ic an, o 
tot mai convingătoare de
monstrație a dezvoltării 
sportului de masă din 
acest județ.

După cum sîntem infor
mați, importante forțe or
ganizatorice ale județului 
s-au unit, îndeosebi acum, 
pentru a asigura succe
sul Festivalului sportului 
de iarnă de la Cimpulung 
Moldovenesc: pionierii,

întreceri tradiționale de săniuțe pe dealul 
Rune, de lingă Cimpulung Moldovenesc 

Foto : Ion MÎNDRESCU (Suceava)
sindicatele, învățămîntul, 
U.T.C., UJ.C.M., C.J.E.F.S. 

adică toate organele|.a.»

ți 
cu 
in

organizațiile județene 
răspunderi și atribuții 
mișcarea sportivi.

UN ORAȘ MIC CU FRUMOASE REALIZĂRI

hochei
note la nu

ri de talie 
inoar au fost 
Cia de ampli- 

totul fiind 
cît mai bună 

recerilor. Ho- 
cepe de fapt 
februarie, la 
- juniorii și 

. Galați — se- 
de fazele 
competiției.

•inaliștii in
curile pen- 

București. 
ae menționat 

ie C formații. 
>ra vor fi se

Pe pîrtiile din munții Cibi- 
nului. acolo unde se află una 
dintre cele mai frumoase sta
țiuni montane ale tării. Păltiniș 
— Sibiu, vor avea loc anul a- 
cesta cîteva importante compe
tiții de schi. Dintre acestea se 
remarcă finalele „Daciadei" Ia 
SCHI-FOND pentru juniori (15 
—17 februarie) și seniori (9—11 
martie). Cum s-au pregătit gaz
dele pentru buna desfășurare 
a întrecerilor, am aflat de la 
tov. Viorel Hîrțău, secretar al 
C.J.E.F.S. Sibiu : „Sîntem bucu
roși că ni s-a oferit organiza-

BORȘA — sărituri
în actualul sezon de iarnă, pe 

TRMBULINA de la Borșa se 
vor desfășura numeroase com
petiții de sărituri cu schiurile. 
Trambulina din localitate, sin
gura competitivă pe plan in
ternational. a beneficiat in vară 
de numeroase lucrări de repa
rații si întreținere. Avind în 
vedere că în acest an, la înce
putul lunii martie. vor avea 
loc aci importante concursuri 
de să-ituri. la 8 martie urmînd 
să se acorde primul titlu de 
campion al ..Daciadei" la se
niori. l-am rugat pe tov. loan 
Pop, vicepreședinte al C.J.E.F.S.

rea finalelor -Daciadei» la 
schi-fond juniori și seniori. Am 
luat toate măsurile pentru ca 
întrecerile să se dispute în cele 
mai bune condiții. Pentru par
ticipant! au fost repartizate 
locurile de găzduire. iar în 
timpul competițiilor vom în
cerca să organizăm pentru 
concurenți si concurente spec
tacole si seri culturale, vizio
nări de filme etc. Deci. Sibiul 
îi așteaptă cu brațele deschise 
pe participantii la finalele -Da
ciadei».

cu schiurile
Maramureș, să ne spună cum 
s-au pregătit organizatorii 
pentru importantul eveniment. 
„La noi s-au mai desfășurat 
concursuri de amploare. Am 
știut din vreme despre aceste 
finale ale «Daciadei». Trambu
lina de la Borșa a fost verifi
cată încă din vară cu multă 
atenție, iar acum se prezintă 
In condiții excelente de 
concurs, fiind capabilă să su
porte sărituri în jur de 90— 
100 m. Concurenților li se vor 
asigura condiții excelente de 
cazare și concurs".

... Am fost în vară la Mizil, 
cind micul orășel fusese gazda 
„Festivalului sportului feminin 
prahovean", și am plecat cu a- 
mintirile unei entuziaste manifes
tări și ale unei organizări fără 
reproș.

...Miercuri, la plenara C.J.E.F.S. 
Prahova, in materialul prezentat 
cu ocazia analizei activității spor
tive pe 1980, am regăsit Mizilul 
pe lista orașelor cu o frumoasă 
activitate sportivă de masă.

...A doua zt, joi, pe o vreme 
aspră, cu viscol puternic, însoțit 
de harnicul și priceputul activist 
sportiv Mihai Piroșca, prim-vice
președinte al C.O.E.F.S., și de 
Tudor Gheorghe, activist sportiv 
obștesc, am fost prin asociațiile 
sportive și ne-am convins că lau
dele la adresa organului sportiv 
din Mizil, a oamenilor care spri
jină această activitate din dra
gostea lor pentru sport, pentru 
mișcare (cum sînt Eugen Băjan, 
Marcel Popescu, Cornel Coman, 
la care i-am adăuga pe profeso
rii de educație fizică Ion Mitrea, 
Silvia și Victor Gîdiuță, Doru 
Tilina, Panselia Bantaș și Florin 
Ivan) nu sint deloc gratuite. Ar
gumentul ? întrecerile, activitățile 
sportive la care am asistat joi 
două-amiază, toate desfășurate 
sub genericul marii competiții 
naționale „DACIADA".

La întreprinderea mecanică, 
acolo în frumosul club, după o- 
rele de producție, i-am găsit în 
fața meselor de șah pe ing. Au
rel Toda și electricianul Stelian 
Bezianu, pe inginerii Emil Bîcu 
și Constantin Necșulescu, pe lă
cătușul Nicolae Bărbulescu și pe 
alți 10—15 tovarăși de muncă. 
Joacă șah în orele de răgaz tatăl 
șl fiica (Eugen șl Cristina Gri- 
gore), soții Lucia și Stelian Drag-

nea. La întreprinderea de lînă 
pieptănată Marin Drăgulin, so- 
barul teracotist, tată a cinci fete, 
se afla din nou la șah. De ce ? 
„Pentru că îmi fac timp pentru 
această activitate, cum ne spunea 
interlocutorul nostru, care îmi 
face plăcere, mă relaxează". La 
altă masă se afla nelipsitul Ion 
Mușat, secretarul organizației de 
partid de la I.V.V., care a ini
țiat-o în „sportul minții" și pe 
nepoata sa de 6 ani. Iar la masa 
de tenis, i-am întîlnit pe Gheor
ghe Olteanu, șef de atelier, pe 
inginerul Vladimir Negru, pe Mi
hai Cătălin, mecanic șef, pe
Gheorghe Stanclu, directorul co
mercial. Oameni de vîrste dife
rite, dar cu o pasiune comună — 
sportul.

...Se înserase. Orele de curs se 
terminaseră, dar prin ferestrele 
școlilor străbătea lumina. La școa
la generală nr. 2, aproape 20 de 
copii jucau șah sub supraveghe
rea prof. Ion Mitrea. Care e cel 
mai bun dintre voi ?, i-am între
bat pe tinerii șahiști. Cele mai 
multe voturi le-au obținut Nico
lae Tica, din cl. a VlII-a și Re
mus Toma, din cl. a Vil-a. Cind 
vremea e frumoasă, ne-au spus 
el, toți joacă fotbal șl volei, iar 
la sfîrșitul acestei săptămînl, pen
tru că a nins, vor ieși cu să
niuțele.

La Școala ger.erală nr. 1, di
rectorul Ștefan Chițu, un mare 
iubitor al sportului, cum avea să 
ne spună, făcea bilajițul lucrări
lor de matematică de la Olim
piadă. în- timp ce soții Gîdiuță 
arbitrau meciurile de tenis de 
masă la care participau aproxi
mativ 25 de copii. într-o clasă, 
alți 20 jucau șah. în timp ce 7 
fete făceau rostogoliri pe saltea. 
Din cele văzute, din fotomonta

jele de pe holul școlii, din vitri
na cu trofee ne-am dat seama de 
frumoasa activitate sportivă de 
aici.

î?i zona Mizilulul, „Daciada" a 
însemnat în această lună și fru
moase întreceri de săniuș. Pentru 
că în oraș nu prea erau condiții, 
întrecerile s-au organizat la cen
trul de comune, Iordăcheanu de 
unde, duminică, vor pleca repre
zentanții acestor meleaguri la 
faza pe județ. Se speră ca re
zultatele de anul trecut, pe care 
cei din Mizil le-au obținut în 
sportul de masă să fie depășite. 
La prima ediție a „Daciadei", Mi
zilul a avut o campioană jude
țeană la tenis de masă. Dar. Ve
ronica Lefter a absolvit liceul a- 
grlcol și a plecat. Se speră ca în 
locul ei să vină alți... campioni. 
De-a lungul anului, în planul de 
acțiuni ale C.O.E.F.S. sînt pre
văzute 13 competiții sportive de 
masă cu faze pe asociații și oraș, 
la care vor lua. parte numeroși 
tineri din cele 72 de asociații 
sportive din raza organului spor
tiv.

★
Deși era prins cu multe proble

me ale acestui început de an și 
de cincinal, secretarul adjunct al 
comitetului orășenesc de partid, 
tovarășul Gheorghe Ionescu, pre
ședinte al C.O.E.F.S., și-a găsit 
timp să ne însoțească în raidul 
nostru prin cele cîteva asociații 
sportive, să vadă întrecerile... pe 
viu. Iată încă un argument al 
modului in care este tratată ac
tivitatea sportivă din orașul Mi
zil, unde Întrecerile „Daciadei" 
adună la s"art mii de iubitori ai 
sportului, de vîrste și profesii di
ferite.

