
MECIURILE CU NOUA ZEELANDĂ ©
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REPREZINTĂ UN MOMENT IMPORTANT
PENTRU RUGBYUL ROMÂNESC

dialogul nostru cu ing VIOREL MORARU,

[li
țsîl

vicepreședinte ai F. R. Rugby ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

— Stimate Viorel Moraru, 
ne aflăm în ajunul unui eve
niment sportiv cu o largă re
zonanță în rindul iubitorilor 
sportului cu balonul oval, de 
la noi. dar și de peste hotare 
— primul turneu în România 
al echipei „AII Blacks", ded a 
reprezentativei Noii Zeelande, a 
cărei faimă în lume n-a egala- 
t-o nimeni pînă acum. Ce sem
nificație are pentru dv., strate
gul de ieri al grămezii echipei 
naționale — totodată apreciatul 
tehnician de astăzi, factor de 
conducere al federației — a- 
ceastă prezență a „15“-Iui de 
la Antipozi ?

— Pentru rugbyul nostru, 
turneul neo-zeelandeziior tn 
România reprezintă un mo
ment de referință, o recunoaș
tere a valorii noastre in per
manentă creștere, a prestigiu
lui internațional pe care trico
lorii și l-au cucerit, îndeosebi 

în ultimele două decenii. Am 
în vedere succesiunea de parti
de internaționale susținute In 
compania Franței, cu care ne 
disputăm intiietatea in „Cam
pionatul Europei — F.I.R.A.", 
apoi meciurile cu Țara Gali
lor, Irlanda, recent cu Sco-

ția. Iar peste Ocean, cele cu 
Argentina și chiar cu o Selec
ționată de 
elande, cu

—. Cum 
turneu, la

— încă din 1975, cînd rugbyș- 
til noștri au evoluat in Noua 
Zeelandă, s-a ajuns la o înțe
legere de principiu ca „Aii 

Blacks" să evolueze și in 
România, atunci cind va în
treprinde turnee in Europa. 
Anul acesta, neo-zeelandezU 
vor evolua în Franța, un tur
neu de 7 meciuri. Iar înain
tea acestuia, iată, ei au fost 
de acord să joace două parti
de ît» compania rugbyștilor ro
mâni, hotărîre care, evident, 
ne onorează. Aș vrea să sub
liniez faptul că acest turneu 
neo-zeelandez tn România este 
așteptat cu un mare interes, 
in primul rind tn... Franța. 
Dovadă : prezența alături de 
ziariștii neo-zeelandezi, care se 
deplasează Ia București, și a 
unor condeieri din țara „coco
șului galic", a unor persoane

T. BRADEȚEANU

tineret a Noii Ze- 
șase ani tn urmă... 
s-a ajuns la acest 
perfectarea lui 7

(Continuare in pag. a 8-a)
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Astăzi, etapa a 10-a a Diviziei „A" de fotbal

POLI TIMIȘOARA - STEAUA, 
„CAPUL DE AFIȘ AL ZILEI

© Corvinul speră să repete, la Brașov, isprava de 
miercuri a băcăuanilor, dacă nu mai mult... © Spor
tul studențesc nu uită că a cîștigat in primăvară la 
Bacău © Derby oltean, în Bănie © După punctul 
smuls Ia Timișoara, U.T.A. va încerca să stăvilească 
contraatacurile Jiului • Progresul — Vulcan crede 

primei victorii © Constăn-

I 
I

că a venit, in sfîrșit, ziua 
țenii se pregătesc să facă 
o surpriză plăcută... tele
spectatorilor © Liderul nu 
poate avea (teoretic) pro
bleme in fața vîlcenitor © 
La Tirgoviște, Dobrin îm
potriva fostei sale echipe!

Brașov : 
Bacâu : 
Craiova : 
Arad :
București :

CLASAMENTUL

în sala Victoria din Ploiești:

■>

DIN NOU IN FAȚA PUBLICULUI
cu gimnastele 
prilej de reale 
De data aceasta, plăcerea de a le ve-

O reîntîlnire 
întotdeauna un 
toril sportului, 
deâ la lucru pe cele mai bune gimnaste ale țării o 
vor avea, timp de două zile, astăzi și mîine, ploieș- 
tenii. La sala Victoria din localitate se va desfășura 
lntilnirea dintre reprezentativele României și Bulga
riei, menită să

noastre fruntașe este 
satisfacții pentru iubi-

ofere

aur 
ulti-

Medaliată cu 
și argint la 
mul Campionat eu
ropean, de la Ma
drid. Cristina Gri- 

o 
o 

In-

goraș a atins 
măiestrie care 
situează, fără 
doială, printre gim
nastele cu reale 
șanse pentru o e- 
voluție bună ji la 
apropiatele Campi
onate mondiale

specialiștilor din cele două țări 
prilejul de a verifica pregăti
rile efectuate în vederea apro
piatelor campionate mondiale 
de la Moscova.

Acesta este și motivul pen
tru care se va concura atît cu 
exerciții liber alese (programa
te astăzi după-amiază, de la 
ora 17). cit și cu exerciții im
puse (duminică dimineață, de 
la ora 10). Antrenorii Atanasia 
Albu și Octavian Belu au ve
nit de la Deva cu cele mai 
bune gimnaste pe care le au 
în pregătire — Cristina Grigo- 
raș, Rodica Dunca, Emilia E- 
berle, Dumitrița Turner, Miha- 
ela Stănuleț, Melita Ruhn, Aura 
Anghel, Dorina Ungurcanu, Ma
riana Silișteanu, ei 
opteze astăzi pentru 
fete care vor face 
echipă.

Echipa oaspete a ___  __
la prînz în Capitală și și-a con
tinuat drumul spre Ploiești, a- 
vînd în componență, printre 
altele, pe Galina Marinova, 
Zoia Grancearova, Camelia Tra- 
ianova, Ivanka Gramatikova.

urmînd să 
cele șapte 
parte din

sosit ieri

UNOR GENERAȚII SANAEOASE Șl ROBUSTE“
Interviul nostru cu prol. dr. Leonida fillfPASW,

rectorul I. n. r. București
tovarășe rector, 
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PROGRAMUL
F.C.M.
SPORT CLUB 
UNIVERSITATEA 
U.TJL
PROGRESUL-VULCAN

Timișoara : 
Constanța :

București :

- CORVINUL
- SPORTUL STUDENJESC
- F.C. OLT
- JIUL
- A.S.A. TG. MUREȘ

(stadionul Progresul)
POLITEHNICA - STEAUA
FOTBAL CLUB - „U“ CLUJ-NAPOCA

(re-priza a doua va fl televizată de la ora 16)
DINAMO - CHIMIA RM. V1LCEA

(stadionul Dinamo)
CUBUL SPORTIV - F.C. ARGEȘTirgoviște :

Toate partidele încep de la ora 15.

I

Campionatul mondial de fotbal pentru Juniori

ROMÂNIA Șl ANGLIA ÎN LUPTĂ

PENTRU MEDALIILE DE BRONZ
ADELAIDE, 18 (prin telefon). 

Foarte pu.li a lipsit ca tine
rii noștri tricolori să ia dru
mul spre Sydney, unde se va 
disputa duminică, la ora 15 (ora 
Australiei), finala Campionatu
lui mondial de juniori, dintre 
R. F. Germania șl Qatar. Re
prezentativa noastră a ajuns 
însă la Adelaide, la vreo 700 
kilometri de Melbourne, pentru 
„finala mică", de sîmbătă, la 
ora 15, pe stadionul Hindmarsh, 
unde va întîlni echipa Angliei, 
învinsă surprinzător ' ~
tar. Juniorii români au pier
dut semifinala cu
R. F. Germania pentru că au 
ratat exasperant de mult, pen
tru că au incercat să rezolve 
totul prin acțiuni individuale, 
pentru că mijlocașii n-au mai 
pendulat intre cele două linii, 
dar și pentru că, așa_cum spu
ne din titlu 
tiser" din 
i-a ajutat 
germani !“ 
din semifinală trebuie uitată. 
Elevii lui Constantin Cerriăia-

nu sint hotărîți să urce pe po
diumul campionatului mondial, 
măcar 
ceea 
performanță. Pentru meciul cu 
Anglia nu va putea fi folo
sit Andone, care a primit 
miercuri al doilea cartonaș gal
ben. Pe postul lui va juca ară
deanul Vușcan. în rest, nici o 
modificare in formația noastră.

pe treapta de brom, 
ce tot ar reprezenta o

de Qa-

formația

ziarul „The Adver- 
Adelaide, „Fortuna 
pe jucătorii vest- 
Acum, înfrîngerea

UN NIVEL CALITATIV SUPERIOR
— Stimate 

Ingăduiți-ne 
acest dialog prin a aminti o re
alitate pe care absolvenții ins
titutului dv. o evocă cu emoție 
și bucurie. Este vorba de tradi
ția sportivă a . .............. .  '
reștene...

— Au toate 
că Institutul 
Farmacie din 
gioasă instituție medicali de 
invățămint superior din țara 
noastră și una din primele de 
acest fel din sud-estul Europei, 
care și-a adus o importantă 
contribuție la afirmarea științe
lor medicale românești în în
treaga lume, s-a făcut cunoscut 
totodată de-a lungul celor a- 
proape 125 de ani de existen
ță și prin stimularea activității 
sportive in rindul studenților. 
Promotori, in acest 
fost cadre didactice 
reputație științifică, 
re Constantin Caracaș, 
Felix, Carol Davilla, i 
tin Istrati, Francisc 
Grigore Benetato, Ion 
Emil Crăciun și Ștefan

„Medicinii" bucu-

motivele! Pentru 
de Medicină șt 
București, presti-

sens, au 
cu o mare 
printre ca- 

, Jacob 
Constan- 

Rainer, 
Pavel, 
Milcu,

oameni de excepție care și-au 
consacrat o parte din prodigi
oasa lor activitate de cerceta
re problemelor legate de invă- 
țămintul de educație fizică. Me
rită, de pildă, si amintim că 
înființarea In 1922 a actualului 
Institut de educație fizică și 
sport s-a datorat și aportului 
adus de cadrele didactice ale 
Facultății de Medicină Genera
lă din București, in frunte eu 
Constantin Angelescu, Ion Ata- 
nasiu, Horia Dumitrescu. Mina 
Minovici. Grigore Popa ji alții.

— Aceste nume prestigioase 
de profesori și savanți ne a- 
mintesc de un alt moment im
portant, anterior creării IEFS, 
cel din 1920, cînd au fost puse 
bazele clubului sportiv al me- 
diciniștilor.

— Intr-adevăr aceasta a fost 
prima unitate sportivă studen
țească subordonată direct unei 
facultăți. Un club cu o remar
cabilă activitate, mai ales in

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

OBIECTIVUL PRINCIPAL
AL ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ

Pentru îndeplinirea sarcinilor 
de răspundere izvorîte din do
cumentele celui de la XII-lea 

a 
al

subli- 
tovarășul NICOLAE

Congres al 
.obiectivului 
cincinalului 
nlat de
CEAUSESCU : „...realizarea u- 
nei calități noi in toate dome
niile, trecerea de Ia acumulă
rile cantitative la o calitate 
nouă a muncii și a vieții in 
toate sectoarele", Programul de 
dezvoltare a activității 
cație fizică și sport, 
de Plenara C.N.E.F.S. 
februarie, a stabilit 
prioritare de acțiune care să a-

partidului, 
fundamental 

1981—1985,

de edu- 
adoptat 
în luna 
direcții

sigure în continuare dezvolta
rea la un nivel calitativ supe
rior a mișcării sportive din ța
ra noastră.

Calendarul competițiilor spor
tive de masă pe anul 1982, e- 
laborat de C.N.E.F.S. împreună 
cu organele și organizațiile cu 
atribuții în acest domeniu o- 
feră în realizarea acestor di
recții prioritare un mijloc deo
sebit de însemnat pentru cu
prinderea Întregului tineret, a 
maselor largi de oameni 
muncii intr-o permanentă și 
susținută activitate sportivă.

ai

(Continuare în pag. a 6-a)
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CALENDARUL COMPETIȚIILOR DE MASĂ
PE ANUL 1982 DIN CADRUL „DACIADE1“

MATEI
Adică : Lovaș — Eduard, Red- 
nic, Vușcan,- Matei — C. Ilie, 
Balint, Hangbiuc — D. Zamfir, 
Sertov, Gabor.

Am văzut Ia televizor, Îm
preună cu jucătorii noștri, go
lurile din partida Qatar — 
Anglia, încheiată cu o mare 
surpriză. Al doilea gol primit 
de englezi s-a datorat unei 
mari greșeli de apărare, iar 
Qatarul a ratat la 2—1 un pe-

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag. a 7-a)
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După campionatul
mondial de navomodele

De curtad, In localitatea Iablo- 
nec Nad Nlsou din Cehoslovacia 
»-a desfășurat primul campionat 
mondial de navomodele, grupa C 
in regulamentul NAVIGA. La a- 
eeastă mare competiție a luat parte 
și un lot de sportivi români, a- 
vlnd conducător pe Dumitru Ca- 
lomflr, instructor de modelism la 
C.M.E.F.S. București, pe care, la 
întoarcere, l-am rugat să ne dea 
ctteva amănunte.

— Deși se află la prima ediție, 
campionatul mondial s-a bucurat 
de o largă participare, cu spor
tivi din Bulgaria, Polonia, Fran
ța, Italia. R.F. Germania și din 
alte țări, preocupați de a con
strui machete de nave celebre 
care au cutreierat sau cutreieră 
mările și oceanele lumii. Lotul 
nostru a fost format din sportivi 
•i asociațiilor „Aeronautica* și

VINT BUN LA PUPA...
„Energetlcianul* București ta 
frunte cu ing. Silviu Morarlu, 
oare a și făcut parte din juriul 
Internațional de arbitri, împreună 
eu ing. Vsevolod Romanescu, ar
bitru asistent. Fiind binecunoscuțt 
de la alte competiții internaționale 
la care au participat eu rezultate 
remarcabile^ constructorii români 
și navele lor au fost înconjurați 
de la început cu mult interes.

— Cum s-a desfășurat, practic, 
concursul I

— Toate modelele, însoțite de o 
documentație tehnică cit mai 
complexă, au fost aranjate 
Intr-un complex expozițional, ta 
vitrine special amenajate. Imagi
nea acestui „port" tn care au an
corat aproape 200 de nave din 
toate timpurile era de-a dreptul 
impresionantă. Publicul din loca
litate « așteptat deschiderea aces-

„CUPA DE TOAMNA" LA KARTING
In condițiile unei bune orga

nizări, asigurată de asociația 
„Automobilul" si filiala 
Galați, pe kartodromul 
calitate s-au desfășurat 
rile „Cupei de toamnă" 
ting. Cei 40 de sportivi

A.C.R. 
din lo- 
tatrece- 
la kar- 

__„. __ . ______ din 14 
județe au oferit spectatorilor pre- 
zențl e Întrecere agreabilă șl de 
un bun nivel tehnio șl specta
cular.

Iată rezultatele înregistrate : se
niori, cL 50 cmc : Aurel Tăna- 
se („Danubius" Galați) ; Juniori 
mari : Marin Valentin („Automo
bilul" Galati) ; juniori mici : Oc
tavian Gere („Pescărușul" Cons
tanța) ; fete : Mariana Roșea 
(„Automobilul" Galați).

T. SIRIOPOL-coresp.

tei expoziții ca pe un eveniment 
extraordinar. Cred că este sufi
cient dacă spunem că de-a lun
gul celor cîteva zile prin fața ex
ponatelor s-au perindat peste 
50 000 de vizitatori de toate vîrs- 
tele. Pe tot acest răstimp au a- 
vut loc ceremoniile carturilor ma
rinărești, asigurate de pionierii 
clubului K.L.M. „Admirai", gazda 
competiției și alte festivități ofi
ciale. Corpul de arbitri, pe clase 
de modele, au examinat navele, 
documentațiile însoțitoare acor- 
dind punctaje potrivii regulamen
tului pe baza cărora s-au acordat 
medaliile.

— Ce ne puteți spune despre 
rezultatele obținute de sportivii 
noștri ?

— Participarea noastră a fost 
încununată de rezultate bune și 
foarte bune. Avem în vedere cele 
două medalii de argint cîștigate 
de ing. Iaan Lăzărescu, cu nava 
,Sambuco" și Andrei Ghițescu cu 
nava „Ametlyst" și șase medalii 
de bronz obținute de Ioan Oros 
(2), Hie Goga, Bujor Răzvan, Cris
tian Georgescu și Adriana Dul- 
gheru. Putem spune că s-a de
butat bine in primul campionat 
mondial al acestei discipline teh
nico-aplicative.

— Nu ne rămîne decît să vă a- 
dresăm urarea marinărească „vînt 
bun la pupa", în continuare !

INTILNIRE CU O CARTE
CARE SE UITA GREU

BUCURIA
DE A FI

ZBURĂTOR...
clipi din 
răsucește 

cuprins 
beție a 
carlinga

Urmărim fără a 
ochi avionul care se 
ta văzduh, amețitor, 
parcă de o ciudată 
zborului Acolo. în 
păsării măiestre, pilotul acțio
nează, însă, cu calm și pre
cizie comenzile, iar aparatul 
H ascultă ca o ființă inteligen
tă și supusă. Un tonou. tacă 
tunul, o cascadă de figuri acro
batice și iată-1 venind la ate- 
Hzare. Capota se ridică și din 
carlingă sare sprintenă pe a- 
ripă o fată, o tînără zveltă. cu 
fața îmbujorată de efort : Ma
ria Șulcan. Așadar, ea a făcut 
să ne oprim respirația cu cî- 
teva clipe în urmă, urmă
rind-o sub aripa norilor, o 
fată pilot de înaltă acrobație 
aeriană, un nume nou ta ga
leria „amazoanelor cerului". 
La recenta „Balcaniadă aero
nautică" Maria Șulean a urcat 
de trei ori pe podium, o dată 
pe cea mai înaltă treaptă, cu
cerind un titlu de campioană 
balcanică. Și doar cu un an 
In urmă ea și-a luat brevetul 
de pilot în aviația ușoară. 
Cum ai ajuns atît de repede 
aici, Maria Șulean 7 Zîmbește. 
se uită la fosta ei instructoa
re de zbor, Nina Ioniță, pro
fesoara ei ___ '
taaltă clasă — prietena ei ne
despărțită — și răspunde 
modestie : .. __ __
Muncind, învățînd de la tova
rășa Instructoare, de la tova
rășul antrenor Constantin Ma- 
nolache, și iar muncind. Fără 
muncă nu există bucurie".

După terminarea liceului, nu 
cu mulți ani ta urmă, Maria 
Șulean « a înscris la școala

de acrobație de

cu
„Cum să ajung 7

V. T. MUREȘ

— . »J
locul I — Nina Ioniță.

Maria Șulean, locul 2 in clasamentul general (f) al „Balcania
dei aeronautice". Pe

S-a împămintenit prin redac
ții o anume expresie, aceea de 
„reporter frenetic", potrivită ga- 
zetarului-argint viu, de tempe
rament, care iși iubește mese
ria mai mult decît propria per
soană. Mircea M. Ionescu este 
nu încape vorbă, un asemenea 
tip de ziarist mistuit de neli
niști, pătimaș în căutarea nou
lui și a adevărului despre spor
tul Iul preferat, fotbalul. înar
mat cu creion și bloc-notes de 
la o vîrstă adolescentină, el a 
notat tot ceea ce l-a frapat 
încă din primul an de jurnalis
tică sportivă. Rezultatul fișe
lor strînse, maldăr, pe birou) 
de lucru ? Recentul volum, a- 
părut in Editura Sport-Turism 
și intitulat „ÎNTÎLNIRI CARE 
SE UITA GREU..." Un volum- 
sinteză al faptelor- de prim- 
plan petrecute într-o duzină de 
ani (pe stadioane și în culi
sele lor, în orașele și muzeele 
lor, vizitate de autor, uneori, 
într-o goană de... reporter fre
netic), stivuite 
un suflet avid 
dornic să așeze 
ce a văzut și a 
tens.

—Abia ținem pasul cu el, 
lectura de o noapte, furați 
stilul alert, de intensitatea 
sinceritatea cu care Mircea 
Ionescu trăiește bucuriile 
necazurile, derulate într-o ame
țitoare alternanță „alb-negru" ; 
așa cum, dealtfel, ne apare tu
multuoasa și zbuciumata viață 
a stadioanelor, a eroilor lor, a 
.Acestor bărbați fără duminici, 
fotbaliștii de mare perfor
manță".

Intr-adevăr, este meritul au
torului, acela de a reuși să ne 
transpună perfect — după 12 
ani 1 — in atmosfera apăsătoa
re a acelui 8—0 înregistrat la 
o partidă Legia Varșovia — 
U.T.A. (la prima deplasare, 
peste hotare, a lui „M.M.I."), 
în ambianța reconfortantă (o 
tempora !) prilejuită de un re
zultat de excepție reușit de

și reținute de 
de cunoaștere, 
pe hîrtie ceea 
simțit mai in-

in 
de
?i 

M.
Și

„tricolori" in ultimii ani : 2—0 
cu Iugoslavia (Zagreb, mai ’77), 
la prima sa transmisie TV a 
unui meci internațional.

între aceste două memorabile 
episoade, autorul poposește la 
Tîrnava 
cu lux 
prăvile 
sitatea 
cupelor 
la Viareggio, în zilele 
carnaval de neuitat, cu Paolo 
Rossi și Giancarlo Antognoni, 
pe atunci „ragazzini", se între
ține cu Concetto Lo Bello, ves
titul cavaler al fluierului, care, 
impresionîndu-1 pe cronicar cu 
marea lui personalitate, avea 
să-1 determine, peste ani, să 
încerce și în... arbitraj.

Să ne oprim, însă, la depli
nele reușite ale lui Mircea M_. 
Ionescu și anume la această 
carte lecturată într-o noapte. A 
fost o noapte pierdută și... cîș- 
tigată în același timp.

încercați și dumneavoastră, 
stimați citițori, acest plăcut pa
radox. Semnatarul acestor rîn- 
duri vă asigură că nu veți re
greta.

Gheorghe NICOLAESCU

și Leeds (relatîndu-ne, 
de amănunte, din is- 

lui Dinamo și Univer- 
Craiova pe terenurile 
europene), se întîlnește, 

unui

de zbor a aeroclubului „Gheor
ghe Bănciulescu" din Ploiești. 
Împreună cu alte fete ca ea. 
„De la început a fost o elevă 
deosebit de sirguincioasă, cu
rajoasă și disciplinată. Talen
tul s-a șlefuit pe parcurs" — 
ne spune Nina Ioniță. După 
terminarea pregătirii în aero
club a urmat școala de avia
ție „Aurel Vlaicu", iar în 1980 
a fost brevetată ca pilot pro
fesionist. „După ce am urmă
rit întrecerile ediției trecute a 
„Balcaniadei", aici. Ia Ploiești, 
acum doi ani, m-am 
Încerc și eu 
și mă bucur 
mai bine".

O urmărim 
dreptîndu-se 
„pasărea măiastră1 
relua totul de la început, a re
trăi bucuria zborului, de fapt, 
pentru o nouă repriză de 
muncă. Pentru că. aici, ta a- 
viație, numai munca îți aduce 
bucuria de a fi zburător de e-

înalta 
că...

pe 
Hi TI

INTERVIUL NOSTRU CU prof. dr. LEONIDA GHERASIM, RECTORUL I.M.F. BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

hotărît să 
acrobație 

merge tot

Maria în- 
nou spre 

pentru a

Viorel TONCEANU

ION BIRȘA, BUCUREȘTI. Pio
nul, ajuns pe ultima linie, poate 
fi transformat IN ORICE PIESA 
AFLATA SAU NU ÎN MOMEN
TUL ACELA PE TABLA DE ȘAH 
Deci, un jucător poate avea mai 
multe regine pe tablă (am spus 
regine aceasta fiind piesa cea 
mal tmportantă, dar dacă soco
tește că o altă piesă II poate 
servi mal bine ta situația respec
tivă, nimeni nu-1 împiedică pe 
jucător s-o prefere. In 99% din 
cazuri. Insă, pionul este trans
format ta regină).

că s-a găsit, totuși, cineva, care 
să vă contrazică ta legătură cu 
un rezultat al iul Dinamo I Ori
cum, ați clșttgat pariul I In 1979, 
după ce Eintracht Frankfurt a 
obținut cel de-al doilea gol In 
mln. ...93, egaltad astfel scorul 
general cu Dtaamo, au urmat 
prelungirile, timp ta care gazdele 
au Înscris golul calificării.

AUREL MUREA, CLUJ .-NAPO
CA. In grupa a n-a a campiona
tului mondial de fotbal din 1954, 
echipa Ungariei a Întrecut cu 8—3 
formația R.F.G. Cele două echi
pe aveau să se retatllnească ta 
finală, victoria revenind de data 
aceasta fotbaliștilor vest-germani 
cu 3—2. după ce ungurii condu
seseră cu 2—0 In minutul 10. Te 
pui cu ...fotbalul I

VASILE TURCU, BRAILA. Sta- 
teți un suporter al Rapidului ! 
Echipa dv. favorită a participat 
la ediția 1971 — 1972 a Cupei 
U.E.F.A. unde, după ce a eliminat 
pe F.C. Napoll si pe Legla Var
șovia, a fost eliminată ta optimile 
de finală de Tottenham Londra. 
Parcă sufereațl mal puțin pe 
mea aceea, declt ta 
din cauza Rapidului, 
mal dv 1

ultimll 
Și nu

AL...

vre- 
anl 
nu-

OB-

IOAN MOLDOVAN. COMUNA 
CRISTESTI. Ca suporter al echi
pei de fotbal Dinamo, era firesc 
ca rezultatele acestei formații să 
vă fie bine cunoscute ! Mă mir
«ZTT'’”" "on

Sportul

UN OBSERVATOR 
SERVATORILOR, BUCUREȘTI. 
Observatorii delegați la meciurile 
de fotbal au, mal ales, e misiu
ne de Informare, pe care, este 
adevărat, unii dintre el nu și-o 
îndeplinesc in mod corespunzător. In nld un caz tasA, obser
vatorii nu stat niște... supra-ar- 
bltrl. care pot anula deciziile a- 
eestera. Eta stat taapelabile. 
Dar. firește, dacâ este eazuL ob
servatorii trebuie să Informeze 
Federația de fotbal asupra situa
țiilor respective.

volei, echipa masculină a Me- 
dicinei definind supremația pe 
plan național intre 1945—1947, 
cea feminină a activat 10 ani in 
Divizia „A", în 1953 a ocupat 
locul 3. Și tot in prima divizie 
au fost prezente formațiile de 
baschet (in 1948 — locul 5) fi 
rugby, in 1954. Sint de remar
cat și unele individualități care 
s-au constituit virfuri in per
formanță: in volei, Jean Pono- 
va, Dumitru Medianu și Gabri
ela Popa; in atletism, Clement 
Baciu și Anca Gurău; in șah 
Octav Troianescu fi Maria Al- 
buleț. Af 
fi un alt 
a I.M.F. 
dat mai 
in 1932, 
de Educație Fizică din România. 
Prin intermediul acesteia și ur- 
mînd exemplul prof. dr. IuH>( 
Hațeganu, rectorul Universității 
clujene, in iunie 1939 prof. dr. 
Ion Nițescu a înaintat decana
tului Facultății de Medicină 
cunoscutul „Raport asupra posi
bilității înființării încă de la 
începutul anului academic 1939/ 
40 a unui program săptămînal 
de educație fizică pentru stu
denții Facultății de Medicină 
din București." S-a anticipat 
astfel introducerea educației fi
zice ca disciplină de invățămînt 
universitar, fapt care se va îm
plini după 23 August 1944

— Pe fundalul unei ase
menea tradiții s-a creat la 
I.M.F. București, în anii noș
tri, al socialismului, o puterni
că mișcare sportivă care con
dusă și îndrumată de comitetul 
de partid a atins dimensiuni 
deosebite. Ne amintim, de pil
dă, de „Cupa Carol Davilla", cu 
mii de participant!.

— Inițiată in 1957, cu prile
jul aniversării Centenarului tn- 
vățămîntului superior medical 
din București fi dedicată me
moriei celui care a pus bazele 
invățămintului medical româ
nesc, „Cupa Carol Davilla" a 
insemnat, realmente, un model 
pentru toate institutele de in
vățămînt superior de la noi.

— Și tot ca o activitate spor
tivă de masă s-a Impus și „Cu
pa anilor I", Inițiată de Insti
tutul dv., cu larg ecou pretu
tindeni. Dovadă: astăzi nu e-

dori sd mai semnalez 
fapt: tradiția sportivă 
București s-a consoli- 
ales după înființarea, 
a Societății Medicale

xislă centru universitar în care 
„Cupa anilor 1“ să nu figureze 
in calendarele competiționale...

— Avind un net caracter de 
masă, „Cupa anilor I", inițiată 
de noi in 1958, a fost preluată 
inițial de Centrul universitar 
din București, apoi extinsă in 
întreaga țară. Sigur, scopul ei 
a fost acela de a angrena In 
sport pe toți studenții care pă
șesc in invățămintul superior, 
totodată și de a selecționa ele
mente pentru loturile reprezen
tative ale institutului, de a lan
sa in activitatea de performan
tă pe cei mai înzestrați. Ori
cum, „Cupa anilor I" a ajuns 
cea de a doua competiție spor
tivă studențească organizată pe 
plan republican — după cam
pionatele universitare — In ceea 
ce privește numărul de partid- 
panți și interesul cu care este 
așteptată.

— Există, prin urmare, la 
I.M.F. București un cadru or
ganizatoric Închegat care favo
rizează desfășurarea unei boga
te activități sportive de masă. 
Faptul a fost evidențiat și mai 
mult odată cu lansarea marii 
noastre competiții sportive na
ționale „Daciada"...

— Apreciată in trecut, activi
tatea sportivă din cadrul insti
tutului nostru se bucură și in 
prezent de o reputație deose
bită. Constanța și ritmicitatea 
organizării competițiilor pe ani 
de studii, caracterul lor săr
bătoresc, larga popularizare de 
care se bucură acestea și im
plicit numărul mare de partici- 
panți, în medie peste 2 000, de
monstrează faptul că sportul de 
masă a pătruns adine nu numai 
in preocupările studenților, ca 
beneficiari direcți, ei și a con
ducerii institutului și facultăți
lor, a organelor asociațiilor stu
denților comuniști. Dispunem 
de un sistem competițional sta
bil. eșalonat pe toată durata a- 
nului universitar, adaptat struc
turii anului de invățămlnt și 
diversificat In funcție de opțiu
nile studenților și de baza ma
terială existentă.

— Cunoaștem eforturile rec
toratului de a asigura activită
ții sportive a medicinlștilor din 
București multiple posibilități 
de exprimare și In acest dome
niu. In ultimii, ani a apărut in 
zona Grozăvești un complex

9
sportiv. Sînt de așteptat și alte 
împliniri la acest capitol?

— Consider că în momentul 
de față studenții noștri dispun 
de o bună dotare, care le asi
gură condiții adecvate^ de pre
zentare in concursuri și compe
tiții, in procesul de invățămînt. 
Complexul sportiv de la Groză
vești, care cuprinde 4 terenuri 
de volei, cite două de baschet 
și tenis, altul de handbal, sec
toare pentru atletism, tnclusiv 
o pistă de alergări vine in spri
jinul unei activități sportive cit 
mai cuprinzătoare. Este meritul 
colectivului catedrei de educa
ție fizică și sport pentru tot ce 
s-a realizat la Grozăvești, al 
studenților care au prestat pes
te 20 000 de zile muncă patrio
tică, al organizațiilor asociați
ilor studenților comuniști. Fi
rește că mai există loc și pen
tru alte împliniri. Se simte ne
voia unei săli de sport, lucru 
care va deveni posibil odată 
cu încheierea lucrărilor metro
ului in zona complexului nos
tru sportiv, ceea ce va deter
mina o substanțială îmbunătă
țire a procesului de cuprindere 
in exercițiu fizic fi sport a 
marii mase a studenților medi- 
einiști.

în încheierea dialogului a- 
cordat cu multă amabilitate, 
prof. dr. Leonida Gherasim a 
ținut să precizeze :

— Considerăm că exercițiul 
fizic, sportul ca atare, trebuie 
să facă parte din preocupările 
studenților de azi, medicilor de 
mîine, adică a celor care au 
obligația să propage activitățile 
de mișcare acolo unde vor lu
cra — in dispensare, policlinici, 
in spitale. Aceasta pentru că 
medicul trebuie să constituie — 
alături de familie și școală — 
factorul de referință în forma
rea unor generații sănătoase și 
robuste. De asemenea, in îndru
marea populației adulte, medi
cul trebuie să aibă un rol tot 
mai activ, pe rețetarul său e- 
xercițiul fizic e necesar să se 
afle cu precădere, ca un mijloc 
preventiv, profilactic împotriva 
unor factori naturali de risc fi 
pentru a asigura masei de oa
meni ai muncii o capacitate de 
efort permanent, cu efecte di
recte In propășirea și dezvolta
rea economiei României socia
liste.



Azi și mîine, In campionatul He hochei
----------------------- . -» 
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0 ETAPĂ CU DOUĂ MECIURI AMÎNATE!
DIVIZIA „Â“ FEMININĂ DE VOIE! 
PROGRAMEAZĂ PRIMELE MECIURI

întrecerea celor mai bune 
6 echipe din hocheiul nostru, 
adică disputa din cadrul pri
mei serii valorice a campio
natului Diviziei „A", urma să 
programeze azi și mîine o 
etapă completă. Din cele trei 
duble partide programate cu 
acest prilej se va juca numai 
că meciul Steaua — Avîntul Gheorgheni nu se poate disputa, 
patinoarul „23 August" fiind închis, iar celălalt meci, Dinamo 
— Dunărea Galați a fost amînat, pentru că dinamoviștil susțin 
mîine, la Sosnowiec, partida retur din cadrul 
C.C.E. cu Zaglebie, campioana Poloniei.

Așadar singurul joc care a mai rămas pe 
etape este o confruntare în... „familie", cum se

CLASAMENTUL ÎNAINTEA
JOCURILOR DE AZI :

1. DINAMO 11 9 1 1 102- 51 19
2. Steaua 13 9 1 3 92- 34 19
3. S.C.M. Ciuc 11 9 0 2 68- 26 18
4. Dunărea 13 6 0 7 55- 87 12
5. Prog. M. C. 13 2 0 11 43- 88 4
6. Avîntul Gh. 13 1 0 12 38-112 2

una singură și aceasta pentru

primului tur al

„afișul" acestei 
spune, în care 

vor fi opuse -două echipe din Miercurea Ciuc: Sport Club șl 
Progresul.