Constantin ALEXE



H. C. MINAUR BAIA MARE A DEVENIT 
UN PILON AL HANDBALULUI ROMÂNESC

© Pe treptele deveniriî ln hand

bal. de la copii la echipa 

națională • Obiectiv prioritar: 

contribuția la creșterea nivelului 

performanței echipei României 

© Foștii jucători slot astăzi 

antrenori • Perspective clare 

pentru primul club de handbal
Înființat în anul 1974. primul — 

și, deocamdată, singurul — club 
de handbal din țara noastră, H.C. 
Minaur Baia Mare, prezintă un 
bilanț pozitiv, rod al muncii teh
nicienilor și sportivilor săi, al 
sprijinului permanent și consis
tent de care se bucură. Clubul 
maramureșean a susținut în acest 
răstimp 268 de întâlniri internațio
nale, dintre care a cîștigat 206, a 
remizat 11 și a pierdut 51, a ajuns 
de două ori in semifinalele Cu
pei cupelor (anul acesta cu po
sibilitatea de a-și augmenta per
formanța), a cîștigat „Cupa Ro
mâni ei“ în 1978 și a urcat în ul
timii ani, cu regularitate, pe po
diumul de premiere al campio
natului Diviziei .,A“ (anul trecut, 
de pildă, s-a aflat pe locul II). 
„Mai important decît aceasta, ne 
spunea ing. Alexandru Konerth, 
președintele clubului, ni se pare 
a fi faptul că am reușit să adu
cem o contribuție tot mal sub
stanțială la buna reprezentare a 
handbalului românesc. Am dat 
echipei naționale oameni de ba
ză, evoluția lor contribuind — și 
ea— la realizarea rezultatelor cu 
care ne mindrim. Iată, acum, au 
fost selecționați 4 jucători în re
prezentativa ,,A“ — Măricel Voi- 
nea, Iosif Boroș, Atila Halmagyi 
și Klaus Haberpursch alături 
de ei a fiind u-se și antrenorul 
Lascăr Pană. 4 jucători, adică la 
fel ca Steaua și Dinamo Bucu
rești. Ne pronunem să mărim 
permanent contribuția, mai ales 
în ceea ce privește calitatea hand- 
baliștilor oferiți -lotului".

Clubul Minaur ar putea fi re
prezentat ca « piramidă. La bază 
se află centrul de copii, cu 120 
de viitori handbaliști. pregătiți de 
foștii sportivi, component! al lui 
H.C. Minaur. Gh. Răzor și Ion

Trei dintre han db aii știi titulari ai echipei noastre naționale. De 
la stingă la dreapta : Iosif Boroș, Măricel Voinea și Vasile Stingă.

Primii doi fac parte din formația H.C. Minaur Baia Mare.
^_Foto : Dragoș NEAGU

Negovan. Primul „etaj* ©ște al
cătuit din grupele de juniori a- 
fLate sub îndrumarea lui Claudiu 
Mattis, cel de al doilea fiind re
prezentat de grupa de tineret, de 
care se ocupă Nicolae Tegzcș. La 
acest nivel există o formație care 
activează în Divizia .,B" fără 
dreptul de promovare în „A", dar 
cu misiunea precisă de a roda 
elementele talentate. în fine, e- 
chipa de prima divizie este pre
gătită de cunoscutul tehnician 
Lascăr Pană, acesta fiind ajutat 
de Petre Avram eseu, cel care, 
chiar în acest sezon, a făcut „sal
tul" din teren pe banca antreno
rilor. Lascăr Pană este — de fapt 
— coordonatorul întregului lot de 
tehnicieni.

Activitatea se întrepătrunde din 
mal multe sensuri. Lascăr Pană 
impune exigențele formației din 
Divizia ,.A“, înfățișând cerințele 
tot mai înalte ale performanței și 
indicînd mijloacele de realizare a 
sarcinilor. îndeplinirea lor cade 
în sarcina unor foști jucători — 
astăzi profesori sau antrenori —, 
deci a unor oameni care cunosc șl 
stilul de muncă al echipei și al 
clubului, și metodele, șl posibi
litățile. De la copii vin spre ju
niori cei mai *talentați oameni, 
grupele completlndu-se prin se
lecție continuă în școli. Primul 
eșalon al performanței — secția 
de juniori — dă, în primul rînd, 
oameni naționalei noastre juve
nile: Liviu Jianu — conducător 
de joc, Gh. Miclăuș — inter 
dreapta, șl. apoi, eșaloanelor su
perioare ale clubului. Pornind de 
aici și ajungînd la tineret, Mir

cea Petraru (portar), Grig ore
Babici (portar) și Vasile Uță 
(extremă stingă) se disting, avind 
șanse să urce și treapta urmă
toare.

„Peste 2—3 ani, ne mărturisea 
antrenorul Lascăr Pană, Minaur 
nu numai că nu va mai avea 
nevoie de jucători din alte ju
dețe, dar va putea și oferi for
mațiilor aflate în suferință. în 
secțiile noastre sînt crescuți hand
baliști în funcție de necesități, pe 
posturi, cu gabaritul și calitățile 
adecvate sarcinilor jocului mo
dem. Fiecare antrenor de la H.C. 
Minaur are datoria să crească — 
la nivelul la care activează — cel 
puțin doi oameni de valoare în 
fiecare an și vă mărturisesc că 
Maramureșul este ideal pentru 
handbal, atît pentru că acest 
sport este iubit în acest colț al 
țării, cît și pentru că dispune de 
tineri robuști, viguroși, ambițioși, 
dornici să devină performeri*.

Problemele organizatorice — nu 
puține și deloc simple — sînt 
rezolvate la timp și cu competen
ță de vicepreședintele clubului, 
Viorel Maier. Dar, H.C. Minaur, 
așa cum spuneam, este susținut 
de tot Maramureșul. Cauzele care 
determină această simpatie una
nimă sînt clare: seriozitatea și 
6îrguința cu care se muncește, 
abnegația tuturpr oamenilor săi — 
tehnicieni și sportivi — în lupta 
pentru creșterea nivelului perfor
manței, grija cu care este asi
gurată perspectiva. Ceea ce, să 
fim sinceri, merită și aplauzele 
noastre.

Hristache NAUM

IIWfLt VALORICE
Meciuri de 5

IAȘI, 30 (prin telefon). Pri
ma partidă desfășurată aici, 
dintre Penicilina Iași șl Fla
căra roșie București, s-a 
încheiat după două ore de 
joc cu scorul 3—2 (—6, 5. 17, 
—2, 13) in favoarea tinerei 
echipe bucureștene. Gazdele, cu 
o formație foarte penetrabilă, 
cu un blocaj neinspirat, au ne
mulțumit spectatorii ieșeni prin 
jocul lor. Bucureștencele s-au 
mobilizat exemplar au atacat 
mai variat, blocajul constituind 
punctul lor forte. S-au ridicat 
peste nivelul general Venera 
David și Marta Marinescu de 
la oaspete, respectiv Gabriela 
Bordei și Georgeta Popescu. Au 
arbitrat N. Manole (Tg. Mureș) 
și Gh. Ionescu (Buc.).

„U“ pierde un meci
Jocurile din prima zi a tur

neului formațiilor care încearcă 
să se salveze de la retrogra
dare (locurile 9—12) s-au des
fășurat sub semnul firesc al 
tensiunii. Miza și-a pus oare
cum amprenta asupra evoluției 
celor 4 echipe, dar nu a scă
zut nota calității, ambele par
tide corespunzînd exigentelor, 
în prima intîlnire, țlnivcrsita- 
tea Craiova a făcut un ioc 
foarte bun, în sextetul (ne
schimbat pe parcurs) : Elena 
Nicolae, Carmen Anghel. Con
stanta Militaru, Camelia To
nicei, Mariiena Dubinciuc si 
Camelia Ursache, învingînd cu 
3—0 (14. 5, 13) pe Unviersita-

BLTIMĂ ETAPĂ IN SEPIILE
DIVIZIEI „A" 

riASCELINE DE VOLEI
Astăzi și mîine sînt programate 

ultimele partide în seriile cam
pionatului masculin al primei di
vizii. Se dispută doar 4 meciuri, 
unul (Viitorul Bacău — Sllvania 
Șimleu Silvaniel, S—2) a avut loc 
joi, iar altul (Explorări Bala Ma
re — Steaua) a fost amînat pen
tru marți. Dintre meciurile ce sa 
vor disputa normal, cele din se
ria I sînt hotărîtoare pentru cla
samentul final al seriei șt, deci, 
pentru repartiția echipelor în cele 
3 grupe valorice: Delta Tulcea — 
Tractorul Brașov; Calculatorul — 
Rapid (sala Olimpia, azi, ora 
17,30), Dinamo — Univ. Craiova 
(sala Dinamo, mîine, ora 10); în 
seria a n-a: C.S.U. Galați — Po
litehnica Timișoara.

LA VOLEI FEMININ 
seturi la lași

în partida a doua. Maratex 
Baia Mare a întrecut, tot după 
cinci seturi pe Rapid, cu 3—2 
(11. 10. —5, —6. 6). A fost un 
meci echilibrat, decis în cele 
din urmă de randamentul com
partimentelor defensive. Băi- 
mărencele. de la care am re
marcat pe Niculina Stanică si 
pe Mariana Onciu, au avut 
blocajul mai bun. în timp ce 
rapidistele (remarcată Mariana 
Ivanov) au fost mai sigure în 
linia a doua. Blocajul însă a 
avut ciștig de cauză. Arbitri : 
I. Martin (Cluj-Napoca) șl C. 
Ion (Buc.).