PATINOARUL „23 AUGUST" ÎN RENOVARE...
De cîteva zile, cunoscuta și 

atît de animata (în acest se
zon) bază sportivă bucureștea- 
nă care este patinoarul „23 Au
gust" . și-a închis porțile ! în 
locul suprafeței lucii de ghea
ță te întîmpină acum cenușiul 
betonului. Este liniște, liniște 
deplină pe patinoar. Ce s-a în- 
tîmplat ? Acum, în plin sezon 
de activitate hocheistică (in Ca
pitală există cele mai bune 
două echipe din țara noastră, 
care dau lotului reprezentativ 
majoritatea componenților) s-a 
constatat că „patul" de țevi în
gropat in beton prezintă se
rioase semne de... imbătrinire. 
Există, deci, pericolul ca aceste 
țevi, corodate și vechi, să se

tiv 1 In ce privește campiona
tul soluții sînt, deoarece — și 
așa — el era prea „înghesuit" 
în această toamnă, urmînd ca 
in anul viitor, după C.M., 
dică în lunile aprilie 
să nu mai fie nimic 
proape nimic.

în sfîrșit, 
lendar sau 
unor jocuri 
fi rezolvate 
facem însă 
chiar zecile 
de patinaj din București și cu 
pregătirile lotului și ale sute
lor de hocheiști din Capitală ? 
Poate că o soluție tot se va 
găsi. Comisia de experți care 
verifică totul la patinoarul „23 
August" trebuie nu numai să 
constate, ci să dea și soluții.

a- 
și mai, 
sau a-

de ca-
a

problemele 
de programare 
internaționale pot 

mai ușor. Ce 
cu miile, dacă nu 
de mii de amatori

fisureze și amoniacul să se . .
răspîndească în aer, ceea ce ar Soluții rapide. Pentru că tim

pul pierdut astă vară trebuie 
recuperat acum. Cine nu-și face 
„sanie vara", așa pățește...

fi foarte grav. Normal, așa
dar, ca patinoarul să fie în
chis...

Ne întrebăm însă cum de s-a 
constatat tocmai acum (în plin 
sezon 1) această defecțiune ? 
Toată vara (cu excepția celor 
două săptămîni, cînd patinoarul 
a găzduit întrecerile de lupte 
din cadrul Universiadei) pati
noarul ar fi putut fi controlat, 
țevile sparte sau cu grad a- 
vansat de corodare înlocuite 
sau lipite, uzina frigotehnică 
revizuită etc. Acum, însă, este 
tîrziu. Problema este ce se în- 
tîmplă cu campionatul și cu 
pregătirile lotului repjezenta-

c. a. -

Mîine se dă startul și în 
campionatul primei divizii fe
minine de volei. Ediția 1981— 
1982 se desfășoară pe două se
rii a cîte 6 echipe care vor 
susține un tur șl un retur sub 
formă de etape săptămînale. 
După încheierea returului, pri
mele două clasate în fiecare 
serie vor participa la turneele 
pentru locurile 1—4, iar cele
lalte formații, împărțite în 
două grupe (A șl B) de cîte 4, 
vor juca, de asemenea, în tur
nee. Fiecare echipă va găzdui 
cîte 
rea 
nu fac parte din plutonul frun
tașelor vor disputa turnee sim
ple pentru locurile 5—8 și 9— 
12. Pentru locurile 5—8 vor juca 
primele două clasate în gru
pele „A“ șl ..B“, Iar pentru 
locurile 9—12, celelalte două din 
fiecare grupă. Echipele care în 
final se vor clasa pe locurile 
11 și 12 vor retrograda.

un turneu. După încheie- 
acestora, formațiile care

DINAMO BRAIL A

O NOUA SECȚIE DE BOX

CU MARI POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE
5

calistrat Cuțov este hotărit sâ ohținâ performante

Iată componenta seriilor ini
țiale în care se desfășoară, iiw, 
cepînd de mîine. prima fază a 
competiției — turul campion»-, 
tului : Universitatea Timișoa
ra, Flacăra roșie București, Di
namo București, Știința Bacău, 
Rapid București și Universita
tea Craiova (seria I), C.S.U, 
Galați, Chimpex Constanța, 
C.S.M. Libertatea Sibiu, Mara- 
tex Baia Mare, Farul Constan
ta și Penicilina Iași (seria a 
II-a). în prima etapă, jocuri, 
în general, echilibrate : Unlv. 
Timișoara — Univ. Craiova, 
Flacăra roșie — Rapid (sala 
Agronomia, ora 10), Dinamo — 
Știința (sala Dinamo, ora 10) | 
C.S.U. — Penicilina, Chimpex 
— Farul și C.S.M. Libertatea — 
Maratex.

Campionatul masculin al pri
mei divizii continuă (fără Di
namo și Steaua) cu etapa a 
IV-a, cuprinzînd cîteva meciuri 
care rețin atenția. La Oradea, 
performera etapei precedente, 
C.S.U., întîlnește 'pe C.S.M. Su
ceava în derbyul promovatelor; 
la Brașov, un meci între două 
aspirante la un loc în grupul 
fruntașelor — Tractorul și Po
litehnica Timișoara ; la Bucu
rești (sala Olimpia, ora 10), 
Calculatorul va primi replica 
Universității Craiova, la Galați. 
C.S.U. întîlnește pe C.S.M. Del
ta Tulcea, iar la Baia Mare 
echipa locală Explorări va pri
mi replica formației lui Mircea 
Tutovan, Silvania Șimleu Sil- 
vaniei. '

ACTUALITĂȚI
în campionatul Diviziei „A" 

de popice se joacă, azi si mîi
ne, etapa a IV-a, care progra
mează cîteva partide atractive, 
din rîndul cărora se detașează 
derbyul prohovean — Voința 
■Ploiești — Petrolul Băicoi, pre
cum și întîlnirea dintre sexte- 
turile bucureștene Rapid — La- 
romet — feminin, seria Sud. 
Meciul celor două fruntașe ale 
seriei Nord, Voința Tg. Mureș 
— Electromureș Tg. Mureș, ca 
și jocul noii promovate Voința 
Odorhei — Voința Timișoara 
(timișorencele au cîștigat pînă 
acum toate cele trei jocuri)

riiinc, la SI. tiheorghe
PENULTIMA ETAPĂ 

A „CUPEI DE TOAMNĂ" 
LA MOTOCROS

Sezonul competițional de mo- 
tocros continuă. Mîine se va 
desfășura pe traseul de pe 
Dealul Partizanilor, de la mar
ginea orașului Sf. Gheorghe, 
penultima etapă (a 3-a) a pri
mei ediții a „Cupei de toam
nă". rezervată alergătorilor de 
toate categoriile. Participă mo- 
tocrosiști din Brașov, Zărnești, 
Cîmpulung-Muscel, Ploiești, 
Cîmpina. Tg. Mureș, Buzău, 
Moreni si alte centre moto.

In program figurează clase 
pentru seniori, tineret și ju
niori. Primul start se va da 
la ora 10.

DIN POPICE
sint alte atracții ale etapei. La 
bărbați, rețin atenția iubitori
lor sportului popicelor jocu
rile de la Constanta, dintre for
mațiile locale C.F.R. și Chim
pex, ca și meciul echipei cam
pioane, Aurul Baia Mare, care 
joacă în deplasare cu Jiul Fe- 
trila. Un alt joc „tare" va avea 
loc la Oradea între Metalul 
Hunedoara (6 p în trei etape) și 
Progresul, echipă care, de obi
cei, nu pierde pe arenă pro
prie.
• Meciuri restante din eta

pa a IlI-a — feminin : Voința 
Tg. Mureș — Voința Oradea 
2 417—2 226 p d, Laromet Bucu
rești — Olimpia București 
4 796—4 863 ; masculin : C.F.R. 
Constanța — Constructorul Ga
lați 4 987—5 185, Constructorul 
Tg. Mureș — Aurul Baia Mare 
4 967—5 14L
• Echipa masculină Epitok 

Budapesta (de fapt selecționata 
sindicală a Ungariei) a susți
nut două jocuri In Capitală în 
compania divizionarelor „A" 
Gloria (scor 2 495—2 391 pentru 
Gloria) și Laromet (scor 2 441— 
2 376 pentru Laromet). S-a 
jucat la 100 lovituri mixte.
• Azi și mîine se desfășoară 

in capitala Bulgariei cea de-a 
4-a ediție a Turneului interna
țional „Cupa Sofia". F.R.P. a 
trimis la această întrecere pe
rechea Elena Andreescu (Voin
ța București), Grigore Marin 
(Olimpia București), iar orga
nizatorii l-au invitat. în mod 
special, alături de alți medaliat! 
ai campionatelor mondiale, pe 
Iosif Tismănar, fost campion 
mondial și actualmente vice- 
camplon al lumii.

și In calitate de antrenor

SIMSÂTA
FOTBAL. Stadionul Progresul, ora 11 : Progresul Vulcan Bucu

rești — A.S.A. Tg. Mureș (speranțe) ; ora 13 : România — 
U.R.S.S. (juniori II), ora 15 : Progresul Vulcan București — 
A.S.A. Tg. Mureș (,,A“) ; stadionul Dinamo, ora 13 : Dinam® — 
Chimia Rm. Vîlcea (speranțe), ora 15 : Dinamo — Chimia Rm. 
Vîlcea (,,A“) ; stadionul Metalul, ora 11 : Metalul București — 
Luceafărul București (,,B“).

POPICE. Arena Gloria, ora 14,30 : Gloria București — Metrom 
Brașov ; arena Giulești, ora 14,30 : Rapid București — Laromet 
București (,,A“, f).

VOLEI. Sala Flacăra roșie, ora 17,30 : Spartan București — 
Braiconf Brăila (,,B“, f).

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Politehnica, de la ora 10 : C.S.$. 2 Politehnica

— Comerțul Tg. Mureș (m. T), C.S.Ș. 2 Politehnica II — 
ICEMENERG (f. T) ; sala Giulești, de Ia ora 10 î Rapid — 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, P.T.T. — I.E.F.S. C.S.B. București 
(f. T) ; sala Academia Militară, de la ora 10 : Mecanica fină
— C.S.U. Galați (m. T), Academia Militară — Politehnica Ti
mișoara (m. T).

FOTBAL. Teren Autobuzul, ora 15 : Autobuzul București — 
Șoimii Sibiu (,,B“) ; teren Flacăra roșie, ora 15 : Flacăra roșie
— T.M. București (,,C“) ; teren ICSIM, ora 15 : i.C.S.I.M. — Teh- 
nometal (,,C“) ; teren Danubiana, ora 15 : Danubiana — FEROM 
Urziceni (,,C“) ; teren Electronica, ora 15 : Electronica — Si
rena (,,C“).

HANDBAL. Sala Floreasca, de la ora 16,30 : Progresul — Con
fecția (f) — în cadrul ,,Cupei de toamnă* ; de la era 18 : Se
lecționata divizionară a României — R.S.S. Azerbaidjan (f).

POPICE. Arena Gloria, ora 8 : Gloria —• Laromet ; arena 
Voința, ora 8 : Voința — Petrolul Băicoi Cîmpina („A“, m).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 10 : Dinamo — Știința Bacău („A", 
f) ; sala Olimpia, ora 10 : Calculatorul — Universitatea Craiova 
G,A“, m) ; sala Agronomia, ora 10 : Flacăra roșie — Rapid („A“, f).

într-un articol apărut anul 
trecut. îi informam pe citito
rii ziarului nostru despre în
toarcerea la Brăila a unuia din
tre marii performeri ai boxu
lui nostru, maestrul emerit al 
sportului Calistrat Cuțov. A- 
minteam atunci despre iniția
tiva organelor de partid și 
sportive din marele nostru 
port dunărean de a înființa o 
nouă secție de box — Dinamo 
Brăila — în acest important 
centru pugilistic. Am publicat 
și gîndurile cu care se întor
cea acasă acest exemplar spor
tiv și om, dorința lui de a 
pune în continuare toate cu
noștințele sale, tot entuziasmul 
tineresc, în slujba sportului pe 
care l-a îndrăgit încă din co
pilărie. Absolvent al I.E.F.S., 
deci' antrenor de box. fostul 
pugilist dinamovist a primit 
oferta de a activa în această 
secție. Au urmat cîteva luni 
de muncă organizatorică, țimp 
în care trebuiau rezolvate pro
blema spațiului de antrena
ment. a aparaturii necesare, 
materiale, selecție etc.

Sprijinit permanent de oa
meni pasionați ai ..nobilei ar
te". ca lt. col. Ștefan Ivan 
(președintele A. S. Dinamo), 
col. Ion Bălan (din conduce
rea Inspectoratului județean al 
M.I.), Calistrat Cutov a reu
șit. Intr-un timp destul de 
scurt, să prezinte într-o com
petiție oficială (Memorialul Ion 
Covaci) primii reprezentant! ai

secției de box Dinamo Brăila. 
Și elevii lui C. Cutov (este a- 
jutat de Nită Robu) au lăsat o 
impresie frumoasă, dovedind o 
foarte bună pregătire. Gheorghe 
Butnaru, Ion Lupu, Dumitru 
Vîlcu și, în special, Costică 
Oehiroși au fost adversari greu 
de învins, chiar și pentru com- 
ponentii lotului national.

Intr-una din zilele în care se 
desfășurau întrecerile competi
ției sus-amintite, am făcut o 
vizită Ia noua sală din Brăila. 
Cele văzute acolo ne-au produs 
o plăcută impresie. Situată în 
zona portului, deci destul de 
aproape de centrul municipiu
lui. sala de antrenament a 
A. S. Dinamo Brăila este fru
moasă. cochetă, curată și dota
tă cu toate cele trebuincioase. 
Aici își desfășurau pregătirile 
(deocamdată) șase pugiliști se
niori și opt juniori. Din dis
cuțiile cu noul antrenor șl cu 
conducerea secției, am aflat 
intenția lor de a crea aici un 
nucleu puternic de box. așa 
cum a fost cu ani în urmă la 
Brașov sau Craiova. Judecind 
după seriozitatea și hotărîrea 
oamenilor cu care am purtat 
discuții, după priceperea antre
norului si condițiile de care 
dispune, această nouă unitate 
sportivă, avem toate motivele 
să credem că nu peste multă 
vreme Dinamo Brăila va de
veni una dintre puternicele 
secții de box din tară.

M:ha< TRANCA

ACTE DE INDISCIPLINĂ 
SANCȚIONATE PROMPT 

DE f. B. BASCHET
La un anonim meci de 

baschet din Divizia de Tine
ret — C.S.Ș. Lumina Boto
șani — P.T.T. București — 
s-au produs încălcări ale re
gulamentului și acte de indis
ciplină cum nu se Intîlnesc. 
poate, într-un întreg sezon 
competițional. Folosirea unei 
jucătoare fără viză pe legiti
mație, proteste repetate și 
chiar insulte adresate arbitri
lor, nereguli la masa oficială 
și în deciziile arbitrilor, tota
lă lipsă de preocupare pentru 
buna organizare a întîlnirii, 
ba chiar și atitudine huliga
nică a unor spectatori (care, 
la un moment dat, au intrat 
pe teren și au lovit pe jucă
toarele oaspete !!!), iată ce 
s-a întîmplat la amintitul

Punctul ve i

ÎNCEP ÎNTRECERILE FAZEI DE ZONĂ EA BOX
Sălile de box din diferite lo

calități din tară au cunoscut 
în aceste zile efervescența 
specifică perioadelor dinaintea 
marilor întreceri. Acum, cei mai 
buni pugiliști ai noștri se află 
în plină perioadă de pregătiri 
pentru startul la cea mai mare 
competiție a tării — campio
natele individuale ale seniori
lor.

Luni, la DEVA, IAȘI, PI
TEȘTI și ZALAU încep dispu
tele din cadrul fazei de zonă 
a campionatelor individuale 
desfășurate sub egida „Dacia- 
dei". întrecerile zonale din 
acest an se anunță mult mai 
interesante decît cele din anii 
precedent!, federația de spe
cialitate luînd hotărîrea ca de 
data aceasta la faza de zonă 
să participe absolut toti boxe
rii fruntași.

Printre participant^ la în
trecerile de la Deva se vor 
număra și S. Adem. V. Bacs. 
P. Morea. D. Cipere, I. Lungu. 
H. Sultan. I. Corneanu. M. Glo- 
gojeanu. M’. Ciubotaru. N. Chi- 
oveanu. V. Silaghi. N. Anghel, 
etc. La Iași vor fi prezenți. 
printre alții. D. Șchiopu, C. Ti- 
toiu. D. Radu. T. Cercel. T. 
Cucu, V. Ioana, FI. Livadaru,
M. Niculescu, P. Bornescu, I. 
Cernat. La Pitești vor evolua
N. Șeitan, C. Gheorghișor, T. 
Tudor, I. Stan. D. Ilie, I. Vla
dimir. Fl. Ungureanu, I. Cît- 
lan, T. Pîrjol, D. Micu etc. Pe 
ringul din Zalău vor concura 
și Gh. Govicl, Gh. Brumă. I. 
Panaite. FI. Țîrcomnicu, C. Haj- 
nal. M. Ouatu, V. Gîrgavu. G. 
Donici. V. Vrînceanu etc.

meci disputat In prima etapă 
a campionatului, deci atunci 
cînd nu se hotăra nici soarta 
locului I si nici cea a retro
gradării.

Analizînd cele petrecute. 
Biroul F. R. Baschet nu a 
pregetat să ia măsuri drasti
ce prin care să sancționeze 
abaterile și, totodată, să îm
piedice repetarea lor. Astfel, 
a fost ridicat dreptul de or
ganizare a jocurilor de bas
chet de către C.S.Ș. Lumina, 
la Botoșani, pînă la Încheie
rea ediției 1981—1982 a Diviziei 
de Tineret și s-a dat joc pier
dut (cu 0—2) formației gazdă 
pentru folosirea fără drept 
de joc a sportivei Maria 
Bordeianu ; jucătoarele Maria 
Bordeianu (de la C.S.Ș. Lu
mina) șl Vasillca Ioniță (de 
la P.T.T.) au fost suspendate 
pe 6 și. respectiv. 4 etape 
pentru lovirea adversarei 
(prima) și pentru insulte a- 
dresate oficialilor (a doua) ; 
antrenorului Bruno Gheor- 
ghevici (P.T.T.) i s-a dat un 
ultim avertisment pentru dis
cuții în contradictoriu (cu o- 
ficialii), în timpul partidei. 
Oficialii, dovediți incorecți, 
au primit, pe bună dreptate, 
cele mai drastice sancțiuni : 
arbitrii Vasile Todirașcu si 
Cornel Zamă (ambii din lași) 
au fost excluși din activitatea 
de arbitraj, iar Mircea Weis- 
ser, Remus Spînu și Vasile 
Bordeianu (toți din Botoșani), 
care au oficiat la masă la 
jocul respectiv, au fost sus
pendați (ca arbitri șl oficiali) 
pînă la 27 septembrie 1982.

Regretabile cele petrecute, 
lăudabilă promptitudinea fe
derației !

Dumitru STĂNCULESCU

. HIPISM DIN NOU INDIAN
Afirmam într-una din cronici

le precedente că I. Crăciun, de 
cînd este la formația antrenoru
lui M. Ștefănescu, \se prezintă cu 
o altă carte de vizită. Calitatea 
nouă și-a confirmat-o și joi, cînd 
a învins cu Indian în ambele 
hituri ale Premiului Socola, în 
primul victoria fiind departajată 
cu ajutorul fotografici. El a 
mai ,,dat“ cu Silicon în premiul 
Suhaia cotele zilei, după un salt 
valoria apreciabil. In rest, nu 
putem neglija sosirea alternativă 
din Premiul Săliște între Heriea, 
Docent, Tenor, ca pînă la urmă

finișul lui Excelent sâ-șl spună 
cuvîntul sub marcă proprie, gen 
A. Brailovschl. REZULTATE 
TEHNICE. Cursa I : 1. Supărata 
(I. Florea) rec. 1:32,8, 2. Client. 
Simplu 5, erdinea 20. Cursa a 
II-a : 1. Feteasca (V. Gheorghe) 
rec. 1:40,1, 2. Hubert, 3. Frecven
ța. Simplu 3, ordinea 30, event 
35, erdinea triplă 1 335. Cursa a 
in-a : 1. Silicon (I. Crăciun) rec. 
1:43,8, 2. Hcroglif. Simplu 20,
ordinea 31., event 93, triplu cîștl- 
găter 467. Cursa a IV-a : 1. In
dian (I. Crăciun) perf. 1:27,5, 2. 
Negufa, 3. Rodion. Simplu 1,40. 
erdinea 9, event 22, ordinea tri
plă 137. Cursa a V-a : 1. Oltenița

(Tr. Marinescu) perf. 1:31,4, 2.
Efect, simplu 3. ordinea 25, event 
5, triplu cîștigător 328. Cursa a 
Vl-a : 1. Excelent (A. Brai- 
lovschi) perf. 1:29,8, 2. Docent,
3, Tenor. Simplu 12, ordinea 24, 
event 325. ordinea triplă 1 558. 
Cursa a VH-a : 1. Indian (I. Cră
ciun) perf. 1:27,3, 2. Curioasa, 3. 
Neguța. Simplu 2, ordinea 14, 
event 19, ordinea triplă 242, tri
plu cîștigător 249. Cursa a 
VIII-a : 1. Poenlța H (FI. Pașcă) 
rec. 1:34,7, 2. Sllișleanca. Simplu 
9, ordinea 42, event 125. Retra
geri : Salata (cursa a V-a).

Doru IONESCU



CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASA — etana pe 
piui Bucui

— finala pe

PE ANUL 1982 DIN CADRUL „DACIADEI
I CO'IPHITIA SPORTIVA
NAȚIONALĂ „DAC1ADA"

EDIȚIA A III a

1. Etapa de iarnă
SANIE, SCHI, PATINAJ VI

TEZA HOCHEI PE GHEAȚA, 
ȘAII $1 TENIS DE MASA :

— etapa pe asociație sportivă,
pînă a : 7.II

•— etapa pe comună, centru de 
comună, oraș. municipiu, 
sectoarele din municipiul 
București pînă la : 14.11

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la: 15.III

2. Etapa de vară
ATLETISM, GIMNASTICA, 

ÎNOT, CICLISM, BASCHET, 
FOTBAL, HANDBAL, VOLEI, 
OINĂ. POPICE, TENIS DE 
CIMP, ORIENTARE TURISTI
CA. MODELISM, KARTING, 
MOTOCICLISM, TIR, TRÎNTA, 
JUDO AUTOMOBILISM :

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 27.VI

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu, sec
toarele din municipiul Bucu
rești. pînă la : 11.VII

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

II LO'IPETIȚII CF TINAlt
PE (ARĂ IN CADRUL

„DACIADEI"

1. Etapa de iarnă
SCHI

„CUPA PIONIERUL* — SCHI 
FOND — BIATLON 

Categoria 11—14 ani

— etapa pe asociație sportivă
și localitate pînă la : 17.1

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la : 7.II

— finala pe tară : Miercurea
Ciuc 26—28.11

„CUPA U.T.C.*
PROBE FOND ȘI SCHI ALPIN 

— EDIȚIA A XIII-A

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri) și peste 19 
ani (tineri din mediul rural — 

schi fond)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 17.1

— etapa pe comună, centru
de comună, oraș, municipiu 
București, pînă la : 7.II

— etapa pe județ pînă la : 14.11
— finala pe țară : Păltiniș

21—23.11

„CUPA U.G.S.R.- 
(SCHI FOND ȘI ALPIN)

— etapa de masă : 1.XII.1981 —
17.1.1982

— etapa ne județ : 1.1—14.11
— finala pe tară : Vatra Dornei

27—28.11

„CUPA U.T.C.*
(SCm BIATLON) — EDIȚIA 

A V-A
Categoria 14—19 ani (participă 
tinerii din cercurile tehnico- 
ăplicatlve de vînători de munte)

— etapa pe cercurile tehnlco-
aplicative, pînă la : 31.1

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la : 20.11

— finala pe țară : Borșa 1—2.III

„DINAMOVIADA*

— etapa pe cerc șl asociație
sportivă, pînă la : 5.IL

— finala pe țară : Predeal
8—10. II

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE IARNA 

(M.Ap.N.)

— etapa pe unitate, pînă la :
l.XII. 1981—24.1.1982

— etapa pe garnizoană 25.1—7.II

SANIE
„CUPA PIONIERUL* 
Categoria 11—14 ani

— etapa pe asociație sportivă 
șl localitate, pină la : 17.1

— etapa pe județ și municipiul
București, pină la : 7.H

— finala pe țară : Vatra Dor
nei 19—21.11

„SĂNIUȚĂ DE ARGINT" 
EDIȚIA A XIV-A 

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 17.1

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu, sec
toarele din municipiul Bucu
rești. pînă la ; 7.II

— etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la 20.11

— finala pe țară : Bistrița
27—28.11

PATINAJ VITEZA

„CUPA U.T.C.* 
EDIȚIA A IV-A 

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 10.1

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 17.1

— etapa pe județ și municipiul
București, pină la : 7.II

— finala pe țară : Miercurea
Ciuc 14—15.11

ȘAH
„CUPA PIONIERUL* 
Categoria 11—14 ani

— etapa pe asociație sportivă
și localitate, pînă la : 17.1

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 14.11

— finala pe țară : Buzău
5—7.III

TENIS DE MASA

„CUPA PIONIERUL* 
Categoria 11—14 ani

— etapa pe asociație sportivă
și localitate, pînă la : 17.1

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la : 14.11

— finala pe țară : Buzău
5—7. III

„CUPA U.T.C.* 
— EDIȚIA A X-A 

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri) și peste 19 
ani (tineri din mediul rural)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 24.1

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu și 
sectoarele din municipiul
București, pînă la : ' 21.11

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 14.III

— finala pe tară: Rm. Vîlcea
10—ll.IV

2. Etapa de vara

ATLETISM
„CROSUL PIONIERILOR" 

Categoria 11—12 ani și 13—14 ani

— etapa pe asociație sportivă,
Pînă la : 28.III

— etapa pe localitate și sectoa
rele din municipiul Bucu
rești. pînă la : ll.IV

— etapa ne județ și municipiul
București, pînă la : 18.IV

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

„CROSUL TINERETULUI" — 
EDIȚIA A XVI-A

Categoria 15—16 ani, 17—19 ani 
și peste 19 ani (toate catego- 

> riile de tineri)

— etapa pe Asociație sportivă,
Pînă la : 28.III

— etapa pe comună, centru de 
comună, oraș, municipiu și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la ll.IV

— etapa pe județ ți municipiul
București, pînă la : 18.IV

— finala pe țară : București
2.V

PENTATLONUL 
ATLETIC ȘCOLAR (individual) 

— EDIȚIA A XIV-A 
Categoria 14—19 ani (toate ca

tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : * 4.IV

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 23.IV

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

— finala pe țară : Cluj-Napoca
19—20. VI 

CONCURSUL ȘCOLAR DE SE
LECȚIE la alergări și 

SĂRITURI — 
EDIȚIA a iv-a

Categoria 14—15 ani ți 16—17 
ani (tineri din mediul rural)

— etapa pe comună, pînă la :
23.V

— etapa pe județ, pînă la • 6.VI
— finala pe țară : P. Neamț

12—13. VI

CONCURSUL DE ȘTAFETE AL 
ELEVILOR — EDIȚIA A VI-A 
Categoria 14—19 ani (toate ca

tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 4.IV

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu ți 
sectoarele din municipiul 
București, pînă Ia : 25.IV

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

— finala pe țară : Cluj-Napoca
19—20.VI

CROSUL „ȘTAFETA TINERI
LOR MUNCITORI" — 
EDIȚIA A VIII-A

— etapa pe asociație sportivă :
l.V—LVII

— etapa pe județ și municipiul
București : l.VII—l.VIII

— finala pe țară : Alba Iulia
11—12. IX

„CROSUL TIPOGRAFILOR"

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 31.X

— finala pe țară : București
14.XI

„CUPA U.N.C.A.P.* — CON
CURSUL NAȚIONAL SĂTESC 

— EDIȚIA A V-A

— etapa de masă pe unitate și
localitate, pînă la : 9.V.

— etapa de masă pe consilii
unice agroindustriale, pînă 
la : I6.V

— etapa pe județ, pînă la : 30.V
— finala pe țară : Craiova

5—6. VI 

„DINAMOVIADA"

— etapa pe cerc și asociație
sportivă, pînă la : 30.IX

— finala pe țară : Cîmpulung
Muscel 8—9.X

„VOINȚIADA FETELOR" — 
CROS

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 1.IV

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 25.IV

— finala pe țară : Ploiești 9.V

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE VARA (M.Ap.N.)

a) Licee militare :
— finala pe țară : Alba Iulia

9—16.V
b) Școlile de ofițeri :

— finala pe țară : Pitești
23—30.V

c) Școlile militare de maiștri 
ți subofițeri :
— finala pe țară : Sibiu

6—13. VI
d) Trupe, categ. I și II

— finala pe tară : Brăila
20—27.VI

„CROSUL METALURGISTU
LUI ȘI CONSTRUCTORULUI 

DE MAȘINI"

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

— finala pe țară : Craiova
2—3.X

ÎNTRECERILE sportive ale 
COOPERATORILOR INVALIZI

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

— finala pe țară : Galați
5-7.IX

ALPINISM
CONCURS DE VERIFICARE 
ÎN ȘCOLILE ALPINE (cadre)

— iarnă : Munții Făgăraș
15—28.ni

— vară : Munții Bucegi 7—20.VI

ALPINIADA VÎNATORILOR 
DE MUNTE

— etapa pe unitate
— etapa de garnizoană
— finala pe țară : Vatra Dornei

15—21.VIII

RALIUL FORMAȚIILOR 
SALVAMONT

— finala pe tară : Sibfu
19—24.1

Trofeul F.R.T.A., pentru for
mațiile salvamont (seminar) : 
Hunedoara 2—8.VIII

AUTOMOBILISM
RALIURI ZONALE SISTEM 

CAMPIONAT
5 etape : LII—30.X

CONCURSURI DE VITEZA 
ÎN CIRCUIT

— 5 etape l.IV—30.X

„RALIUL FEMEILOR"

— finala pe țară : Curtea de
Argeș 6. III

, CONCURSUL ECONOMIEI

— finala pe țară : P. Neamț
10.1V

CONCURS INTERUNIVERSI- 
TAR DE CIRCUIT VITEZA, 
VITEZA IN COASTĂ ȘI RALIU

— cite 4 etape : București, Ti
mișoara, Cluj-Napoca. Iași, 
Brașov (coastă) 1.III—30.X

CONCURS DE COASTA 
SISTEM CAMPIONAT

— 5 etape : 3.V—30.X

RALIUL TEHNICO- 
APLICATIV

— etapa pe asociație sportivă, 
localitatea, județ și munici
piul București, pînă la :

25. IX
— finala pe țară : Sibiu 9.X
CONCURS DE ÎNDEMÎNARE

— etapa pe asociație sportivă, 
localitatea, județ si munici
piul București, pină la : 30.IX

— finala pe tară : Pitești 30.X.

BASCHET
FESTIVALUL NAȚIONAL 

PIONIERESC 
DE MINIBASCHET 

Categoria 8—10 și 11—13 ani

— etapa pe asociație sportivă,
localitatea și sectoarele din 
municipiul București. pînă 
la : 16.V

— finala pe țară : Arad^

„CUPA U.T.C.*
— EDIȚIA A III-A

Categoria 14—19 ani — băieți 
(toate categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : ll.IV

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 18.IV

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

— etapa Interjudețeană :
5—6.VI

— Zona I — Ia Iași (participă
Județele : Suceava, Neamț,
Botoșani, Prahova. Vaslui,
Vrancea, Galați. Brăila. Bu
zău, Bacău).

— Zona a Il-a — la Ploiești 
(participă județele: Iași, Tul- 
cea. Argeș, Ialomița. Călă
rași. Giurgiu, municipiul 
București, Constanța. Dîm
bovița).

— Zona a III-a — la Tg. Jiu 
(participă județele : Vîlcea, 
Mehedinți, Mureș, Dolj, Bi
hor, Caraș-Severin, Hune
doara. Timiș, Arad, Alba, 
Olt, Teleorman).

— Zona a IV-a — la Alba Iu
lia (participă județele : Satu 
Mare, Gorj, Maramureș, Bis- 
trița-Năsăud, Sibiu. Brașov, 
Harghita, Covasna, Cluj, Să
laj).

— finala pe țară : Focșani
19— 20. VI

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE VARA (M.Ap.N.)

a) Licee militare :
— finala pe țară : Alba Iulia

9—16.V
b) Școlile de ofițeri:

— finala pe țară : Pitești
23—30.V

c) Școlile militare de maiștri 
si subofițeri :
— finala pe țară : Sibiu

6—13. VI
d) Trupe, categ. I și II

— finala pe tară : Brăila
20— 27.VI

CANOTAJ
„CUPA UNIVERSITĂȚII"

— etapa pe centru universitar,
pînă la : 3.X

— finala pe țară : Galati
23—24.X

CICLISM
„FLOAREA PRIETENIEI" 

(CICLOTURISM) 
Pentru pionieri și școlari

— etapa pe localitate și sectoa
rele din municipiul Bucu
rești, pînă la : 9.V

— etapa pe județ și municipiul 
București

la forumurile județene
— finala pe țară :

la Forumul Național

DELTAPLANISM

CONCURSUL 
UNIVERSITA 

RITMIC

— etapa pe 
pînă la :

— finala pe

CONCURSUR
MILITARE Dl

a) Licee mi
— finala pe

b) Școlile
— finala pe

c) Școlile r 
și subofițeri :
— finala pe

d) Trupe ■
— finala pe

„CUPA U.T.C.*
— EDIȚIA A II-A 

Categoria 17—26 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

SERILE „DA 
SAMBLURI 1 
RITMICA-MO 

M<

— etana pe 
pînă la :

— etapa pe 
piui Bucui

— finala pe tară : Sf. Gheorghe
11—12.IX

FOTBAL
CAMPIONATUL ȘCOLILOR 

GENERALE

a) Categoriile de vîrstă 8—10 
ani și 11—12 ani

— etapa pe asociația sportivă :
— turul, pînă la : 15.IX.1981
— returul, pînă la : 16.V.1982
— etapa pe comună, centru de

comună, oraș, municipiu, sec
toarele din municipiul Bucu
rești pînă la : l.VII

b) categoria de vîrstă 13—Hani:

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 30. IV

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu, sec
toarele din municipiul Bucu
rești. pînă la : 9.V

— etapa pe județ și municipiul
București 30.V

— etapa interjudețeană :
21—23. VI

— Zona I — la Iași (participă
județele : Iași. Botoșani. Su
ceava, Bistrita-Năsăud,
Neamț),

— Zona a Il-a — la Bacău 
(participă județele: Bacău, 
Harghita. Galați. Vrancea. 
Vaslui).