D. DIACONESCU, coresp.

aproape cîștigat...
tea București. Dar si bucureș- 
tencele puteau cîștiga tot atît 
de bine. Craiovencele au mar
cat însă o eficacitate mai mare 
în atac și la blocai. in timp 
ce adversarele lor. deși cu teh
nică bună, s-au descurcat mai 
greu ca de obicei în fazele o- 
fensive. cu toate eforturile co
ordonatoarei Mirela Popa de a 
realiza acțiuni combinative. 
Arbitraj bun: O. Manitiu (Bra
șov) și V. Szakacs (Baia Ma
re).

Mult mai disputat și mai va
loros a fost meciul al doilea, 
dintre Chimpcx Constanta șl 
„U“ Cluj-Napoca. Studentele au 
început jocul cu aplomb, sex
tetul lor arătînd vigoare si 
mobilitate superioare, ceea ce 
i-a adus pe merit conducerea 
cu 2—0 la seturi. în schimb, 
constăntencele au intrat mal 
greu în... mină, dar cînd au 
făcut-o, au reușit să clătinau 
stabilitatea adversarelor si în
crederea lor în victorie. Astfel, 
Chimpcx ciștigă pe „muchie de 
cuțit" : 3—2 (—11. —11. 8. 14. 
4). Remarcate: Liliana Văduva, 
Emilia Mănăilă, Mariana Focșa 
de la Învingătoare. Dana Nico- 
laescu și, partial. Laura Ruja sl 
Simona Boidor de la învinse. 
Arbitrii O. Drăgan din Timi
șoara Si A. Dinicu din Bucu
rești — bine (A. B).

Programul de azi (sala Agro
nomia) începe la ora 16. iar 
mîine de la ora 10.

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE . COMPETIȚII
Concursul pe categorii la lupte

MECIURI DINAMICE, 
ÎN REUNIUNEA INAUGURALI

ÎNAINTEA turneelor finale de judo
MUNICIPIUL GH. GI1EOR- 

GHIU-DEJ, 30 (prin telefon). îna
intea turneelor finale ale Cam
pionatelor republicane de judo 
pentru echipele de tineret și ju
niori, In Sala sporturilor din lo
calitate s-a desfășurat un curs 
de instruire a antrenorilor. Cei 
69 de tehnicieni prezenți la a- 
ceastă acțiune de pregătire au 
luat cunoștință. între altele, de 
noua orientare metodică a pre
gătirii sportivilor după J.O. de 
la Moscova, de criteriile selec
ției viitorilor judoka, accen- 
tuîndu-se pe depistarea acelor 
tineri cu anumite calități speci
fice noilor cerințe pe plan in
ternațional. Un capitol însemnai 
l-a constituit arbitrajul, maniera 
în care trebuie îndrumați sporti
vii pentru a evita penalizările 
severe introduse recent în regu
lamentul internațional șl în cel 
al întrecerilor republicane. Prin
tre antrenorii prezenți la acest 
curs s-au numărat C. Bogdan 
(Timișoara), șt. Vodă (Cluj-Na- 
poeaf. P. Petridian (Mîrșa), D. 
Gavra și I. Han tău (București), 
A. Barbu (Pitești). Fl. Georgescu 
(municipiul Gh. Glieorghiu-Dej) 
ș.a.

Vineri după-amiază a avut loc 
ședința tehnică, în cadrul căreia

CAMPIONATUL 
HOCHEIȘTILOR JUNIORI
începînd de luni 2 februarie pa

tinoarul „23 August" din Capi
tală va găzdui un nou tur — cei 
de-al III-lea — din cadrul cam
pionatului republican de hochei al 
juniorilor mici (vîrsta maximă 16 
ani). întrecerea va dura plnă du
minică, cînd sînt programate 
jocurile ultimei etape. —

La startul acestei runde vor fi 
prezente cele opt echipe aflate 
în întrecere si a căror ordine în 
clasament este următoarea : 1. CI. 
sț>. șc. Liceul Miercurea Ciuc 28 p;
2. Dunărea Galați 20 p; 3. Avln- 
tul Gheorghenl 18 p: 4. ci. sp. șc. 
nr. 1 Triumf București 18 p: 5. 
CI. sp. șc. Viitorul Clui-Naooca 
14 o: 6. S.C. Miercurea Ciuc 10 p; 
7. Ci. sp. șc. Rădăuți 4 p; 8. CI. 
sp. șc. Tg. Secuiesc 0 p.

Pofl.g6«fl|Sportiil 

s-a efectuat șl tragerea la sorți 
a celor 8 formații de tineret șl 
tot atâtea de juniori. Deși nu au 
culoare favorabile, cele mai 
mari șanse le au în turneul e- 
chipelor de tineret C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu șl C.S.O. Mtiscekil Câmpu
lung, iar la juniori, C.S.Ș. muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej și 
C.S.Ș. Oradea.

La această competiție au fost 
desemnați de federația de spe
cialitate cei mai buni arbitri. 
Primele tururi se vor desfășura 
tn reuniunea de sîmbătă dimi
neața, după care întrecerile vor 
continua după-amiază șl dumi
nică dimineață.

Nicolae CHINDEA

SĂ CUNOAȘTEM MAI BINE RUGBYUL
, Urmare din pag. I)

jinitori de nădejde, primul răs- 
punzînd de juniori. Și, nu in 
ultimul rind, unele elemente 
realmente talentate. Gelu As- 
marandei. studentul de Ia 
T.C.M., are calități ce l-ar pu
tea propulsa pină Ia tricoul cu 
numărul 15 al naționalei (desi
gur, retnediindu-și micile defi
ciente ale unui tinăr care nu a 
jucat in prima divizie decît... 13 
etape). De perspectivă se anun
ță Domokoș, Dumiter, Cordu- 
neanu. Aștefănoaie, Tiță — un 
pilier de 1,80 tn și 100 kg. Di- 
mitrie — bine făcut (1,98 m, 105 
kg), cu o deosebită capacitate 
de efort. Și mai sînt și alti ju
cători de valoare — Moș. spre 
pildă, un apărător pe care nu-I 
poți trece decît foarte greu. Și 
rețineți : 13 jucători au sub 22 
de ani, veteranul echipei fiind 
Tarcea. cu ai săi 29 de ani...“.

Ceva nu e in regulă, totuși : 
nici o vorbă despre baza mate
rială. Nu există un teren pentru 
rugby la Arad ? Ba da. și încă 
unul cu un dren foarte bun. 
Atunci T ! 7 Ei bine, terenul 
Gloria, cîndva o bijuterie, teren 
situat în zona centrală a orașu
lui, este astăzi puțin primitor. 
Se simte lipsa unei mîini de

începînd de marți în Capitală
TRIALUL BOXERILOR JUNIORI

începînd de marți pînă sîmbătă, 
zilnic — două gale (orele 10 și 
15,30), în sala I.S.B. din Capitală 
se întîlnesc aproape 220 de boxeri 
juniori (născuți în anii 1063, 1064) 
din țară, aspiranți ia un loc în 
lotul național care urmează să 
înceapă pregătirile în vederea

„CUPA DINAMO
In sala de la „23 August" din 

Capitală este programat astăzi 
concursul cu caracter republican 
organizat de' clubul Dinamo. Tot
odată va avea loc și campionatul

gospodar. De ce ? ne-am între
bat și am încercat să aflăm 
de la prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S., Eugen Budișan, de 
la secretarul organizației de ba
ză a aceluiași organ. Ștefan Zi
egler. președinte al C.S. Arad, 
de la profesorii Niculina Lăză- 
rescu, Gheorghe Indreica și 
Traian Magheru, care lucrează 
cu elevii lor, atleții. pe aceeași 
bază. Și ne-am edificat : tere
nul este pendinte de A.S. Glo
ria, ce aparține, la rindul ei, 
de I.J.G.C.L. Respectiva între
prindere reorganizindu-se. aso
ciația Gloria a rămas cu hand
balul, sport cu campionat de 
sală, care nu mai are nevoie, 
așadar, de baza în aer liber, 
rămasă în folosința fotbaliști
lor „de județ" ai întreprinderii 
de transport, a rugbyștiior și a 
atleților. Cine răspunde de în
treținerea ei ? Teoretic, asocia
ția de la I.J.T.L. ; practic... ni
meni ! ! ! Soluții — propuse de 
interlocutori — ar fi : terenul 
să treacă la P.T.T. sau la C.S. 
Arad (singurele care se ocupă, 
în fapt, și acum, de gospodă
rirea lui). Sau... la amîndouă ! 
Și, pînă una-alta, să fie res
pectat programul întocmitt de 
C.J.E.F.S.. nu așa cum s-a in
tim plat. nu o dată, ca fotba- 

participării la competițiile inter
naționale din acest sezon. Com
petiția organizată de F.R. Box, 
în colaborare cu C.M.B.E.F.S., 
constituie un prilej de cunoaștere 
a potențialului boxului juvenil 
din țara noastră șl de selecție a 
celor mai dotați tineri.

- LA ATLETISM, IN SALĂ

municipal pentru Juniorii de ca
tegoria a H-a. întrecerile încep 
astăzi la ora 16 șl continuă mM- 
ne. numai juniorii, de la ora 0.30.