— Zona a III-a — la Constan
ta (participă județele : Con
stanța. Tulcea, Ialomița, 
Brăila. Buzău. Călărași).

— Zona a IV-a — la Bucu
rești (participă județele : 
municipiul București, Tele
orman, Dîmbovița. Prahova. 
Giurgiu)

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

— Zona a Vl-a — la Drobeta 
T. Sev. (participă județele : 
Mehedinți, Caraș-Severin. Ti
miș, Arad, Hunedoara).

— Zona a Vil-a — la Baia 
Mare (participă județele : 
Maramureș, Satu Mare. Să
laj, Cluj. Bihor).

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

— finala pe țară :• Piatra Neamț
22—25.VII.

c) Categoria de vîrstă 15—16 
ani (elevi născuți după 15 sep

tembrie 1965) :

HA

„CD* U.T

Categoria 14—' 
categorii!

— etapa pe < 
pînă la :

— etapa pe c 
comună, o: 
sectoarele 
București, |

— etapa pe 
piui Bucure

— etapa interj
— Zona I — 

județele : S 
Neamț, Vas 
lăți. Brăila 
va. Bacău).

— Zona a II- 
(participă jt 
cea, Consta; 
lărași. Giui 
București, 
bovița, Argi

— Zona a III 
(participă 
Mehedinți. 
Hunedoara, 
ba, Bihor I

— Zona a IV- 
lia (particip 
Satu Mare. 
trița-Năsăuc 
Harghita. 
Cluj).

— finala pe t

„CUPA P 
categoria 11-

— etapa pe as
— turul — pîn
— returul — pi
— etapa pe lo
— turul — pîr
— returul —
— etapa pe ju

București -
— etapa interj

— finala pe ț

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 30. IV

— etana pe localitate, pînă la :
30.VI

— etapa pe județ și municipiul
București: 18. VII

CONCURSURII 
MILITARE DE 1

a) Licee mii
— finala pe t

b) Școlile de
— finala pe țs

c) Școlile mi 
și subofițeri :
— finala pe ța>

d) Trupe —
— finala pe t;

d) Categoria de vîrstă 17—18 
ani (elevi născuți după 15 no

iembrie 1963)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 20.VI

— etapa pe localitate, pînă la:
18.VII

— etaoa pe județ și municipiul 
București, pînă la : 27.VII

GIMNASTICA
FESTIVALUL ANSAMBLURI
LOR ȘCOLARE DE GIMNAS

TICA RITMICA-MODERNA 
EDIȚIA I

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

CAMPION A 7

a) Categoria 
(băieți și fete i 
rale, pînă Ia ci
— etapa de as

— etapa pe lo

— etana pe ji 
piui Bucures

b) Categoria 1 
din toate nnită 
sele IX—XTD :
— etapa de a:

— etapa pe lo

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 28.11

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu și 
sectoarele municipiului Bu
curești. pînă la : 21.III

IN
„CUPA PI 

a) Categoria '
— etapa pe as 

si iocalitate 
b) Catcgori; 
12 ani ;

— etapa pe as< 
și localitate



— etaoa pe județ Si munici
piu] București — pînă la

6.VI.
— finala pe tară : București

8—10. VII.

„CUPA U.T.C." — CONCURS 
NAȚIONAL DE SELECȚIE — 

EDIȚIA A IV-a 
Categoria 14—19 ani (toate 

categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă
— pînă la l.VII.

— etapa pe comună, centru de 
comună, oraș, municipiu și 
sectoarele din municipiul

București — pînă la ll.VII.
— etapa pe județ și munici

piul București — pînă la
15.IX.

— finala pe tară : Constanta
16—17.X.

„DINAMOVIADA"

— etapa pe cerc șl asociație 
sportivă — pînă la 15.VI.

— finala pe tară : Ploiești
24—26.VL

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE VARA 

(M. Ap. N.)

— Trupe — categoria I 
, — finala pe tară : Brăila
[ 20—27.VI.

[ JUDO
4 „CUPA U.T.C." — EDIȚIA

A VI-A .
.Categoria 14—20 ani (toate

categoriile de tineri)

0 — etapa pe cercuri tehnico-
aplicative — pînă Ia 18.IV.

— etapa pe județ si municl-
■ piui București — pînă la 
r 16.V.
ț — finaia pe tară : Suceava
i 6—8.VIII. 
1
1 „DINAMOVIADA"

J — etapa pe cerc și asociație
sportivă — pînă la 30.XI. 

ă — finala pe tară : Tg. Mureș
i, 16—18.XII.

FESTIVALUL PIONIERESC
’ DE JUDO

ii Categoria 11—14 ani :

il
— finala pe tară : București

24—25.XII.

CONCURSURILE SPORTIVE 
U MILITARE DE VARA '
1, (M. Ap. N.)
1,

Trupe — categoria I. 
). — finala de tară : Brăila

20—27.VL

- KARTING
V.

„CUPA U.T.C." — EDIȚIA
A V-a:

Categoria 14—20 ani (toate 
* categoriile de tineri)

— etapa pe cercuri tehnico- 
aplicative — pînă la 18.IV.

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

— finala pe tară : Suceava
6—8.VIII.

V
V
J1

71
re
II

E
1.)

ia
V

V 
;ri

/I 
II

VI

ini 
le- 
) : 
vă
V. 
nă
VI. 
cl- 
VI 
evi 
la-

ivă 
.V. 
înă 
;.v.

„CUPA A.C.R. — F.R.A.K." 
(juniori si seniori — m+f)

— finala pe tară : Galati
15—16.X.

LUPTE
„CUPA U.N.C.A.P." — 

EDIȚIA A VII-A 
Concursul national sătesc 
de lupte greco-romane

— etapa de centru de lupte și 
consiliu intercooperatist —

pînă la 7.II.
— etaoa pe județ — pînă la

21.11
— etapa interjudețeană :

27—28.11.
Zona I — la Iași (participă 

județele : Bacău. Botoșani. Bu
zău. Iași. Neamț. Suceava. 
Vaslui. Vrancea).

Zona a Il-a — la Sf. Gheor- 
ghe (participă județele : Alba, 
Brașov, Covasna, Dîmbovița. 
Harghita. Mureș. Sibiu. Bistri- 
ta-Năsăud).

Zona a III.-a — la Drobeta 
Tr. Severin (participă județtle : 
Argeș. Caraș-Severin. Dolj, 
Gorj, Teleorman. Mehedinți, 
Vîlcea. Olt).

Zona a IV-a — la Arad (par
ticipă județele : Arad. Bihor. 
Timiș. Cluj, Maramureș. Satu 
Mare. Sălaj Hunedoara).

Zona a V-a — la Constanta 
(părticică județele : Brăila. Că
lărași. Constanta, Galati. Giur
giu. Ialomița. Prahova. Tulcea, 
Sectorul agricol Ilfov).
— finala pe tară : Suceava

12—14. III.

0. MODELISM
ivă CONCURS REPUBLICAN
l.V. DE AUTO, AERO si RĂCHE- 
l și TOMODELE DOTAT CU

„CUPA ROMÂNIEI" 
ivă
3.V. — etapa pe județ și municipiul

București — pînă la 15.III.
— finala oe tară : Cluj-Napoca

15—16.IV.

„CUPA U.T.C." 
(AERO. AUTO. NAVO. RA

CHETOMODELE) 
Categoria 14—19 ani și peste 

19 ani (toate categoriile 
de tineri)

— etapa pe cercuri tehnico- 
aplicative — pînă la 18.IV.

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

— finala pe tară Suceava
6—8. VIII.

„CUPA M.E.I." 
(RACHETOMODELE)

Elevi și studenți :
— finala pe tară : Suceava

31.VII. —l.VIII.

AEROMODELE 
— ZBOR CAPTIV

Trofeul „H. Coandă" pentru 
pionieri.
— etapa pe scoală — în vacan

ta de primăvară
— finala pe tară : Pucioasa -

Dîmbovița 25—27.VI.

NAVOMODELE — TROFEUL 
„MIRCEA CEL BATRTN"

— etapa pe asociație sportivă
— pînă la 15.VIII.

— finala pe tară : Mangalia —
Neptun 4—5.IX.

„CUPA VOINȚA" 
(AERO. AUTO. NAVO SI 

RACHETOMODELE)
a) aeromodele. auto și rache- 

tomodele :
— finala pe tară : Deva

10-ll.VI.
b) navomodele :

— finala pe tară :
Neptun 4—5.IX.

„CUPA U.G.S.R." 
(AERO ȘI NAVOMODELE) !

— etapa pe județ și munici
piul București pînă la 1.IV.

— finala pe țară :
Pitești, 16—17.IV.

TROFEUL 
„TINERE SPERANȚE" 

(AERO, AUTO, NAVO ȘI RA
CHETOMODELE) ;

— etapa pe școală :
— pînă la 15.IV.

— etapa pe județ și municipiul 
București — pînă la 15.VL

— finala pe țară :
Slatina 1—5.VII.

CONCURS DE MODELISM 
(M. Ap. N.)

— etapa pe unitate : 1—30.VI.

OINĂ
„CUPA PIONIERUL"

Categoria 11—14 ani :

— etapa pe localitate :
— pînă la 16.V.

— etapa pe județ și municipiul 
București

— pînă la 13.VI.
— finala pe țară :

Mangalia 10—25.VII.

„CUPA U.T.C." 
EDIȚIA A XlV-a

Categoria 14—19 ani (tineri 
din mediul rural) :

— etapa pe asociație sportivă,
— pînă la 15.VIL

— etapa pe comună și centru 
de comună

— pînă la l.VIII.
— etapa pe județ,

— pînă la 8.VIII.
— etapa Interjudețeană :

15—16. VIII.

Zona I — la Piatra Neamț 
(participă județele : Suceava. 
Botoșani. Argeș. Buzău. Iași. 
Bacău, Vaslui, Vrancea. Ga
lati. Brăila).

Zona a Il-a — la Pitești 
(participă județele: Neamț, 
Tulcea, Constanța, Olt, Ialo
mița, Călărași, Giurgiu. Pra
hova, Dîmbovița, Teleorman, 
Sectorul agricol Ilfov).

Zona a IlI-a — la Drobeta 
Tr. Severin (participă județele: 
Vîlcea, Dolj, Gorj, Hunedoara, 
Caraș-Severin. Satu-Mare. Ti
miș, Arad, Alba, Bihor).

Zona a IV-a — la Satu Mare 
(participă județele : Mehedinți. 
Sibiu, Maramureș, Brașov, 
Harghita. Covasna. Mureș, 
Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud).
— finala pe țară :

Bistrița sau Cluj-Napoca
21—22.IX.

„CUPA U.G.S.R"
— finala pe țară :

Drobeta Tr. Severin
14—16.V.

„CUPA U.N.C.A.P"

CONCURSUL NAȚIONAL

SĂTESC - EDIȚIA A VlII-a:

— etapa pe consiliu unic agro
industrial

- pînă la 25.VII.
— etapa pe județ,

- pînă la 8.VIII.
— etapa interjudețeană :

14—15. VIII.
Zona I — la Sebeș Alba 

(participă județele : Alba. A- 
rad, Caraș-Severin, Dolj, Hu
nedoara, Mehedinți. Timiș, Si
biu).

Zona a Il-a — la Salonta — 
Bihor (participă județele: Bi
hor, Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Maramureș. Mureș, Satu Mare, 
Sălaj).

Zona a IlI-a : — la Ianca — 
Brăila (participă județele : 
Brăila, Călărași, Constanța, 
Dîmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Tulcea).

Zona a IV-a —. la Sascut — 
Bacău (participă județele : Ba
cău, Brașov, Covasna, Har
ghita, Prahova. Suceava).

Zona a V-a — la Drăgănești- 
Vlașca (participă județele : 
Argeș, Gorj Sectorul agricol 
Dfov. Olt, Teleorman, Vîlcea)

Zona a Vl-a — la Bucecea — 
Botoșani (participă județele: 
Botoșani, Buzău, Galați, Iași, 
Neamț, Vaslui, Vrancea).
— finala, pe țară :

Codlea-Brașov 3—4.IX.

„DINAMOVIADA*

— etapa pe 
sportivă.

— finala pe

cerc și asociație

— pînă la 30.VI. 
tară :

Tecuci 1—3. VI.

ORIENTARE TURISTICA
..CUPA PIONIERUL" 

categoria 11—14 ani (m+f)

— etapa pe asociație sportivă 
și localitate,

— pînă la 9.V.

— etapa pe județ și munici
piul București.

— pînă la 20.VI.
— finala pe țară :

Hunedoara 6—8.VIII.

„CUPA U.T.C." 
— EDIȚIA A VI-A 
Categoria 14—20 ani 

(toate categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
— pînă la 18.IV.

— etapa pe județ și munici
piul București,

— pînă la 16.V.
— finala pe țară :

Suceava 6—8.VIII.

CONCURSUL 
REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

— etapa pe centru universitar,
— pînă la-25.IV.

— finala pe țară •
Sibiu 7—9.V.

„VOINȚIADA*

— etapa pe județ șl municipiul 
București

- pînă la 9.V.
— etapa, interjudețeană

5.VI—3. VII.
Zona I — 5.VI. la Vatra 

Dornei (participă județele : Ba
cău. Bistrița-Năsăud, Boto
șani, Galati. Iași. Maramureș, 
Neamț, Satu Mare, Suceava, 
Vaslui. Vrancea).

Zona a Il-a — 19.VI. la Si
biu (participă județele: Arad, 
Alba. Bihor. Brașov, Caraș-Se
verin, Cluj. Covasna. Harghita, 
Hunedoara, Prahova, Mureș, 
Sibiu, Sălaj, Timiș).

Zona a IlI-a — 3.VII. la Sla
tina (participă județele : Argeș, 
Brăila, Buzău. Călărași, Con
stanța, Dîmbovița, Dolj, Giur
giu, Gorj, Ialomița, Mehedinți, 
Olt. municipiul București, 
Teleorman, Tulcea, Vîlcea)
— finala pe țară :

Buzău 26—28.VIII.

„CUPA ORIENTARIST 
COMPLET"

— etapa de iarnă 18—19.11
— etapa de noapte

~ 24—25.V. și 25—26.V.
— etapa de sală 27.V.
— etapa de vară 9—ll.IX.
— etapa cursă lungă 6.XI.

— CUPA
ROZA VINTURILOR" 

Pentru școlari și pionieri, 
categ. 11—12 ani și 13—14 ani.

— finala pe tară : 7IX.

„CUPA CASELOR DF. PIO
NIERI Șl ȘOIMI AI PATRIEI"

Pentru școlari și pionieri, 
categ. 11—12 ani și 13—14 ani.

— finala pe tară : 8.IX.

.ZIUA ORIENTĂRII
TURISTICE"

— toate județele :
25.IV și 24.X.

PARAȘUTISM
CUPA U T C ■

LANSĂRI DIN AERONAVA
— EDIȚIA A V-A

Categoria peste 16 ani (toata 
categoriile de tineri)

— finala pe țară :
Pitești 2—5.IX.

POPICE
„CUPA U.N.C.A.P."

— CONCURS NAȚIONAL SĂ
TESC — EDIȚIA A Vil-a

— etapa de masă pe unități și 
localitate,

— pînă la 24.X.
— etapa pe consilii agroindus

triale.
— pînă la 28.XI

— finala pe țară :
Hunedoara. 3—5.XH

„VOINȚIADA"

— etapa pe județ șl municipiul 
București,

— pînă la 15.VII.
— finala pe țară :

Ploiești 27—29.VIII.

„CUPA U.G.S.R "

— etapa de masă :
9.V.—30.VI

— etapa pe județ și municipiul 
București:

l.VII—l.VIII
— finala pe tară :

Hunedoara 28—29.VIII.
ÎNTRECERILE SPORTIVE 
ALE COOPERATORILOR 

INVALIZI

— etapa pe județ șl municipiul 
București,

— pînă la l.VIII.
— finala pe țară :

Galați, 5—7.IX.

TENIS DE CIMP
„CUPA U.T.C."

— EDIȚIA A X-A 
Categoriile 10-11 ani. 12—13 

ani șl 14—19 ani 
(toate categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă.
— pînă la 8.VIII.

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu și 
sectoarele din munlcipul 
București: 22.VIII.

— etapa pe județ și municipiul 
București,

— pînă Ia 29.VIII.
— finala pe țară :
Drobeta Tr. Severin, 11—12.IX.

„CUPA U.T.C." 
LA BADMINTON

— EDIȚIA A IV-A
Categoria 14—30 ani (toate

categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la 8.VIII.

— etapa pe comună, centru de
comună, oraș, municipiu și 
sectoarele din municipiul Bucu
rești, pînă la: 22.VIII.
— etapa pe județ șl municipiul 

București,
- pînă Ia 29.VIIL

— finala pe țară :
Drobeta Tr. Severin 11—12.IX.

CONCURS UNIVERSITAR LA 
BADMINTON

— etapa pe centru universitar,
— pînă la 25.IV.

— finala pe țară :
Cluj-Napoca 8—9.V.

TENIS DE MASA
„CUPA CENTROCOOP"

— etapa de masă,
— pînă la 5.IX.

— etapa pe județ și munici
piul București,

— pînă la 26. IX.
— finala pe țară :

Sf. Gheorghe 27—28.XI.

ÎNTRECERILE SPORTIVE 
ALE COOPERATORILOR 

INVALIZI

— etapa pe județ Si munici
piul București,

— pînă la l.VIIL
— finala pe țară :

Galați 5.—7.IX.

TIR

„CUPA PIONIERUL" 
Categoria 11—14 ani

— etapa pe asociație sportivă 
și localitate,

— pînă la 9. V.
— etapa pe județ și municipiul 

București,
- pînă la 20. VI.

— finala pe tară :
Hunedoara 6—8. VIII.

CONCURSUL NAȚIONAL DE 
SELECȚIE LA TIR „CUPA 
U.T.C." — EDIȚIA A IV-a

Categoria 14—20 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa de masă în cadru) 
centrelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea 
patriei, odată cu executarea 
ședințelor de tragere,

— pînă la 18. IV.
— etapa pe județ și municipiul 

București,
— pînă la 16. V.

— finala pe țară :
Suceava 6—8. VIII.

„DINAMOVIADA",

— etapa pe cerc și asociație 
sportivă,

— pînă la 20. V.
— finala pe țară

Cîmpina 27—28 V.

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE VARA

(M. Ap. N.)

a) Licee militare :
— finala pe țară :

Alba Iulia 9—16 V.
b) Școlile de ofițeri
— finala pe tară :

Pitești 23—30. V.
c) Școlile militare de maiștri 

și subofițeri
— finala pe țară :

Sibiu 6—13. VI.
d) Trupe — categoria I și II
— finala pe țară :

Brăila 20-27 VI.

TRINTA
CAMPIONATUL NAȚIONAL 

SĂTESC DE TRINTA — 
EDIȚIA A XIV-A 

Categoria 14—19 ani (tineri din 
mediu] rural)

— etapa pe asociație sportivă,
— pînă la 10. X.

— etapa pe comună, centru de 
comună,

— pînă la 24. X.
— etapa pe județ,

— pînă la 14. XI.
— finala pe țară :

Alexandria 4—5. XII.

TURISM
EXPEDIȚIILE 

„CUTEZĂTORII" 
Pentru pionieri și școlari 

1. VII.-l IX.

ACȚIUNEA PATRIOTICA 
„ASALTUL CARPAȚILOR" 

Pentru pionieri și școlari 
1. VII.—1. IX.

„ȘTAFETA MUNȚILOR"

— etapa pe județ:
31. V.—16. VIII.

— finala pe țară :
Bușteni 4—6. IX.

VOLEI
CAMPIONATE ȘCOLARE 

Categoria pînă Ia 14 ani (b+f) 
DIN ȘCOLILE GENERALE

— etapa pe asociație sportivă,
— pînă la 1. V.

— etapa pe localitate,
— pînă Ia 1. VI.

— etapa pe județ și municipiul
București 7—13.VI.

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE VARA 

(M. Ap. N.)

a) Licee militare
— finala pe țară :

Alba Iulia 9.—16. V.
b) Școlile de ofițeri
— finala pe țară :

Pitești 23.—30. V.
c) Școlile militare de maiștri 

și subofițeri
— finala pe țară :

Șibiu 6.—13 VI.
d) Trupe — categoria I și II
— finala pe țară :

Brăila 20.—27 VI,

ALTE ACJIUNI SPORTIVE 
DE MASĂ

COMPLEXUL APLICATIV 
„PENTRU APĂRAREA 
PATRIEI" — PIONIERI

— etapa pe centru și detașa
ment,

— pînă la 2. V.
— etapa pe localitate.

— pînă la 9. V.
— etapa pe zone.

— pînă la 6. VI.
— etapa pe județ și municipiul 

București.
- pînă la 20 VI.

— finala pe țară :
Focșani 1.—10. VIII.

COMPLEXUL APLICATIV 
„PENTRU APĂRAREA 

PATRIEI"
Categoria 15—16 ani, 17—18 ani 
și 19—20 ani (toate categoriile 

de tineri)

— etapa de masă.
- pînă la 4. IV.

— etapa pe județ și municipiul 
București,

— pînă la 18 IV.
— finala pe țară :

București 29. IV.—2. V.

(Continuare în vag a 6-a)



CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ
PE ANUL 1982 DIN CADRUL 77 DACIADEIu

(Urmare din pag. 4—5) de masă : 
pe județ

Sport, muncă, educație

FRANCISC CSERHATI

CUPE PE RAMURI DE 
PRODUCȚIE 

(pentru tinerii și oamenii mun
cii din întreprinderi -și insti- 

' tuții)

"— etapa
— etapa 

piui București ;
— etapa pe zonă
— finala pe țară

l.III—15.IV 
și munici- 

15.IV—l.V 
8.V—20.VI 
București 

17—18.VII.

Cluj-Na-
3—5. IX

„CUPA SĂNĂTĂȚII" 
la volei, tenis de cimp, șah 

tenis de masă (m-ț-f)
?i

„CUPA LUCRATORILOR DIN 
AGRICULTURA ȘI INDUSTRIA 

ALIMENTARA"
La volei, popice (m+f), box 

și caiac (m)

— atletism (m+f) :
poca

— volei (m+f) : Slatina 3—5.IX.
— handbal (m+f) : Călărași

„CUPA TIPOGRAFILOR" 
La volei, tenis de 

(m + f)
masă, șah

60 DE ANI (!) VECHIME PE LAC

— etapa
— etapa
— finala

de masă 
de zonă : 
pe țară

1.V—l.VII
11—12.IX

București
25—26.X

— etapa de masă :
1. III—1. IV.

— etapa pe județ și municipiul 
București :

2. IV.—30. IV.
— etapa pe zonă :

8. V.—23. V.
— finala pe țară :

— volei (m+f):
Tg. Mureș 19.—20. VI.

— tenis de cimp (m+f):
Galați 11.—12. IX.

— șah (m+f) :
Baia Mare 18.—19. IX.

— tenis de masă (m+f) :
Satu Mare 2.—3. X. .

— finala
— volei
— popice
— box : Craiova
— caiac

pe tară :
(m+f) : Arad 4—5.IX 
(m+f) Brașov 22—23.V 

" ' 18—19.IX
(m):Tulcea 14—15. VIII

„CUPA PETROLISTULUI* 
La atletism (m+f), handbal (m), 
tenis de cimp (m+f), popice 
(m+D, volei (m), șah (m+D

„CUPA MINISTERULUI ECO
NOMIEI FORESTIERE ȘI MA
TERIALE DE CONSTRUCȚII* 
La atletism (m+f), popice (m) 

și box

— etapa de masă : l.V—15.VII
— etapa pe județ și municipiul

București : 20.VII—20.VIII
— finala pe țară : Pitești 1—3.X

„CUPA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
ȘI CULTURII" 

(pentru oamenii muncii din in
stituțiile de învățămînt, știință 

Și cultură)

— finala pe țară :
— atletism (m+f) Fieni

12—13. VI
— box : Suceava 17—18.V
— popice (m) : Tg. Mureș

9—10.X

„CUPA ENERGET1CIANULUI" 
La atletism (m+f), șah (m+f), 
tenis de cimp (m+f), handbal 
(m), volei (m) și popice (m+f)

La tenis de masă, tenis de 
cimp, volei și șah (m+f)

„CUPA MINERULUI* 
La atletism (m+f), volei (m), 
tenis de cimp (m+f), popice 
(m+f), handbal (m),

— etapa de masă : l.V—15.VII
— etapa pe județ și municipiul

București : 20.VII—20.VIII
— finala pe tară : Rm. Vîlcea

8—10.X

Concurs internațional de ca
notaj pe lacul Snagov. Către 
sportivii aliniați pentru festivi
tatea de premiere se îndreaptă 
un bărbat înalt, suplu, albit de 
timp. Crainicul întrecerilor a- 
nunță. publicul: „Premierea va 
fi făcută de Francisc Cserhati, 
antrenor emerit!..."

— în al citelea an de ’ 
Francisc-baci?

— In ianuarie viitor, 
pragul lui „77".

— Și în canotaj?
— In canotaj sint ceva 

bătrin decit federația de 
cialitate...

— F.R.C.Y. aniversează, 
decembrie, 50 de ani de 
tență.

— Iar eu, pe lac, 60 de
Deci, în 1921 ați urcat 

ma oară în barcă?
— După mari rugăminți. Du

pă ce l-am convins pe 
să-mi plătească taxa de 
ere la „Societatea de 
din Timișoara, după ce 
co.nvins meșterul de la

viață.

trec

mai 
spe-

in 
exis-

ani...
; pri-

șah (m+f)

— etapa de masă : l.III—1.IV
— etapa pe județ și municipiul

București : 2.IV—10.V
— finala pe țară : Constanța

19—20.VI

— etapa de masă :
— etapa pe județ și 

București :
— finala pe tară :

1.IV—20.V 
municipiul 
25.V—15.VI 
Petroșani 

30.VII—l.VIII

>>' 
La șah, 
concurs

,CUPA COMERȚULUI" 
popice, tenis de masă, 
de îndcmînare (m+f)

de masă : 1.V—20.VIII 
pe județ și municipiul 

21.VIII—l.X.
„CEFERIADA"

La volei, atletism, tenis de 
masă, popice, șah (m+f)

— etapa
— etapa 

București :
— finala pe tară : Tușnad-Băi

13—14.XI.
DIN„CUPA CONSTRUCTORULUI 

DE MAȘINI" 
La atletism, handbal, volei

I.A.S.

(m+f)

— etapa de masă :
— etapa pe județ și 

București :
— finala pe tară :
— atletism : Ploiești
— handbal : Brașov
— volei : Iași

1.V—l.VI 
municipiul

1— 15.VI

2— 4.VII
2—4.VII
2—4.VII

— etapa de masă : 1.IV—15.VII
— etapa pe județ și municipiul 

București s 15.VII—l.VIII
— etapa pe zonă :

l.VIII—18. VIII
— finala pe țară : Galați 4—5.IX

„CUPA LUCRĂTORILOR 
PRESA*
La șah

— finala pe țară : București
8.VIII

MARȘUL FACTORILOR 
POȘTALI

NOTA: v
Competițiile se vor desfășura 

conform protocoalelor pe fie
care disciplină sportivă.

„CUPA PROGRESUL
Și CONSILIILE POPULARE" 
La volei, șah (m+f), tenjls de 
cimp (m), 

tenis
popice 
de masă

(m+f) «1
(m)

— etapa de masă : l.IV—l.VI
— etapa pe județ și municipiul

București : l.VI—10.VI
— finala pe țară : Drobeta Tr.

Severin 26—27.VI

ACȚIUNILE DE SELECȚIE
A TALENTELOR PENTRU

masă :— etapa de
— etapa pe județ și 

București :
— etapa pe zonă :
— finala pe tară :

l.IV—25. V 
municipiul
26.V—5.VI

12—20.VI 
Arad

3—4.VII

„CUPA CHIMISTULUI* 
La atletism (m+f), handbal 
(m), popice (m+f), șah (m+f), 
tenis de masă (m+f), volei 

(m+f)

SPORTUL
DE PERFORMANȚA

„CUPA INDUSTRIEI UȘOARE" 
-La atletism, handbal, volei, 

popice (f)

— etapa de
— etapa pe

București
— etapa
— finala

masă : 
județ și

zonă :

l.IV—20. VI 
municipiul 

11—25.VI 
3-25.VII

GRĂDINIȚE
(pentru copii de 4—6 ani)

— sporturi de iarnă : februarie
— sporturi de vară : iunie

— etapa de masă : l.IV—l.VI
— etapa pe județ și municipiul 
București :
— etapa
— finala

pe
pe tară : Făgăraș

11—12. IX

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

2.VI—15.VI
pe zonă : 26.VI—4.VII. 
pe tară : Sf. Gheorghe

17—18. VII

METALURGISTULUI*„CUPA
La atletism (m+f), volei (m+f), 

handbal (m+f)

CONSTRUCTORULUI*„CUPA
La cros (m+f), tenis de cimp, 
popice, volei și handbal (m)

— etapa de
— etapa pe 

-București
— finala pe

masă : l.V—l.VII 
județ și municipiul 
s 10.VII—10.VIH 
tară 9

ÎNTREPRINDERI 
ȘI INSTITUȚII 

(pentru elevii școlilor profe
sionale și tineri muncitori) 

mai și octombrie 
COMUNE, ORAȘE, MUNICIPII 

(pentru copii și tineri) 
mai și iunie

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL ACTIVITATII SPORTIVE DE MASĂ
(Urmare din pag. ()

Prin perfecționarea organiză
rii și desfășurării 'acestor în
treceri — desfășurate sub gene
ricul marii competiții naționale 
„Daciada" — asociațiile și clu
burile, organele sportive locale, 
ceilalți factori cu atribuții vor 
putea astfel realiza cu eficien
ță considerabil crescută sarci
nile care rezultă din faptul că 
în politica partidului nostru 
cultura fizică și sportul fac par
te integrantă din măsurile pri
vind dezvoltarea fizică armo
nioasă și păstrarea sănătății 
poporului.

în centrul 
bui situate, 
în tot cursul 
ocupările pentru 
cît mai deplină a competiției 
sportive naționale „Daciada", a- 
flată în pragul celei de a III-a 
ediții, în vederea ridicării ni
velului calitativ al activității 
ÎN TOATE DOMENIILE SPOR
TULUI DE MASĂ. Este nece
sar ca — la toate nivelurile să 
se facă totul pentru ca pretu
tindeni educația fizică să de
vină cea- mai largă formă de 
angrenare a populației în prac
ticarea sistematică a exercițl- 
ilor fizice. Calendarul compe- 
țiilor de masă pe anul 1982

atenției vor tre-. 
chiar de-acum și 
anului viitor pre- 

valorificarea

' z
asigură îmbunătățirea activită
ții sportive în rîndul preșcola
rilor, elevilor, studenților, oa
menilor muncii 
deri, instituții 
meșteșugărească, 
de la sate, al 
rește, aceasta înseamnă că tre
buie depuse toate eforturile 
pentru realizarea integrală, Ia 
un nivel calitativ superior ani
lor trecuți, deci cu eficiență 
maximă a calendarului compe- 
tițional central. Este, în același 
timp necesar ca, la rîndul lor, 
organele sportive locale, în co
laborare cu factorii cu atribuții 
din orașe, municipii, județe să 
inițieze acțiuni și întreceri 
sportive specifice diferitelor zo
ne, care și-au cîștigat tradiție, 
care se bucură de popularitate, 
de o largă audiență în rîndul 
tineretului, al oamenilor mun
cii. Așadar, sportul de masă 
dispune, pentru o dezvoltare 
cit mal largă, de un cadru bine 
structurat, intr-o concepție u- 
nitară, cuprinzînd activitățile 
șl competițiile etapelor de iar
nă și de vară ale celei de a 
III-a ediții a „Daciadei", alte 
întreceri — cu finale pe țară 
— programate să se desfășoare, 
de asemenea, în cadrul marii 
competiții naționale, acțiunile 
de-acum binecunoscute, cum 
sînt complexul polisportiv 
„Spori și sănătate", complexul 
„Pentru apărarea patriei", ,,A- 
micii drumeției", „înotul pentru 
toți" etc., precum și acele fru
moase inițiative care au apă
rut și, fără îndoială, vor mai

din întreprin- 
cooperația 

al cetățenilor 
militarilor. Fi-

Si

apare în toate județele țării.
Se Înțelege de la sine că a- 

ceastă amplă activitate sportivă 
de masă care își propune ca 
obiective prioritare lărgirea a- 
riel de cuprindere, continuitatea 
și creșterea calitativă Ia nivelul 
sarcinilor actuale, cere din par
tea tuturor celor care activea
ză în domeniul mișcării spor
tive o muncă susținută, entu
ziastă și competentă, inițiative 
și acțiuni concrete, o aplicare 
practică riguroasă și exemplară 
a orientărilor și indicațiilor sta
bilite pentru perioada urmă
toare. .

tata 
înscri- 
cîrmă* 
mi-am 

____ ., depoul 
de locomotive că nu voi intir- 
zia niciodată de la lucru, că 
sînt in stare să fac și sport și 
lăcătușerie de calitate.

— Cînd ați cîștigat prima oa
ră titlul de campion al țării?

— In 1923, în proba de sim
plu. la campionatele naționale de 
juniori. A fost un mare eveni
ment, un mare ciștig pentru 
mine : am fost șcutit de „taxa 
pentru vîslit" și mi s-a promis 
că dacă voi cîștiga primul loc 
și la 
ment 
lucru 
astfel 
vremea mea puteai sta junior 
pină la adinei bătrîneți, senior 
erai considerat numai atunci 
cind ieșeai primul la un cam
pionat național rezervat senio
rilor. Cind privesc, azi, unele 
concursuri, nu știu dacă era 
prea greșit regulamentul acela...

seniori voi primi echipa- 
gratuit. Am reușit acest 
anul următor, in 1924, și 
am devenit „senior". Pe

— Cite titluri de campioni 
naționali aveți în palmares?

— 18, majoritatea la schit 
simplu. In 1949, la 44 de ani, 
am fost invins și am pus — 
poate din mindrie, poate din 
neputință — capăt activității 
mele pe lac.

— Nu complet.
— Nu. Am continuat ca an

trenor la clubul Dinamo Bucu
rești.

— Momente de satisfacție?
— O barcă de 4 rame f.c. 

campioană europeană. O suită 
de maeștri emeriți — Radu Ni- 
colae, Ștefan Pongraz și alți 
sportivi de excepție, unii din
tre ei — astăzi — antrenori ai 
diferitelor loturi republicane.

— Sînteți decanul de vîrstă 
al canotajului nostru. V-am 
văzut, la acești ani, încă vîslind. 
Care este „rețeta" acestei fru
moase longevități sportive?