Șl PE RUGBYȘTI 
liștii să intre cînd și cum vor 
pe bază, ca aid să se organi
zeze meciuri (tot de fotbal) ale 
unor echipe din oraș ce au pro
priile lor terenuri, iar micii at- 
leți să fie obligati în acele zile 
să plătească bilet de intrare 
pentru a avea acces la... antre
nament (fapt petrecut joi 22 ia
nuarie) 1

O situație numai aparent 
complicată. Ea poate și trebuie 
rezolvată urgent, spre binele 
sportului arădean, al rugbyului, 
care și-a propus să fie repre
zentat la... Edinbourgh. în tur
neul tricolorilor din toamnă, și 
să găzduiască cît de curînd me
ciuri internaționale, „chiar și 
în februarie pentru că aici, ca 
și la Timișoara, iarna e mai 
blindă, primăvara timpurie ; e- 
xistă bază de refacere, trata
ment, bazin cu apă termală, a- 
vem posibilități pentru asigura
rea unui social chiar lin
gă stadion", spunea. visător, 
Titi Ionescu, antrenorul legat 
astăzi, afectiv, efectiv, atât de 
mult de tinăra generație de 
rugbyști a Aradului. căreia 
vrea să-i asigure prezent și vi
itor, alături de ceilalți pasio
nați al balonului oval de pe 
Mureș, mereu mai numeroși...

BRAȘOV, 30 (prin telefon). 
Vineri dimineața, cei peste 200 
de participanti la prima etană 
a concursului republican pe 
categorii de greutate la lupta 
greco-romane s-au intilnit in 
Sala sporturilor din localitate.

In • prima zi a concursului au 
intrat în competiție categoriile 
48 kg, 57 kg. 68 kg. 80 kg și 
100 kg. încă din primul tur; 
disputat dimineața, au avut loc 
o serie de întîiniri inetresante. 
spectaculoase care au tinut în
cordată atenția spectatorilor; 
La 48 kg. N. lordache (Rapid 
București) intr-un meci viu 
disputat a Încheiat victorios 
prin tuș în partida cu Drago» 
Pruteanu (Metalul Rădăuți). In 
alt meci, la fel de interesant. 
Constantin Scuturici (Aluminiu 
Slatina) a reușit să-l întreacă 
prin tus Pe Petre Bărgan (Ra
pid București).

La categoria 57 kg, steiistul 
Constantin Arapu a obtinut cu 
greu victoria la puncte (ajutat 
Si de arbitri) în întîlnlrea cu 
Constantin Ută (Muscelul Cîm- 
pulung). Deși a evoluat la o ca
tegorie superioară de greutate. 
Nicu Gingă (Dinamo) a reușit 
să-l Întreacă la puncte ne tînă- 
rul Doru Spetcu (Metalul Bucu
rești).

întrecerile de la cat. 68 kg 
scot In evidentă buna pregătire 
a stelistului Ștefan Negrișan, 
care l-a învins prin superiori
tate pe Ion Merluș (C.SO. Ba
ia Mare) .în același timp su
ceveanul Mihai Lută a pierdut 
surprinzător prin descalificare 
in fata lui ‘Nicolae Vladimires- 
cu (Metalul Rimnicu Vilcea).

La cat. 82 kg., tînărul ară
dean Grigore Potoret l-a în
vins prin tuș pe Ion Scînteie 
(Metalul Bucureșit). Un meci 
foarte disputat la această cate
gorie a fost cel dintre Lazăr 
Tipa (Metalul Suceava) si Ni
colae Vlad (Farul Constanta). 
Cu o pregătire fizică superioa
ră. suceveanul a cîștigat la 
puncte.

Medaliatul cu bronz la J.O. 
de la Moscova Vasile Andrei 
<100 kg.) I-a învins crin tuș pe 
Atila Kurti (Unio Satu Mare).

Mihai TRANCA
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Divizionarele „A“ pregătesc returul

PROGRESUL-VULCAN SPERĂ
SĂ PĂSTREZE DISTANTA 

FATĂ DL. RADIAȚIILE SUBSOLULUI
Bulancca și M. Vasile — 

portari ; I. Alexandru, Chivu, 
Grigore, G. Sandu, Reti, Tică, 
Gh. Ștefan, Lucuță — fun
dași ; M. Ionescu, Matecscu, 
Nignea, Cristea, Djagu, M. An
gliei, Neculce, Marica, lorga — 
mijlocași; Țevi, Apostol, Glonț, 
Șurenghin, Țugulan — înain
tași ; Conducerea tehnică : P. 
Moldoveanu, E. Iordache și D. 
Baboe, a listați de antrenorul 
emerit Gh. Popescu. Medic : 
Cr. Ștefănescu ; masor : Gh.
Pantelie. Această înșiruire de 
nume și funcții reprezintă „e- 
fectivul" divizionarei ,.A“ Pro
gresul-Vulcan la ora actuală, 
așa cum am cunoscut-o, de
altfel, într-una din zilele pre
gătirii centralizate pe care 
echipa bucureșteană a desfă
șurat-o, între 12 și 25 ianuarie, 
la Slănic Moldova.

Din capul locului, atrag a- 
tenția cîteva noutăți în cadrul 
lotului, acestea însumînd a- 
proape o treime din efectivul 
total al jucătorilor : M. Vasile, 
de la Vulcan, din campiona
tul municipal București ; Lu
cuță, de la Petrolul Ploiești ; 
lorga, cu ani în urmă compo
nent al Sportului studențesc, 
ultima oară legitimat la Mi
nerul Baia Sprie ; Șurenghin, 
fost la Corvinul Hunedoara șl 
Deva Orăștie ; Țugulan, pro
movat de la formația Spartac, 
care activează în campionatul 
Capitalei ; Reti, de la F.C.M. 
Giurgiu și Tică, transferat de 
la C.S. Botoșani, ultimii doi 
candidați pentru postul deți
nut. în turul campionatului, de 
Ciugarin. Și o primă conclu
zie, care se poate desprinde 
din această succintă prezentare 
a celor șapte nume : intenția 
clubului (să menționăm, așa în 
treacăt, că Progresul-Vulcan nu 
are încă o secție de fotbal con
stituită) de a îmbunătăți com
poziția lotului, jn ideea asigu
rării unui loc în clasament cit 
mai ferit de „radiațiile" subso
lului. „Operația aceasta trebuia 
făcută încă din vara trectuă, 
spunea recent antrenorul P. 
Moldoveanu. Pe noi promova
rea în Divizia „A" nc-a prins 
însă complet nepregătiți din 
acest punct de vedere. Pentru 
că nimeni nu s-a ocupat din 
timp să aducă echipei nu nu
mai un plus de prospețime, ci 
și unui de valoare Pe de altă 
parte, din recolta proprie — 
altădată atît de bogată, că se 
înfruptau și alții fără să se cu
noască — de o bucată de vre
me n-a mai răsărit nimic. Și 
a trebuit să completăm Iotul 
abia acum. De fapt, să conti
nuăm ceea ce am început încă 
din toamnă, odată cu aducerea 
Iui I. Alexandru și M Ionescu. 
ambii titularizați".

în ceea ce privește pregă
tirea din prima etapă a peri

UN ARBITRU JOCUL? 0 PLĂCERE...
UITUC!

Rezultatul meciului Simared 
Baia Mare — Minerul Rodna, din 
campionatul Diviziei ,,C" (seria a 
X-a), din 30 noiembrie a apărut, 
la vremea respectivă, în ziarul 
nostru, corect, adică 1—0 pentru 
formația bălmăreană; dar F.R.F. 
I-a omologat conform regulilor, 
după foaia de arbitraj, cu același 
scor, dar în favoarea echipei Mi
nerul. încurcătura s-a produs da
torită arbitrului de centru. Cor- 
neliu Atanasiu (Alba Tulia), care, 
de la teren pînă la cabină, a ui
tat, probabil, cine a cîștigat jo
cul si a trecut, eronat scorul pe 
foaie.

De la această încurcătură — 
presupunem că arbitrul respectiv 
n-a făcut-o intenționat — comi
sia de comnetitii a F.R.F. a în
tocmit greșit clasamentul seriei 
respective, acordînd cu două 
puncte mai mult echipei din 
Rodna și de^avantajlnd 
băimărean. Sesizați de greșeala 
respectivă de A.S. Simared Baia 
Mare, facem, firește, rectificarea 
cuvenită. Minerul Rodna ©cupă 
tot primul lor în clasament, cu 
18 p. iar Simared a... urcat de 
pe locul 12 pe 6. cu 15 puncte.

Este, totuși, greu de înțeles cum 
un arbitru poate să comită așa © 
greșeală pe un act oficial, care 
consemnează un rezultat. Cole
giul central al arbitrilor va ana
liza cazul și-1 va sancționa pe 
acest uituc cavaler al fluierului... 
<T.R.) 

oadei de iarnă, antrenorii afir
mă, la unison, că s-a lucrat cu 
mult temei. în special la Slă
nic Moldova. Că în condițiile 
unor mari eforturi fizice și a 
traiului in comun... „s-a rea
lizat o mai bună coeziune mo
rală a lotului, este de părere 
E. Iordache, care nc ajută pe 
noi, tehnicienii, în căutările 
pentru realizarea unei formule 
optime de echipă și a unei 1- 
dei, cit mai eficace, de joc, ple- 
cînd de la o așezare, de prin
cipiu, 4—4—2“. La rîndul său, 
dr. Cr. Ștefănescu completează: 
„Toți jucătorii au răspuns bine 
Ia întregul volum de solicitări. 
Nu s-au înregistrat nici acci
dente. și nici cazuri de into
leranță sau măcar de pasivitate 
față de un anumit gen de efort 
sau față de efortul în ansamblu 
privit. Aceasta poate și pentru 
că s-a lucrat, aproape tot tim
pul, in aer liber, in condiții de 
mișcare și continuă oxigenare 
a organismului".