— Recunosc, și astăzi mai 
urc in schif. Urc chiar ușor. 
Greu este, la virsta mea, clnd 
trebuie să ies din barcă... Re
feritor la „rețetă", nu prea am 
ce spune. Doar dacă, știu eu 
interesează că am urmat o via 
ță cumpătată: căsătorit in urmi 
cu 50 de ani, puține nopți pier
dute, muncă, mișcare zilnică, 
un regim alimentar in care 
n-am ocolit carnea, dar am 
umblat prin farfurie după paste 
făinoase, după salată îndeosebi 
și — cind nu era atentă soția, 
la masă — după prăjituri.

— Ce ați recomanda tinerilor 
sportivi?

— Ce recomandă toți antre
norii: silință, disciplină, renun
țare la acele lucruri care îm
piedică performanța. In plus, 
poate, o obișnuință cu munca 
asiduă, cu efortul,, cu ambiția 
de a te întrece de la o zi la 
alta, cu dorința de a fi de fo
los semenilor tăi.

Vasile TOFAN

în cadrul „Daciadei“, la Cluj-Napoca

FINALELE „CUPE!
în zilele de 19 și 20 octom

brie, în piscina din Cluj-Napo- 
ca se va desfășura o intere
santă competiție sportivă pen
tru tineret, organizată în ca
drul „Daciadei". Este vorba 
despre finalele „Cupei U.T.C.* 
la înot. întreceri ajunse la cea 
de a 4-a ediție.

La startul acestor dispute se 
vor prezenta peste 80 de con-

ÎNTRECERILE
STUDENȚILOR-CONSTRUCTORI

Echipe și studenți din cele cinci 
facultăți ale Institutului de cons
trucții din Capitală s-au întrecut 
recent — cu ocazia deschiderii 
anului sportiv universitar — în 
minunatul decor de la complexul 
cultural-sportiv studențesc de pe 
malul lacului Tei la atletism, bas
chet, volei, handbal, fotbal, tenis 
de masă .tenis.de cimp. Disputele, 
organizate sub egida „Daciadei", 
s-au bucurat de o largă partici
pare. Printre învingători : atle
tism — 100 m, feminin : Ancuta 
Popa și Elena Rădulcscu (anul I 
„Civile"), masculin : Marian Dră- 
ghici (an I „Civile) ; 800 m — 
Ion Laza (an V „Utilaj Tehn."); 
baschet masculin : „Civile* (58 
— 50 cu „Utilaj Tehnologic) ; 
fotbal : SeL Institutului (2—1 cu 
Sel. anilor I) ; tenis de masă : 
Constantin Iova (an I C.F.D.P.) a 
handbal masculin : Sel. institutu
lui (23—21 cu Sel. anilor I) ; vo
lei masculin : „Instalații* (3—9 
cu „Utilaj").

U.T.C." LA ÎNOT
curenți — băieți și fete de 15— 
16 ani — reprezentlnd toate 
județele țării și municipiul 
București. Festivitatea de des
chidere este programată pen
tru luni la ora 16, iar cea de 
închidere marți, in jurul or d 
12.

Concurs 
de săritura

pionieresc 
In lungime:

„VIORICA VISCOPOLEANU
VĂ CHEAMĂ LA START"!

Duminică, 25 octombrie, pe 
stadionul de altetism al Școlii 
generale nr. 190 din Bucu
rești se va desfășura cea de-a 
doua ediție a concursului de 
săritură în lungime intitulat 
„Viorica Viscopoleanu vă chea
mă la start*. Competiția este 
organizată de revista ,,Lumi
nița*' în colaborare cu clubul 
Steaua și este rezervată tutu
ror pionierilor din Capitală. 
Sînt invitați, de asemenea, să 
participe toți doritorii din pro
vincie care nu au împlinit 14 
ani. Fosta campioană olimpi
că și recordmană mondială 
Viorica Viscopoleanu va oferi 
premii primilor clasați. Con
cursul începe la ora 9.

IN ACEST SEZON, INVITAȚII TURISTICE PE MELEAGURILE HARGRITENE
Harghita ©sie caracterizat printr-un rel-ret 

de armonios șl plin de farmec, ceea ce face
Județul 

deosebit 
ca această zonă să constituie. In tot timpul anului, o 
atracție pentru turiști.

Astăzi vă invitam să efectuați concediul dv. de »• 
dihnă sau o vacanță mai scurtă în renumitele- sta
țiuni Borsec șl Lacu Roșu.

• BORSECUL (la 91 km de Miercurea Ciuc șl 24 
km de Toplița) este renumit In primul rtnd pentru 
cele peste 30 de izvoare cu ape minerale carbogazoase 
și alcalino-feroase — ale căror efecte terapeutice slnt 
cunoscute de sute de ani —, indicate în tratarea o- 
fecțiunilor tubului digestiv șî glandelor sale anexe, 
afecțiunilor și glandelor endocrine șî ale aparatului 
cardiovascular.

• LACU ROȘU, stațiune dezvoltată In jurul lacului, 
cu același nume, are un climat indicat în tratarea 
astenîei, surmenajului, convalescențelor cu stare gene
rală bună, hipertiroidismu'ui.

Ambele stațiuni (situate în-tre 850—1000 m) slot încon
jurate de munți maiestuoțl, acoperițl cu păduri de 
conifere, cu peisaje de o neasemuită frumusețe, bene
ficiază de un climat plăcut, subalpin, de aer puternic 
ozonat, de floră ,1 Faună deosebit de interesante.

Numeroasele vile confortabile asigură turiștilor con
diții bune de cazare, îar masa se servește în 
rante sau pensiuni, după preferințe.

De reținut : In lunile octombrie—noiembrie, 
pot opta șî pentru sejururi mai scurte decît 
serie de 12 zile, iar tarifele slnt substanțial 
indiferent de numărul de zile petrecute în stațiuni. .

Pe lingă multiplele mijloace de petrecere plăcută a 
timpului liber, celor sosiți aici 11 se oferă posibilita
tea efectuării unul larg evantai de excursii, pe ale 
căror trasee pot fi vizitate numeroase șl Interesante 
obiective turistice.

La agențiile și filialele de turism drn întreaga țară 
puteți obține dîn timp bilete pentru odihnă, precum șl 
informații suplimentare.

PUBLITURISM

restau-

turiștll 
clasico 
reduse,

tenis.de


Antrenorul lui Internazionale Milano, Eugenio Bersellini

Marginalii la etapa a 9-a CU DINAMO, INTER VA AVEA DOUĂ MECIURI GREEE...
LA CORVINUL NU EXISTA „REZERVE"

lată pe Corvinul Hunedoara a- 
dunind puncte prețioase — fie 
In deplasare, fie acasă — cu • 
formație din care lipsesc titularii 
Gabor, Andone, Rednic (plecați 
la antipozi, la C.M. de juniori). 
Petcu, Colesniuc sl Lăcătuș (ul
timii trei îșl satisfac serviciul 
militar).

„Nici in partida de la Constan
ta si nici in jocul disputat acasă 
cu F. C. Cit, ne-au spus Mircea 
Lucescu si Remus Vlad, cei doi 
conducători tehnici ai echiDei. 
lipsa titularilor nu s-a făcut sim
țită". Am aflat, astfel, că la 
Corvinul se duce • toarte fru
moasă si utilă politică de crește
re a Jucătorilor mai tineri, âptl 
să-i Înlocuiască, atunci cind se 
•imte nevoia, pe titulari. După 
cum se vede, n-am folosit cu- 
vîntul rezerve, pentru că la 
Corvinul el nici nu este folosit : 
toți jucătorii au aceleași drep
turi. toți fac aceleași antrenamen
te. tofi iau parte la Însușirea a- 
eelorași scheme tactice. In plus, 
la pregătirea lor se tine Seama 
nu numai de elementele necesare 
unui singur post, ci si de Însu
șirea mijloacelor tehnico-tactlce 
utile și In alt compartiment al e- 
chipei decit del obișnuit in care

este folosit Jucătorul. La fiecare 
joc oficial, tocmai pentru rodarea 
tuturor fotbaliștilor, stat folosiți 
tatodeauna 13 jucători, fiecărui 
membru al Iotului asigurtadu-i-se 
prezența ta minimum 10 partide 
de-a lungul unei jumătăți de 
campionat. In plus, ne spunea 
Mircea Lucescu. neexlstînd „re
zerve" șl nici „titulari", există un 
stimulent ta pregătire și chiar la 
jocuri. Emulația permanentă e- 
xistentă la Corvinul face ca in 
cadrul echipei toți jucătorii să 
fie In orice moment bine pregă
tiți. Anul trecut Colesniuc a tost 
cel care și-a demonstrat calită
țile : ta acest tur de campionat 
a fost rîndul lui TIrnoveanu (20 
ani), care a debutat In partida 
de la Constanta, si a Iul Mateuț 
(16 ani), cel de al doilea alinl- 
indu-se pentru prima dată In Di
vizia „A" la recenta partidă de 
la Hunedoara, cu F. C. Olt.

In felul acesta. Corvinul nu 
duce niciodată lipsă de jucători 
bine pregătiți, dornici de afir
mai e. Ei fac față cu succes In 
partidele In care sînt Introduși și 
aduc — după cum șe vede — 
puncte prețioase echipei lor.

Mircea TUDORAN

Miercuri. între cei care au 
venit să vadă cuplajul fotba
listic bucureștean s-a aflat și 
actualul antrenor al binecunos
cutei echipe milaneze. Interna
zionale. Motivul pentru care 
Eugenio Bersellini a poposit pe 
stadionul „23 August". din 
București, este știut. „Inter" 
va întîlni miercurea viitoare, 
pe stadionul „Giuseppe Mea- 
zza", în prima manșă din tu
rul al doilea al Cupei U.E.F.A.. 
pe Dinamo București, 
rește, prezența sa in 
bună nu putea trece neob
servată, mai ales că tehni
cianul .talian, tn timpul der- 
byului Steaua — Dinamo, nu 
avea ochi decît pentru „alb- 
roșii", pe care 1-a urmărit cu 
cea mai mare atenție tot tim
pul jocului, notîndu-și, meticu
los. observațiile in caietul său. 
L-am abordat la 
plaiului, cerîndu-i 
terviu. >

— Cum vi s-a

Fi- 
tri-

sfîrșitul cu- 
un scurt in-

A FOST GĂSIT ACARUL PĂUN!

ve in fazele de finalizare. Iar 
adversara ei, destulă șansă.

Cum vi s-a părut în an- 
viitoarea adversară a 

dv. ?
echipă unită, echilibra - 
un sincronism optim,

înaintea startului in partida de 
la Petroșani, crainicul stației de 
amplificare a stadionului făcuse 
o frumoasă prezentare a echipei 
constăntene și adresase, totoda
tă. o Invitație călduroasă publi
cului spectator la spertlvlt&ie. 
Totul a fost in regulă pină cind 
Jiul s-a văzut egalată de echipa 
lui Hașotl. al. cărei merit este 
acela că n-a depus nici un mo
ment „armele".

Tonul nesportivitătll s-a dat după minutul 32. cind Buduru 
înscria primul gol al echipei sale. 
Jiul pierdea teren, pierdea ini
țiativa In joo șl o parte a publi
cului de la tribuna I fluiera de
ciziile corecte ale arbitrului de 
centru, precum si semnalizările 
celor doi tușieri. A venit si al 
doilea gol, marcat de Moldovan 
Si apostrofările s-au Înmulțit. 
Orice decizie împotriva „alb-ne- 
grilor" era contestată. Nimeni nu 
vedea. Insă, că Vizitiu si ceilalți 
coechipieri gafau In lanț In apă
rare. că Gluchicl nu era atent 
la joc si că, surprins de clteva 
ori In ofsaid, gesticula In teren 
atittnd publicul. Mai mult, acest 
talentat jucător, dar prea nervos 
Si încăpățînat, l-a faultat fără ba-

Jurja 
vadă, 
intr-o

Ion pe Turcu, arbitrul C. 
neavlnd posibilitatea aă-1 
tatrucît jocul era mutat 
altă zonă a terenului.

La pauză. Jiul se Îndrepta spre
cabină, Împovărată de propriile 
sale slăbiciuni si. ta acele clteva 
minute da răgaz, aceeași parte 
a publicului de la tribuna prin
cipală, certată cu legile sportivi
tății, a găsit șl alțl „Acari Păun": 
observatorul federal, cronicarul 
ai crainicul radioului, cărora 
le-au fost adresate cuvinte In
decente. Toți erau „de vină". In 
frunte cu arbitrii, că echipa lo
cală avusese oscilații de compor
tare in teren, anultadu-sl, astfel, 
diferența de goluri de pe tabela 
de marcaj. N-am Înțeles șl nu 
vom înțelege o astfel de atitudi
ne, care nu aduce nici un ser
vieta echipei Jiul, fotbalului In 
general. Dimpotrivă.

Fină la urmă, totul s-a termi
nat cu bine. SI. cind gazdele pă
răseau terenul Învingătoare, am 
auzit pe cineva striglnd din tri
bună : „Acum să-1 aplaudăm și 
pe arbitri, și pe ceilalți". Dar 
petele nesportivitătll rămln...

Stelian TRANDAFIRESCU

APLAUZE DOAR PENTRU DUCADAM ■ ■ ■

părut jocul?
Face un semn prelungit din 

cap, a îngăduință.
— Bun, bun.„ Se intimplă 

foarte adesea ca derby-urile să 
nu ofere tot ceea ce se așteap
tă de la ele... Jocul a fost Ia 
început „manevrat", ambele e- 
chipe fiind preocupate de a-ș> 
asigura Inviolabilitatea propriei 
porți... Totuși Dinamo a fost 
cea care a îndrăznit mai mult. 
Și, in repriza a doua, și-a creat 
mari ocazii de a înscrie, dar, 
din păcate, a avut ezitări gra-

samblu 
echipei

—’ O 
tă, cu 
ceea ce îi permite, in egală 
măsură, să atace și să se ape
re bine. Ca să învingă o ase
menea echipă, adversara ei ar 
trebui să asude din greu. S-a 
văzut mai 
repriza a 
șii" s-au 
stare de 
creează miza întîlnirii. 
apăsat pe accelerator.
a avut o perioadă excelentă...

— Am văzut că v-ați făcut 
însemnări, ați notat schemele 
tactice ale dinamoviștilor. ați 
notat nume de jucători. Ce 
concluzii desprindeți în privin
ța individualităților ?

— O să vă surprindă, dar 
prima concluzie desprinsă se 
referă la omogenitatea echipei. 
In privința individualităților, 
știam de Dudu Georgescu, de 
Augustin... Dar acum mi-am 
notat încă un număr de tricou 
(10) care mi-a sărit în ochi : 
al mijlocașului aripă Custov. 
care desfășoară un travaliu de
osebit in construcția jocului.

de

clar acest lucru în 
doua, cind 
eliberat de 
blocare pe

„alb-ro- 
.această 
care o 
Cînd a 
Dinamo

1

— Cum vedeți meciul, 
miercuri, de la Milano 7

— „Inter" va avea de sus
ținut nu unul, ci două meciuri 
dificile în compania Iul Dina
mo. Și cred că chiar partida

de Ia Milano va fi deschisă ori
cărui rezultat.

— Cum se prezintă echipa dv. 
tn momentul de fată ?

— Cu un lot întinerit și cu 
unele asemănări, in m ilte pri
vințe, cu Dinamo. Vreau să 
spun că și .Inter" iese în evi
dență, in primul rînd. prin an
samblu și nu prin individuali
tăți. In campionat a inccput 
greoi, dar, pe parcurs, și-a mai 
revenit, ajungînd cu media en- 
<leză la 50 la suta. E drept 

ă la acest început de campio
nat am fost în permanentă 
căutare a unui „11“ stabil.

— Și totuși nu se poate spu
ne că ..Inter" nu deține indi-„ 
vidualităti de mârcă...

— Vă repet : în primul rind 
mă bazez pe ansamblu, care 
l-a rodat și după ultimele 
schimbări și care are, de ase
menea. experiența participării, 
in sezonul trecut, la C.C.E., 
unde am ajuns in semifinale. 
Dacă ar fi să dau nume, aces
tea ar exprima mai degrabă ex
periența de joc superioară a u- 
nora dintre elevii mei : Pro- 
haska. Oriani. Bifii. Bordon. Al- 
tobelli. Beccalossi... Dar repet 
credința mea că va fi o dublă 
întîlnire 
vizibil 
echipe omogene. Sper — ca și 
antrenorul dinamovist proba
bil — ca echipa mea să valori
fice acel minim de șansă care 
va decide calificarea...

Interviu realizat de 
Aurelian BREBEANU

„Inter" — Dinamo de 
echilibru, între două

V

INTRE PROMISIUNI
V

Șl DECEPȚII, CĂUTĂRILE CONTINUA

După două deplasări consecuti
ve, iată că la a treia U.T.A. a 
reușit să spargă gheața, obțlnînd 
primul el punct afară de ctad a 
revenit ta Divizia „A“. Dar ten
tativa sa a fost din nou susținută 
de un joc eminamente defensiv, 
cu glndul că poale va scăpa cu 
fata curată. Și a scăpat I Dar cu 
cite eforturi în defensivă I Șl mai 
sînt clteva semne de Întrebare. 
Printre ele, evoluția studenților 
■"mișoreni si forma portarului 
Ducadam. Dacă despre portarul 
arădean avem numai cuvinte de 
laudă, el confirmlnd si la Timi
șoara că se află „In mină" — 
mărturie Intervențiile sale mal 
mult decît oportune la unele su
turi rezultate din rarele acțiuni 
mai clare al timișorenilor —, 
nu putem spune cuvinte bune 
despre felul cum au jucat unii 
dintre studenții lui „Poli". A- 
eestia. pe lingă nelnspiratla la 
construcție, unde s-a exagerat 
printr-un joc pozițional (intențiile 
Iul Dumitru de a schimba cite 
ceva nu au avut ecou), au dat 
dovadă de multă Indecizie In fa

zele de finalizare, superficialitatea 
execuțiilor fiind, la rîndul el. e- 
vldentă.