într-adevăr, Progresul-Vulcan 
a evitat, se poate spune, an
trenamentul la sală „Eu sînt 
adeptul terenului, fie el aco
perit cu multă zăpadă", spune 
P. Moldoveanu. De asemenea, 
Progresul-Vulcan a lucrat, 
chiar din start, în pregătire, cu 
rhijloace specifice factorului fi
zic. „Am evitat alergările pe 
distanțe lungi, preciza antre
norul emerit Gh. Popescu, op- 
tînd pentru alergări mai scurte 
și repetate, care se apropie 
mai bine de caracterul aciclic 
al efortului in joc. fiind, cum 
s-ar zice, mai fotbalistice". In 
sfîrșit, Progresul-Vulcan a în
ceput destul de devreme jocul 
amical, jocul de verificare, an
trenorii considerîndu-1 de *mare 
utilitate, chiar și în etapa pre
gătirii fizice generale, cu ac
cent pe forță și rezistență. E 
bine acest lucru ? E rău ? 
Oricum, nu-i deloc ușor de dat 
acum un răspuns. Judecata a- 
devărată o va face, fără îndo
ială, competiția și tot ea va 
da și sentința. Atunci se va 
vedea cine a avut dreptate. 
Pînă una alta, să dăm credit 
experimentaților tehnicieni ai 
Progresului-Vulcan, care justi
fică orientarea lor în procesul 
de pregătire prin necesitatea 
de a aduce echipa în formă 
sportivă, chiar din jocul de de
but al returului și a menține 
această formă la un nviel op
tim pe parcursul primelor 
cinci-șase etape. „Acelea care, 
după cum afirma P. Moldovea
nu, vor hotărî soarta noastră. 
După care vom ști ce fel de 
final de campionat ne așteap
tă. Și tot ceea ce facem acum, 
în pregătire, este ea acest final 
să fie fără mari emoții și cit 
mai surîzător... in plină vară".

Mihai IONESCU

sau cine asudă, zburdă• • •

Bine „făcut", și prin • aceasta 
extrem de instructiv, filmul de uz 
intern contractat de F.R.F. de la 
federația de specialitate din An
glia și prezentat antrenorilor di
vizionari ,,A" și „B“, reuniți. în 
două etape, la București, în sco
pul de a-și îmbogăți cunoștințele 
fotbalistice. Mai întîi, datorită u- 
nei ingenioase alternanțe de pla
nuri (de o parte fotbalul anilor 
1930, de cealaltă fotbalul actual) 
a fost frapantă, îndeosebi pen
tru cei mai tineri dintre tehni
cieni, evoluția în timp a spor
tului rege mai romantic cu o ju
mătate de secol în urmă (cînd — 
ținea să sublinieze comentatorul 
— un Tommy Lawton și alti 
centri înaintași înscriau 60 de 
goluri într-un singur sezon), rea
list în zilele noastre, ca să nu 
spunem aspru...

Cum era și firesc, asprimea jo
cului actual, exprimată prin a- 
părători mulți și goluri puține, a 
Înăsprit și antrenamentul...

...Și o altă alternanță de pla
nuri, probînd iscusința regizoru
lui, ni-i arată pe Trevor Brooking, 
Gordon Hill și Kevin Keegan (un 
mijlocaș, o extremă și un înain
taș central) la pregătire și jocuri; 
despărțiți fiecare, într-o oarecare 
măsură, în antrenamentul coti
dian de specificul postului, reu
niți, în schimb, sub profilul fot
balului actual, de mare travaliu 
(deseori două lecții pe zi) șl. nu 
o dată, de o uriașă Intensitate. 
„Ceea ce făceau înainte doi ju
cători, acum trebuie să facă unul

ȘTIRI
• JIUL FLEAC A LUNI ÎN 

R.d. GERMANA. Divizionara „A" 
Jiul Petroșani întreprinde un tur
neu de pregătire in R.D. Germa
nă. Fotbaliștii din Valea Jiului 
vor susține trei jocuri, avind ca 
adversare formațiile Stal Riesa, 
Lokomotiv Leipzig și Chemie 
Halle.
• CUPLUL DE ANTRENORI 

AI SPORTULUI STUDENȚESC. 
De pregăt.rea echipei Sportul 
studențesc se ocupă din acest 
sezon un nou cuplu de antrenori 
alcătuit din ion Voica (princi
pal) și loan Stoișor.
• CHIMIA RM. VlLCEA —

F.C. OLT 1—0 (1—0). Meciul s-a 
disputat pe un teren acoperit cu 
zăpadă. Victoria a revenit gaz
delor cu 1—0 prin golul marcat 
de Cilean (m n. 38). (P. GIOR-
NOIU — coresp.).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

— ELECTROPUTERE CRAIOVA 
2—0 (1—0). Divizionara ,,A“, deși 
a folosit o formație din care au 
lipsit opt titulari, s-a impus și 
a reușit să cîștige cu 2—0. Au 
marcat : Irimescu (min. 30) și 
Cîrțu (min. 55). Universitatea : 
Lung (min. 46 Boldici) — Puri- 
ma, Ciupitu, Tilihoi, Ungureanu
— Firănescu (min. 50 Trăistaru), 
Cioroianu (min. 46 Trifu), Păuna 
(min. 46 Popescu) — Irimescu, 
Chiriță, Cîrțu. (T. COSTIN — 
coresp.).
• JIUL — F.C.M. RES1TA 0—0
• LA ȘOMCUȚA MARE, în ca

drul turneului internațional orga
nizat de F.C. Baia Mare, s-au 
disputat următoarele două jocuri:

MINERUL BAIA SPRIE — 
NYlREGYHAZI VASUTAS SPAR- 
TAKUS 3—3 (2—1). Au marcat :
Nistor (min. 25 și 37), Lazăr 
(min. 73), respectiv Czeczely 
(min. 22 șl 61) și Kovacs (min. 
63).

F.C. BAIA MARE — LAPUȘUL 
TG. LAPUȘ 5—2 (3—0). Au în
scris : Ciohan I (min. 11), Koller 
(min. 37 din 11 m), Ciohan II 
(min. 38), Lascău (min. 57 și 90), 
respectiv, Pop (min. 52) și M. 
Munteanu (min. 79). Divizionara 
,,A“ a utilizat formația : Frank 
(Wîndt) — Borz, Tătăran, Koller, 
Molnar (Onuțan) — P. Radu 
(Lascău), Ciohan II, Sepi (Hof- 
meister) — Dragomirescu, Cio
han I, Deac. (V. SASARANU — 
coresp.).

MINERUL LUPENI

Divizionara „B“ Minerul Lu- 
penl, surprinsă într-unul din 
antrenamentele efectuate la Va
lea de Pești, sub conducerea an
trenorilor T. Nicolicescu și C. 
Coțroază. în imagine. fostul 
portar al Jiului. Homan, con
duce plutonul tinerei echipe 
(media 22 de ani) hotărîtă, așa 
cum declara secretarul asocia
ției, Cornel Cărare, „să aibă o 
primăvară frumoasă, care să se 
vadă în calitatea jocurilor și în 
clasamentul seriei a XlI-a". Cu 
acest gînd a pornit la drum 
următorul Iot al Minerului Lu-

singur ", se explică, iarăși, co
mentatorul, urmărind să sublinie
ze necesitatea antrenamentului- 
anduranță, fără de care îndepli
nirea sarcinilor duble nu este po
sibilă.

Brooking, HUI și Keegan trans
pirau, realmente, după fiecare 
exercițiu, rupt și adus din joc în 
laborator, animați de dorința de 
a conduce sau de a lovi balonul 
corect, în plină viteză. „Dacă la 
antrenament nu acorzi întreaga 
atenție exercițiului respectiv, r«- 
petîndii-1 la infinit, se interpune 
mărturisirea lui Brooking peste 
un asemenea test, el nu-ți „iese", 
sub nici un motiv, în timpul ja
cului". Apoi, fidel stereotipului 
regizoral, aparatul proiectează 
secvențe cu Brooking în timpul 
unei partide oficiale. în care mij
locașul englez zburdă, literalmen
te. în cîmpul de joc.

Morala acestui film cu caracter 
didactic îi aparține celebrului 
Keegan: ,Trăgînd din greu pînă 
sîmbăta. cea mai ușoară zi, In- 
tr-o săpt.ămînă, îmi apare aceea 
a meciului...".

...Au auzit aceste cuvinte și 
componenții lotului de tineret 
care au vizionat filmul înaintea 
plecării în America de Sud. Cei 
mai autorizați reprezentanți al ti
nerel generații de fotbaliști pă
reau pătrunși de ADEVĂRUL des
prins la sfîrșitui proiecției. Poate 
si prin aceea că VORBELE LUI 
KEEGAN ' ’ZISESERĂ DEPLINA 
ACOPFFȚpț' Tv FăPTE...

Gheorghe N^COLAESCU

STIMULATIVUL MODEL T.V.
Stlmatd redacție,

Mă numesc Nlcu Gola, sini 
de profesie muncitor și sînt 
abonat permanent al ziarului 
„Sportul", pe care îl citesc 
totdeauna din „cap în coadă" 
(cum se spune pe la noi), fără 
să mă opresc. Fotbalul depă
șește ca interes toate celelalte 
discipline indiferent de sezon. 
Faptul care m-a determinat să 
scriu este apelul făcut de re
dacția ziarului „Sportul" după 
CONSFĂTUIREA antrenorilor 
șl conducătorilor de cluburi 
cu privire la unele opinii, su
gestii și propuneri pentru îm
bunătățirea activității fotbalis
tice din țara nbastră și ridi
carea nivelului calității fotba
lului românesc la culmile ce
lui european (R.F.G., Italia, 
Anglia, Olanda, Spania).

Iată propunerile mele:

1. înaintea fiecărei etape de 
campionat, cu o zi, transmite
rea unor meciuri de fotbal 
rămase in antologie ca cele 
mai spectaculoase și mai fru
moase și reluarea cu încetini
torul a golurilor, de 3—4 ori 
consecutiv; de asemenea și a 
unor faze de mare spectacol 
și eficiență (driblinguri, șuturi 
de la distanță, lovituri libere, 
cornere). Propun aceasta în 
speranța că TELEVIZIUNEA 
posedă înregistrările unor fi
nale de campionat mondial, 
european și național (mă re
fer la meciurile care au de
semnat campioana țării), de 
asemenea meciurile bune și 
foarte bune pe care le-a făcut 
naționala „Mexic ’70",

2 înaintai marilor confrun
tări din preliminariile C.M. ’82

SE GRĂBEȘTE...»

peni : Homan, Grigore, Burda- 
giu, M. Popa, Truică, Dumitru, 
Leordean, Poeșan, Dosan, P. 
Popa, Guran, Moraru, Boloș, 
Voicu, Colceag, Ion Jenică, Ia- 
cob, Leca, Sebesteyn. Burghel 
(ultimul promovat de la juni
ori). Din cite se vede, o echipă 
cu mulți tineri, dar și cu cîți- 
va jucători care au experiența 
Diviziei „A", de când activau 
la Jiul. Acest lot echilibrat va 
semna „uvertura" Diviziei „B“, 
odată cu restanța cu Minerul 
Anina, care se va disputa la 4 
martie, la Lupeni, acolo unde 
suporterii formației locale cred 
în tinerețea noii echipe și in 
tradiția fotbalului pe aceste me
leaguri.

Foto : Radu DINULESCU

Viza și eliberarea legiti- 
mațiilor-abonament de in-* 
trare Ia competițiile spor
tive pc anul 1981 se vor 
efectua de către C.N.E.F.S.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
continua seria

MARILOR SUCCESE !
Concursul Pronosport de dumi

nica trecută a confirmat antici
pațiile: nici un participant nu a 
reușit să ihdice pronosticuri exac
te la toate cele 13 partide in
cluse în program, câștigurile de 
categoria I fiind atribuite varian
telor cu 12 rezultate. în cadrul a- 
cestel categorii, cele mai mari 
succese au fost obținute de Pe
tru Gale (Arad) și Tuto Mihalț 
(Timișoara), care au realizat cite 
40.215 lei fiecare pe variante a- 
chitate 100%. altor 19 partlcipanți 
revenindu-le cite 10.054 lei pe va
riante achitate în cotă de 25%. 
De remarcat că valorile unitare 
ale ciștigurilor de categoriile a 
n-a și a III-a au fost de ,2.193 
și, respectiv 411 lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 25 IANUARIE 

1981
Categoria 1 : 1 variantă

100% (autoturism Dacia 1300) și 
1 variantă 25% a 17.500 lei ; 
categoria 2 : 3,75 a 35.468 lei ; 

cu 1, 2 sau 3 zile (după cum 
meciul se va disputa pe teren 
propriu sau deplasare) trans
miterea meciului cel mai bun 
pe care l-a făcut naționala 
noastră cu Anglia. Ungaria sau 
Elveția, de asemenea, cu re
luarea golurilor și a fazelor 
mai importante cu încetinito
rul Consider că pentru trans
miterea ui or astfel de meciuri 
ar fl suficient un spațiu de 
30’—40’ iar încadrarea lui s-ar 
putea face după a 2-a ediție a 
telejurnalului de seară. deci 
între orele 22—23

3. Sancționarea jucătorilor de 
fotbal care comit abateri dis
ciplinare. Ar fi un început 
care ar determina pe unii ju
cători să-și schimbe total ati
tudinea în joc și mai ales res
pectarea partenerului de joc 
și arbitrului.

Consider că aceste propuneri 
sînt obiective și reale și poa
te în asentimentul multor iu
bitori ai fotbalului.

Aș dori, din tot sufletul, ca 
înaintea meciului cu Anqlia, 
de exemplu, să revedem cele
brul meci Anqlia — România: 
1—1, din ianuarie 1969

Am convingerea că dacă în- 
tr-o seară jucătorii noștri de 
fotbal vor vedea cu încetinito
rul de 3—4 ori goluri splen
dide, goluri mari, atunci, a 
doua zi măcar 1—2 atacanți 
vor marca goluri asemănătoa
re, De asemenea, cred că i- 
deea ar fi îmbrățișată de mi
lioanele de telespectatori care 
iubesc fotbalul și doresc ca 
acesta să devină cit mai spec
taculos și mai frumos. Dacă 
ideea mea va da roade, ar 
putea fi valabilă și pentru alte 
discipline sportive.

Astăzi și iniinc

BOGAT PROGRAM 
DE MECIURI AMICALE

Ne mai desparte mai puțin 
de o lună pînă la 28 februarie, 
cînd se va relua campionatul 
Diviziei „A". De aceea toate e- 
chipele divizionare își intensifi
că pregătirile în aceste zile. 
Multe dintre formații efectuea
ză turnee peste hotare, dar 
cele rămase in țară, în ciuda 
timpului nefavorabil, au anga
jat la acest sfîrșit de săptă
mână numeroase jocuri cu ca
racter de verificare și omogeni
zare. Iată citeva dintre parti
dele amicale programate astăzi 
și mîine :

ASTAZI : Corvinul Hunedoa
ra — Politehnica Timișoara 
(ora 15.30). Avîntul Reghin — 
A.SiA. Tg. Mureș (ora 14.30), 
înfrățirea Oradea — U.T. Arad 
(ora 15.30).

MÎINE : Sportul studențesc— 
Politehnica Iași (Stadionul Po
litehnica). Chimia Rm. Vîlcea
— Universitatea Craiova. Glo
ria Bistrița — F.C. Baia Mare, 
Șoimii I.P.A. Sibiu — Corvinul 
Hunedoara, „U“ CIuj-Napoca — 
Minerul Lupeni. C.S.M. Borzesti
— F.C.M. Galați, Jiul — Mine
rul Știința Vulcan, Petrolul 
Ploiești — F.C. Constanta — 
toate de la ora 11. precum si 
Dinamo — Progresul-Vulcan 
(terenul Dinamo III. ora 10.30).

în perioada 1 februarie — 
31 martie a.c., dată după 
care valabilitatea legitima
țiilor eliberate și nevizate 
pe anul 1981 va înceta.

categoria 3 : 33,50 a 3.970 Iei ; 
categoria 4 : 113 a 1.177 lei ; 
categoria 5 : 388,25 a 200 lei : 
categoria 6 : 2.925 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 56,672 
lei.»

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1. realizat pe un 
bilet jucat 100%. a revenit par
ticipantului FLORIN DRUMA 
din Oradea

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA I.OTO DIN 30 

IANUARIE 1981
Extragerea I : 34 70 23 63 72 

31 71 56 4.
Extragerea a Il-a : 15 46 3 12 

50 1 79 77 16
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1.591.887 LEI. din care 
500.000 lei. report la categoria 1.



Dumitru Cipere, primul in Europa la cat. pană, iar echipa
României pe locul 5 In lume

TURNEE

de an, 
polonez 

... „__ ______ publică
rezultatele anchetei Comisiei de 
box a AI.P.S. privind ierar
hia celor mai buni pugiliști din 
Europa și din lume pe anul 

‘ ' Criteriile
alcătuirii 
11 cate- 

fost re- 
sportivi 

pugilisti-

Ca la fiecare început 
ziarul de specialitate 
„Przeglad Sportowy"

care s-a încheiat 
care au stat la baza 
clasamentelor la cele 
gorii de greutate au 
zultatele obținute de 
în marile confruntări 
ce ale anului 1980 : campionate 
continentale (acolo unde s-au 
disputat), mari turnee interna
ționale, decisive fiind, însă, 
performanțele obținute la Jocu
rile Olimpice.

Conform acestor clasamente, 
la nouă dintre cele 11 catego
rii de greutate 
țării noastre 
primilor șase 
nostru, adică 
poziții pentru

reprezentanții 
intră in rîndul 
pe continentul 
se situează pe 

care primesc 
puncte în clasamentul pe echi
pe. în urma anchetei publica
te, Dumitru Cipere este consi
derat drept cel mai bun „co
coș" din Europa. Dintre ceilalți 
boxeri români, Valentin Silaghi 
este apreciat ca fiind al trei
lea la categoria mijlocie, după 
V. Savcenko (U.R.S.S.) și J. 
Rybicki (Polonia), iar Dumitru 
Șchiopu (semimuscă) este pla
sat al patrulea. Pe poziția a 
5-a sînt situați Florian Liva- 
daru (semiușoară), Simion Cu-

țov (ușoară), Ion Budușan 
(semimijlocie) și Georgică Do- 
nici (semigrea). Pe ultimul 
loc al clasamentului primilor 
șase sînt Daniel Radu (muscă) 
și Titi Cercel (pană) La cate
goriile mijlocie mică și grea, 
reprezentanții țării noastre nu 
figurează în clasamentul a- 
mintit.

La nivel mondial, ierarhiile 
sînt alcătuite . pentru primii 
zece la fiecare categorie de 
greutate. Reprezentanții noștri 
figurează pe lista primilor 
zece la opt din cele 11 cate
gorii Iată poziția lor. după o- 
pinia Comisiei de box a 
A.I.P.S. : Dumitru Șchiopu (6), 
Daniel Radu (6), Dumitru Ci
pere (3), Florian Livadaru (7), 
Simion Cuțov (8), Ion Budușan 
(7), Valentin Silaghi (4), Geor
gică Donici (7).

Este interesant de remarcat 
că boxul românesc ocupă în 
clasamentul mondial locul 5 cu 
47 p. Dar iată cum arată acest 
clasament : 1. Cuba 95 p (11 
sportivi care au primit puncte 
în clasamente), 2. U.R.S.S. 87 p 
(11), 3. R.D. Germană 53 p (7), 
4. Polonia 49 p (9), 5. Româ
nia 47 p (9). 6. S.U-A. 39 p (8), 
7. Bulgaria 26 p (4), 8. Anglia 
24 p (6), 9. Iugoslavia 20 p (4), 
10, Vusuria 20 p (4), 11. R.F.G. 
18 p (6), 12. R.P D. Coreeană 
17 p (5), 13. Italia 16 p (3), 14. 
Uganda 13 p (3) etc.

A X-a EDITIE A „CENTURII DE AUR"
Tradiționala competiție 

box „Centura de aur“. 
la ediția sa jubiliară — 
— se va desfășura anul 
Intre 21 și 29 martie, 
anunțat pină în prezent par
ticiparea pugiliști din 11 țări : 
Bulgaria, Cuba, Etiopia, R.D. 
Germană, Grecia, Finlanda, Ita
lia. Iugoslavia, Siria, U.R.S.S. și

de 
ajunsă 
a X-a 
acesta 
Și-au

Ungaria. Cuba si Uniunea So
vietică au comunicat federației 
române de specialitate că vor 
prezenta formații complete.

Ca de fiecare dată, acest pu
ternic turneu international con
stituie pentru participant! un 
excelent prilej de verificare în 
vederea marilor competiții pu- 
gilistice.

ATLEȚI ROMANI EVOLUEAZĂ LA SOFIA
Sala Festivalna din Sofia va 

fi, astăzi și miine, gazda între
cerilor tradiționalului concurs 
atletic international desfășurat 
sub egida F.I.S.U. Atletismul 
românesc va ti reprezentat de 
următorii sportivi : Corina Ti-

• TELEX •

frea, C. Ivan, V. Selever, P. 
Palffy, Sig. Nagy, G. Tudor, 
I). Nistor, L. Sandor, I. Oltean 
ri Văii Ionescu, Ad; Proteasa, 
M. Prundeanu, G. Marko. La 
3—4 februarie, la Budapesta, va 
avea loc un concurs la care 
vor fi prezenți, între alții, Be- 
dros Bedrosian, Fița Lovin, E- 
lena Târițâ și Niculina Lazar- 
ciuc.

ATLETISM © Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Viena, 
sportiva cehoslovacă Jarmila 
Kratokvllova a stabilit cele mai 
bune performanțe mondiale „in
door" in probele de 400 m (49,64) 
și 200 m (22,76). Vechile recor
duri aparțineau aceleiași sportive 
• Campioana olimpică și dețină
toarea recordului mondial la să
ritura ta înălțime, Sara Simeoni 
(Italia), și-a anunțat participarea 
la concursul pe teren acoperit 
ce se va desfășura la 6 februa
rie la New York.

BASCHET © Rezultate ‘din tur
neul final al C.C.E. (m): Ț.S.K.A.
— Maccabi Tel Avlv 83—81
(42—40), Bosnia Sarajevo — Real 
Madrid 90—79 (51—45). In compe
tiția feminină : T.T.T. Riga — 
S.B.E. Budapesta 88—36 (40—13),
Delta Amsterdam — Steaua Roșie 
Belgrad 67—71 (după prelungiri). 
Levski Spartak Sofia — Sparta 
Praga 82—59 (40—31) © Federația 
braziliană Intenționează să orga
nizeze în acest an un turneu 
masculin la care au fost invitate 
cele mai bune echipe la J.O. de 
la Moscova, adică selecționatele 
Iugoslaviei. Italiei, Spaniei șl 
U.R.S.S. © La Ruse s-a desfă
șurat a doua intîlnire internațio
nală amicală dintre selecționata 
studenților din Bulgaria și o re
prezentativă universitară din 
România. Gazdele au cîștigat cu 
scorul de 99—68 (57—31). In pri
ma întilnire. echipa română ob
ținuse victoria cu 86—85.

FOTBAL © Primele ' meciuri 
ale turneului de la Caracas : Se
lecționata cluburilor din U.R.S.S.
— Mlllonarios Bogota 2—1 (1—0) 
și selecționata Venezuela — Es-

‘tudtantes Buenos Aires 1—0 (0—0)
HANDEAL © 

turneul masculin. 
Ungaria — Olanda 19—15 (10—6). 
R.S.S. L'tuanfană — România (B) 
29—27 (16—15), Bulgaria — Spa
nia 17—21 <11—141.

TENIS ® Turneul feminin de 
la Chicago a continuat cu opti
mile de finală ta care Barbara 
Potter (S.U.A.) a tavins-o pe Vir
ginia 
Alte 
6—4. 
6—3. 
6—4. 
6—3.

Rezultate din 
de la Soția :

Ruzici cu 2—6. 6—3, 6—3, 
rezultate : Hanika — Wade
6— 4. Louie — Jaeger 2—6,
7— 6. Mandl’kova — Bunge

6— 4 Turnbull — Allen 6—2. 
Smith — Jordan 7—6, 6—4

• La Bournemouth, în C.E. pe 
teren acoper’t. selecționata 
U.R.S.S. a întrecut formația An
gliei cu 2—1 : Zverev — Lewis

7— 6. 7—5. Borisov — Feaver
6—3. Jarett. Smith — Borl- 
Pugaev 6—4 6—4. Tn cadrul

competiții : Suedia —

3—6.
6—2, 
sov. 
aceleiași 
Ungaria 3—0.

DE SAH
j

cu cite 5< p (1). Marele maes
tru Florin Gheorghiu, care a 
avut zi liberă, se află pe locul 
9 cu 5 p.

© SOFIA. Campionatul Bul
gariei pe 1980 a fost cîștigat de 
marele maestru Ivan Radulov, 
care l-a învins în meciul de 
baraj cu 2'/,—l'/t p pe Inkiov. 
In vîrstă de 42 de ani. I. Ra
dulov cucerește pentru a patra 
oară titlul național.

• LINARES. înaintea ulti
mei runde continuă să conducă 
campionul mondial Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) cu 7Vz p, ur
mat de Christiansen (S.U.A.) 
6 p (1), Larsen (Danemarca) 5 
p (1). Spasski (U.R.S.S.) și Ri- 
bli (Ungaria) cu cite 5 p.

© TBILISI. Cea de a 4-a 
partida a meciului dintre ma
rile maestre sovietice Nana A- 
leksandria și .Nana Ioseliani, 
care își dispută finala'candida
telor la titlul mondial feminin, 
s-a întrerupt la mutarea 
Scorul este favorabil Nanei 
leksandria cu 2—1 p. (1).

și din cla-
aprecieriie) 

a A.I.P.S.,
Așa cum 

samentele 
Comisiei de 
România dispune de multi bo
xeri de valoare medie, dar îi 
lipsesc vîrfurile de înaltă per
formantă capabile să obțină 
medalii de aur în marile com
petiții internaționale. Este un 
aspect care trebuie să-i preocu
pe într-o mult mai mare mă
sură pe tehnicienii noștri.

reiese 
(deci, 

box
41.
A-

• WIJK AAN ZEE. După 11 
runde se menține 
maestru olandez 
sonko cu 7‘/, p, 
Browne (S.U.A.) 
(Olanda) — cu cite . . ..
dersson (Suedia). Sveșnikov și 
Taimanov (ambii U.R.S.S.) —

lider marele 
Genna So- 
urmat de 
și Timman 
6 p (1). An-

RALIUL MONTE CARLO

Ajuns la cea de-a 49-a edi
ție, tradiționalul raliu interna
țional Monte Carlo a supus 
concurența, datorită condițiilor 
atmosferice 
toare, la un 
cum se vede 
gine, traseul 
drept decor nămeții de zăpadă.

tn fotografie, echipajul con
dus de Hannu Mikkola (Audi 
Quatro), unul din favoriții edi
ției actuale, care a 
o bună parte din 
munții Vercors.

Competiția a fost 
echipajul francez 
gnotti — Jean-Marc 
pe Renault 5 Turrbo.

Telefoto : A.P.nAGERPRE3

foarte schimbă- 
sever trial. După 
și in această ima- 
de munte a avut

și condus 
cursă, in

cîștigată de 
Jean Ra- 

Andrie,

PE GHEATA SI PE ZAPADA 
j a

• Tradiționala cursă inter
națională de schi-fond „Marcia- 
longa* s-a desfășurat la Pre- 
dazzo (Italia) și a fost cîștiga
tă de suedezul Sven-Ake Lund- 
baeck, cronometrat pe distanța 
de 70 km cu timpul de 3hl9:36,0.
• „Cupa Mondială" la biat

lon a programat la Ruhpolding 
(R.F. Germania) o probă de 20 
km, în care victoria 
schiorului sovietic 
Alikin — lh08:27,37.

a fost cîștigată de schioara el
vețiană Marie-Theresa Nadig, 
cu timpul de 1:21,05, secondată 
de coechipiera sa Doris de A- 
gostini — 1:21,13.

a revenit 
Vladimir

Drobi fe-• Cea de-a doua ____ __
minină de coborîre desfășurată 
în stațiunea franceză Megdve

• La apropiatele C.E. de pa
tinaj artistic, programate între 
2 și 8 februarie la Innsbruck, 
R.D. Germană va fi reprezenta
tă în probele individuale de 
Hermann Schulz, Falko Kirsten 
(la masculin). Katarina Witt și 
Carol a Paul (la feminin). In 
proba de perechi va concura 
cuplul Brigit Lorenz Knut 
Schubert.

Cupele europene la fotbal

SrtRTURILL DE fINALA
Ierl, la Geneva, au lost sta

bilite prin tragere la sorți me
ciurile din sferturile de finală 
ale cupelor europene la fotbal : 
CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : Bayern Miinchen — 
Banik Ostrava ; Spartak Mos
cova — Real Madrid ; F. C. 
Liverpool — T.S.K.A. Sofia ; 
Internazionale — Steaua Roșie Belgrad.

CUPA CUPELOR ; 
Ham United — Dinamo 
Fortuna Diisseldorf — 
Lisabona ; Feyenoord 
dam — Slavia Sofia ; 
Carl Zeiss Jena — 1County.

CUPA U.E.F.A. : Grasshop
pers — F. C. Sochaux ; F. C, 
K«ln — Standard Lifige ; St 
Etienne — Ipswich Town ; A.Z. 
’67 Alkmaar — S. C. Lokeren.

Meciurile tur-retur se vor 
desfășura la 4 șl, respectiv, 18 
martie.

...FESTIVITATEA

West 
> Tbilisi; 

Benfica 
Rottcr- 
F. C. 

Newport

Presa sportivă și federația de fotbal din R.F.G. se pregăteau pen
tru marcarea unui jubileu: 25 de meciuri fără înfringere ale echipei 
reprezentative I Dar sărbătorirea nu va mai avea loc...

Fără îndoială, 1960 a fost fast pentru reprezentativa R.F.G., marcat 
prin recîștigarea titlului de campioana a Europei, obținerea locului I în 
ierarhia europeană sstabilită de „France Football" șî, in sfîrșit, par
curgerea unui an în care echipa nu a cunoscut înfrîngerea. Mai mult, 
jucătorului Rummenigge i s-a decernat „Balonul de aur". Deci, pu
ternice argumente pentru ca amintita festivitate să albă loc.

Remarcabilă a fost suita de partide — 23 — susținute fără infrln- 
gere. Ea a început cu jocui disputat de fosta campioană a lumii la 
Praga, în compania campioanei din 1976 a Europei, reprezentativa 
Cehoslovaciei. Oaspeții au cîștigat cu 4—3. Era la 11 octombrie 1978. 
Partida cu hr. 23 din acest șir de victorii sau meciuri egale a fost 
aceea de la 3 decembrie 1980 : 3—1 la Sofia,, in compania repre
zentativei Bulaoriei.

Sub îndrumarea antrenorului Jupp Derwall (cel care l-a înlocuit 
pe Helmut Schon după nereușita din Argentina), echipa șî-a schimbat 
fața, ajungînd sâ egaleze — se spune — în valoare ,,11"-le din anii 
1966 și 1974, cînd formația alb-negriior a cucerit titlul mondial sau 
a fost foarte aproape de el. Și asta cu toate că Derwall a trebuit 
să găsească (și în bună măsură a găsit) Înlocuitori de valoare pentru 
mari jucători ca Beckenbauer, Gerd Muller, Vogts, Maier și Schwar- 
zenbeck, creind noi vedete ca Hansl Muller, Hrubesch, Rummenigge, 
Bernd Schuster. Printre învinse — Argentina (2—1). Olanda (3-1 șl 
3—2), Belgia (2—1), U.R.S.S. (3—1). Polonia (3—1) etc., cinci partide, 
toate disputate in deplasare, fiind încheiate la egalitate (0-0 cu 
Malta, Ungaria, Turcia și Grecia, 1—1 cu Olanda). Deci 18 victorii 
și 5 egalități, 56 de goluri marcate și 18 primite.

Cifra 23 trebuia împlinită cu Încă două victorii (sau meciuri egale) 
ce se spera să fie realizate la „El MundiaUto", in Uruguay, unde 
echipa R.F. Germania pornea cu mari șanse chiar la victoria finală. 
Dar iată că cele două așteptate succese s-au transformat In tot 
atitea... Watterloo-uri. De fiecare dată R.F.G. a deschis scorul, dar 
n-a putut menține avantajul, fiind egalată, șl In cele din urmă, 
pierzind : 1—2 cu Argentina, 1—4 (I) cu Brazilia. Fapt este
că la această confruntare cu fotbalul sud-american, cel european — 
și mai ales aura Invincibilității fotbalului veet-germon — n-a rezistat. 
Și astfel plănuita sărbătorire n-a mal avut loc I

Mircea TUDORAN

r

LA UMBRA ALPILOR BAVAREZI
Zile de toamnă caldă, ca într-un septem

brie bucureștean. Vîrful ascuțit șl sticlos al 
Watzmannulul (la 2714 m) se detașează pe 
cerul clorotic ca un decor de teatru. De
altfel, de aici,, dintre văile Salzachului și 
Saalachului, panorama Alpllor bavarezi 
pare cu adevărat operă de scenograf. Pe 
fundalul mat al boitei sinilli se desenea
ză pregnant formații stîncoase ce dau con
comitent două senzații. aproape incompa
tibile, de solid șl de Ireal. In clădăraia 
pietroasă, alcătuiri cînd cubice, piramidale, 
cînd colțuroase, se bulucesc una-ntr-alta, 
mo-ntînd o superbă cunună de cremene în 
jurul ochiului de iaz Konigssee.

La poale, de unde privim, minunați de 
frumusețe, e celebra stațiune de altitudine 
Berchtesgaden, centrul unui peisaj montan 
splendid, cum îți oferă în zilele senine, dar 
mult mal uman, mal puțin detașat, prin 
apropiere, doar Caraimanul văzut de la 
Bușteni. Așezat Ia doi pași de Salzburgul 
lui Mozart (dincolo de graniță, în Austria) 
și avînd de cealaltă parte ca punct de reper 
Milnchenul Jocurilor Olimpice din 1972, lo
calitatea nu mai e de mult sălaș de pădu
rari, de muncitori la salină sau de iscusiți 
sculptori în piatră șl în corn de căprioară. 
Azi, Berchtesgaden, dincolo de obsesia unul

trecut nu prea îndepărtat, devine un centru 
elegant de vilegiatură, cu dotări somptu
oase, cu magazine scumpe, cu lume bogată 
plimbîndu-și plictisul pe străduțele de burg 
foarte salubre. în atmosfera oarecum arti
ficioasă, singurul lucru nealterat — excep- 
tînd natura — a rămas, dacă ai norocul 
să-l întîlnești, folclorul bavarez — cu fetele 
în bluze cu mînecuțe dantelate, cu băieții 
cu pantalonași de piele atîmați în bretele, 
învirtind de zor .Lăndlere" stimulate de 
micile ..Blechmusik".

Și oricit efort s-ar face pentru a-țl sus
trage atenția, coneentrînd-o, de pildă, spre 
castelul și mînâstirea ,,Sf. Petru și Ioan" 
(prima apariție a goticului în Bavaria) da- 
tînd din sec. 12. spre vechea piață de ali
mente ori spre biserica Franciscanilor, pri
virea, într-o clipă rătăcită, tot îți pleacă 
spre zarea apropiată, undeva între salină 
și modemul centru sportiv (cu piscină și 
terenur’ de tenis). înspre un munte nu 
prea înalt. dar sălbatic, unde a fost 
refugiul personal al lui Hitler, poreclit și 
„văgăuna lupilor". Acolo, în măruntaiele 
muntehd. un ascensor urcă mai multe sute 
de metri, oprindu-se direct în salonul vilei 
inv ?’bi1e în. care, în 1938, s-a dictat — în 
pofida Voinței popoarelor — îngenuncherea

Austrlei șt dezmembrarea Cehoslovaciei, sce
lerate acțiuni împotriva umanității. Ascunsă 
între chel stîncoase, mascată de creste săl
batice, vila nu l-a putut feri pe dictatorul 
fascist de judecata severă a omenirii. Lo
cul e disimulat acum — în perorația ghi
zilor — de legenda străveche a platoului 
de pe Untersberg, locuit de zîne șl pitici...

Ctnd s-a ținut atei cea de a 4-a ediție a
Conferinței sportive europene, cînd ne-am 
unduit pe lac pînă la mînăstirea Bartholo- 
măus, cînd am privit uluiți coborîrea delta- 
planelor de pe vîrful Schbnfeld sau cînd 
ne-am întrecut cu sania pe pista artificială 
de Ia KOnigssee, am crezut că rămînem ta 
perimetrul Bavariei pitorești de azi. Este 
adevărat că modernul ne-a frapat din pri
ma clipă, de cînd am găsit în camere cite 
o poliță de asigurare pe viață, sau cînd 
șoferul din B.M.W. s-a vădit a fi specia
lizat în lupta antl-teroristă, pus să-I ocro
tească pe congreslștl. Șl am aflat, abia mal 
tlrziu că, de fapt, participanții erau Invi
tați la e prospecta^ a viitorului. Repre
zentanților sportului din țările continentu
lui li se înfățișa. Indirect, e candidată po
sibilă la organizarea Jocurilor Olimp'ce de 
iarnă din 1988.
Berchtesgaden ului
Jenner piste de schi alpin, la Relt Im 
Winkl — locuri pentru probele nordice, iar 
la Ruhpolding — pentru biatlon și sărituri, 
pirita
pista artlficallă de patinaj de la Inzell 
palatul 
pentru hochei. Deci, asta era.

Cînd 
umbră...

Intr-adevăr. regiunea 
posedă pe muntele

de bob și sanie de la KSnigssee. 
si 

de gheață de la Bad Refchenhall

se lasă seara, și Watzmanul face

Victor BĂNCIULESCU
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