Credem 
defectuos 
litehnlca .___ ______  _ ___
rios semnal de alarmă In pers
pectiva următoarelor jocuri, in
disponibilitățile lui Nedelcu, Nucă 
Si Cotec fiind doar In parte o 
circumstanță, pentru că, puse In 
balanță, din punct de vedere al 
valorii actuale a loturilor de care 
dispun cele două echipe, „talerul 
Politehnica" atlrnă mult mal 
greu. De aici si surpriza rezul
tatului egal Înregistrat pe sta
dionul timișorean, ca să nu mai 
vorbim de nemulțumirea celor 
15 000 de spectatori, care au pără
sit tribunele eu un gust amar, 
după ce au urmărit un meci mai 
mult decît modest. L-au aplaudat 
doar pe Ducadam. singurul care 
a corespuns din totl jucătorii ca
re au Intrat pe gazonul stadio
nului ..1 Mal"...

că modul de exprimare 
In care a acționat Pe- 
poate constitui un se-

Adrian VĂSILESCU

Politehnica Timișoara a por
nit in noul sezon cu un cuplu 
schimbat de antrenori, lucru 
foarte bine știut. Marcel Pigu- 
lea — apreciat după stagiunea 
sa vîlceană — a venit pe ma
lurile Begăi șl 11 are, acum, 
ca principal colaborator, pe 
Emerich Dembrovschi, proaspăt 
venit pe banca tehnicienilor. 
Am petrecut cîteva zile în ta
băra timișoreană, urmărind lec
ții de pregătire, dar și discu- 
tind cu cei direct interesați 
despre chestiunile de actuali
tate ale vieții Politehnicii ti
mișorene.

Să începem cu observațiile 
de la antrenamente... Am des
prins. din ceea ce au făcut 
antrenorii timișoreni, că ii 
preocupă perfecționarea jocu
lui de ansamblu. Ei au progra
mat. în serie, jocuri-școală și 
nu s-au sfiit de a opri, iarăși 
și iarăși, acțiunile spre a co
rija, a arăta direct, prin obser
vațiile asupra unei faze sau 
alta, unde sint greșelile, cum 
e bine să se acționeze spre a 
crește randamentul 
ansamblu.

Ce îi preocupă pe Pigulea și 
Dembrovschi ? Am 
două principale dorințe : creș
terea vitezei de joc și îmbu
nătățirea preciziei și frecvenței 
șuturilor. Teme mereu exersate 
in antrenamente și in partidele

întregului

desprins

CAMPIONATUL MONDIAL
DE JUNIORI

(U'mare din pag I

nalty 1 Să mai notăm că a- 
ceastă semifinală s-a încheiat 
nu numai cu o mare surpriză, 
dar și cu o adevărată bătaie 
între suporterii echipelor Qa
tar și Anglia.

Reprezentativa Angliei a so
sit și ea la Adelaide și locu
iește în același hotel cu echipa 
noastră, la South Terrace Tra- 
velodge. Englezii nu vor schim
ba formația care a pierdut par
tida cu Qatar. Așadar, sîm- 
bătă (n.r. astăzi), cînd în Româ
nia va începe să se lumineze a- 
fară, echipa noastră de juniori 
se va pregăti să ia drumul sta
dionului Hindmarsh din Ade
laide, pentru a susține lntîlni- 
rea pentru locurile 3—4. Să 
sperăm că jucătorii noștri, care 
s-au 
grele 
reea 
face 
vățat 
mifinala pierdută in prelungiri. 
Va fi un meci greu cu echipa 
Angliei, însă tinerii „tricolori" 
sînt deciși să cucerească meda
liile de bronz ale campiona
tului mondial.

mobilizat in acele partide 
Cu Brazilia, Uruguay, Co
de Sud și Italia, o vor 
și acum, că ei vor fi în- 
ceea ce trebuia din se-

ARBITRUL LOVII DL UN. . . . .
In ședința de joi seara, Comisia 

de disciplină a F.R.F., luind in 
discuție incidentele petrecute la 
meciul dintre divizionarele C 
Vulturii Lugoj si Minerul Anina, 
a hotărît ridicarea dreptului de 
organizare pe teren propriu pe 2 etape echipei din Lugoj. Tot
odată, aceasta a fost amendată cu 3 000 lei.

Ce s-a lntîmplat la acest joc 1 
Unul dintre „oamenii de ordine" 
(ghilimelele sînt mal necesare ca

OM DL ORDINE"!
ericlnd I) a intrat pe teren șl l-a 
lovit pe arbitru, iar după termi
narea meciului mai multi specta
tori turbulenți !-au lavlt pe ju
cătorii oaspeți.

Față de asemenea fapte, soco
tim că Comisia de disciplină ar 
trebui să dovedească si mal mul
tă fermitate, urclnd sancțiunile 
la limita Ier maximă prevăzută 
in Regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice.

• ■ î

la două porți. „JUCAM 
ÎNCET, (n.n. sublinierea 
parține). Un handicap pe care 
i! suportă nu numai Politeh
nica Timișoara, ci fotbalul nos
tru în general, ne spunea an
trenorul Pigulea. Dar parcă la 
„Poli" defectul ăsta e mai preg
nant decit Ia alte formații. Și 
tocmai de aceea, încă de la 
antrenamentele dinaintea relu
ării campionatului, 
foarte mult asupra 
cru. Cit și ce am 
incă prea devreme 
Altă preocupare a 
mine participarea liniei a III-a 
la faza de atac. Aparițiile fun
dașilor sint spectaculare, dar 
nu și simțite în creșterea efica
cității. Aș dori să realizăm o 
mai mare angajare în partide, 
o abandonare a acestei timidi
tăți, a reținerii in partidele din 
deplasare, specifică, din păcate, 
formațiilor noastre. Pot spune 
că Ta Petroșani am avut unele 
reușite in această direcție, dar, 
mai departe, iarăși am intrat 
in stereotip. Trebuie să ajun
gem să jucăm aeeeași partitură 
și acasă, și in deplasare. De ce 
să ne anulăm aprioric șansele 
și forța de exprimare pentru 
ci evoluăm in afara terenului 
propriu ? Nu constatăm cite 
roade, eite performanțe aduce 
curajul ofensivei in deplasare 7“ 
O lecție usturătoare pe propria 
piele am primit-o la Leipzig".
Sînt cîteva dintre preocupările 

unui merituos antrenor din noua 
promoție de la care, se înțelege, 
marele centru fotbalistic care 
este Timișoara așteaptă 
Politehnica s-a lovit — tn 
oada actuală — de o serie 
ficultăti : accidentări în 
(în momentul cînd redactăm a- 
ceste rinduri Cotec, Nedelcu, 
Nucă sînt incă indisponibili — 
problema portarului este acută.

PREA 
ne a-

am insistat 
acestui lu- 
reușit, este 
să vorbim, 
noastră ră-

mult. 
peri- 

de di- 
serie

Suciu fiind încă incert — pa
sibil de supunere unei operații 
de menise etc. etc.). Clubul ti
mișorean n-a reușit rezolvarea 
unor transferări pe care le a- 
vea în vedere. Dar oare numai 
in asta se pune speranța? Nu. 
Antrenorii au declanșat o ac
țiune de promovare de fotba
liști tineri sau foarte tineri. 
Bocănici fundaș, a și jucat, ca 
și vîrful de atac Loga. Mai sînt 
în lot Rotaru și Crăciun. Alții 
fac parte din loturile divizio
narelor ,.B“ timișorene : Doga- 
ru și Cîrciumaru (la C.F.R.), 
Pascu (la U.M.T.). Se speră să 
„răsară", dintre ei. fotbaliști de 
nivelul primei divizii. trtre 
timp sînt urmăriți alți jucători 
din echipele județului ; unele 
trialuri au și avut loc în acest 
scop. Rolul acțiunilor amintite 
îl reprezintă completarea și în
noirea lotului. Anii trec, media 
de vîrstă a grupului fotbaliști
lor de ia „Poli" a crescut șl. si
gur. în 
devine 
lotului.

Curba 
nicii Timișoara în actuala sta
giune a avut un crescendo încă 
din start, dar a cunoscut o că
dere după eliminarea din Cupa 
cupelor. Acum, se încearcă o 
revenire măcar spre linia de 
randament. Antrenorii timișo
reni. care au avut și în modul 
general de comportare a for
mației lor din partida cu U.T.A. 
— un avertisment, sînt serios 
preocupați de găsirea drumului 
spre eficiență. Jocul 
Steaua, reprezintă o 
re de puls". Totul 
că clubul-fanion al 
parcurge o perioadă 
lor, a perfecționărilor și a spe
ranțelor...

functie de 
inevitabilă

randament, 
remanierea

de evoluție a Politeh-

de azi. cu 
nouă ..lua- 
însă arată
Banatului 

a căutări-

Eftimie IONESCU

ARBITRII MECIURILOR DE DIVIZIA „B"
ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

MARILE SUCCESE 
VA AȘTEAPTA 1

• După cum «-a mai anunțat, 
tragerea excepționala Pronoex- 
pres de mline, 18 octombrie 1981, 
oferă participantilor multiple po
sibilități de a obține AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ și .,Skoda 
120 L“, MARI CIȘTIGURI ÎN
BANI, precum șl EXCURSII ta 
U.R.S.S. și R. P. Bulgaria. Cei ce 
doresc să asiste la desfășurarea 
tragerii stat invitați la ora 16,30 
ta sala Clubului „Flnante-Băncl" 
din București, str. Doamnei nr. 
2. (Numerele cîștigătoare vor Ii 
anunțate In cursul serii la tele
viziune șl radio), • Un prilej 
de mari succese n constituie șl 
concursul Pronosport de mtine, 
care cuprinde partide deosebit de 
atractive din campionatele divi
ziilor secunde ale Italiei șl Româ
niei. AGENȚIILE loto-prono- 
SPORT VA MAI STAU LA 
DISPOZIȚIE DOAR ASTAZI 
PENTRU A PARTICIPA LA SIS
TEMUL DE JOC PREFERAT 1

NUMERELE 
TRAGEREA

EXTRASE 
LOTO DIN 

OCTOMBRIE 1981

LA
16

49Extragerea I : 27 63 19 60 
28-61 14 48 ; Extragerea a Il-a: 
89 8 74 25 30 59 90 52 2. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI 
1.281.249 lei din care 500.000 lei 
report la categoria 1.

ClȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 11 OCTOMBRIE 

1981

Categoria 2 : 5,50 variante a 
15.619, lei ; categoria 3 : 14,75 
a 5.824 lei 
a 1.259 lei 
a 200 lei ;
a 100 lei.

REPORT
85.907 lei.

; categoria 4 : 68,25 
; categoria 5 : 255,00 
categoria 6 : 1750,25

CATEGORIA I

SERIA L LM.U. Medgidia — 
F.C. Oltul Sf. Gheorghe : Fl. Po
pescu (Ploiești) ; Unirea Focșani
— F.C.M. Galați : Gh. Jucan 
(Mediaș) : Viitorul Vaslui — Con
structorul Iași : Gh. Gomca (Si
naia) ; Delta Tulcea — Viitorul 
Gheorgheni ; E. Ionescu (Pitești); 
Politehnica Iași — C.S.M. Sucea
va : Al. Ioniță (București) ; Glo
ria Buzău — Ceahlăul P. Neamț: 
I. Plischi (București) ; Victoria 
Tecuci — Progresul Brăila : St. 
Dinu (București) ; C.S.U. Galați
— C.S. Botoșani : M. Gheorghiu 
(Giurgiu) Relonul Săvinești — 
Gloria Bistrița : G. Dragomlr 
(București).

SERIA A II-a. Pandurii Tg. Jiu
— Automatica București : D. O- 
logeanu (Arad) ; Chimica Tîrnă- 
veni — Tractorul Brașov : A. For- 
wirth (Timișoara) ; Flacăra Mo- 
reni — Rapid București : Al. Ilie 
(Craiova) ; Energia Slatina — Car- 
pați Mîrșa : I. Nistor (Sf. Gheor
ghe) : Autobuzul București — 
Șoimii Sibiu : Gh. oumîtrașcu 
(Constanța) ; Dunărea Călărași — 
Gaz metan Mediaș : P. Silvestru 
(Focșani) ; I.C.I.M. Brașov —

Mecanică Fină București : I. Cio
can (Drob. Tr. Sev); Metalul Bucu
rești — Luceafărul București : V. 
Navroțchl (București) ; Rulmen
tul Alexandria — Metalul Plopeni: 
Gh. Arhlre (Suceava).

SERIA A III-a. Minerul Lupeni
— Dacia Orăștie : A. Krasovschi 
(Zalău) ; C.S.M. Drobeta Tr. Se- 
verta — Rapid Arad : L Bîră 
(Agnita) ; C.I.L. Sighet — Aurul 
Brad : C. Mateescu (București) ; 
Strungul Arad — C.F.R. Cluj-Na- 
poca : V. Ciocan (Bistrița) ; în
frățirea Oradea — Minerul Dba 
Seini : Cr. Făgaș (Tg. Jiu) ; Mi
nerul Cavnic — F.C.M. Reșița : 
D. Petrescu (București) : Olim
pia Satu Mare — F.C. Bihor : C. 
Jurja (București); F.C. Baia Mare
— C.F.R. Timișoara : I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vllcea) ; U.M. Timi
șoara — Someșul Satu Mare : D. 
Nicolae (București).
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Miine, in sala Floreasca din Capitala în Cupa cupelor la polo

0 NOUĂ 1NIILNIHE INELUNAIIONAIĂ DE HANDBAL
Selecționata feminină de hand

bal a R.S.S. Azerbaidjan, care 
întreprinde un turneu în tara 
noastră. își va încheia miine 
evoluțiile în fața publicului ro
mânesc. In sala Floreasca din 
Capitală, începînd de la ora 
18, echipa oaspete va întîlni 
— pentru a patra oară — Se
lecționata divizionară a tării 
noastre. în formația sovietică 
evoluează și Raisa Sabanova, 
campioană olimpică cu echipa 
U.R.S.S.

în C. C. E. la baschet,
____________________________________________________ V

LA TEL AVIV, MACCABI - STEAUA 102-83
La fete, Universitatea Cluj-Napoca va juca 
cu Southgate Technical College Londra

întrecerile din cadrul C.C.E. 
la baschet masculin au conti
nuat prin disputarea meciuri
lor etapei a doua a grupelor. 
Echipa Steaua, care face parte 
din grupa „A“, a jucat, la Tel 
Aviv. în compania formației 
Maccabi, actuala deținătoare a 
trofeului. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 102—83 
(47—44). Tot în grupa „A“, la 
Helsinki, echipa Torpan ă dis
pus de B.S.C. Saturn Koln cu 
104—95 (54—43).

Clasamentul grupei
1. Maccabi 2 2 0 219:162 4
2. Steaua 2 1 1 168:186 3
3. Torpan 2 1 1 183:212 3
4. Saturn 2 0 2 179:189 2

Campioana României va sus
ține următoarea partidă ioi 22 
octombrie, la București. în 
compania campioanei Finlandei; 
jocurile retur din cadrul grupei 
le va disputa astfel : cu B.S.C. 
Saturn, la K51n. la 5 noiembrie;

HOCHEIȘTII... 
COSMONAUȚI!

Doru RADU — București, 
Baba Novac nr. 4, sect. 3 : 
...am auzit vorbindu-se de e- 
xistența unor noi materiale și 
echipamente pentru hochei. 
Ce ați putea să ne spuneți în 
această privință

S-a scris și s-au spus multe 
despre aportul pe oare dife
ritele științe îl au la dezvolta
rea sportului. Exemplele sînt 
numeroase și binecunoscute, 
mai ales in acele sporturi in 
care echipamentul sau mijloa
cele de practicare sînt supuse 
progresului, revoluției tehnice. 
Hocheiul se numără printre 
aceste sporturi. Echipamentul 
de protecție a jucătorilor, 
care din an în an devine mai 
eficient și mai -comod, insta
lațiile auxiliare de pe pati
noare, mereu mai sofisticate 
fi mai utile, echipamentul au
xiliar, adică patinele, crosele 
și pucurile, în special primele 
în continuă perfecționare — 
toate sînt lucruri care vorbesc 
despre munca unor oameni 
bine pregătiți, a unor cerce
tători serioși care caută mereu 

găsesc formule de progres.
Recent am primit vești in

teresante în acest domeniu. 
De pildă, firma Sherwood din 
California, o cunoscută produ
cătoare de crose, a experimen
tat cu succes la una din fa
bricile sale anexe (,,EASTON") 
o crosă din aluminium. Ușoa
ră, foarte rezistentă șl fără să 
pună, In pericol integritatea 
corporală a hocheiștilor crosa 
de aluminium mai are încă 
un mare avantaj: acela al du
rabilității. Vor dispare, desi
gur, momentele cunoscuta 
dnd ruperea crosel disturba 
cursivitatea fazelor și, de ase-.- 
menea, cantitățile mari de crose 
consumate intr-un sezon, ceea 
ce înseamnă o serioasă eco
nomie pentru bugetul echipei.

Tot recent, cunoscuta firmă 
„COOPER", producătoare de 
material și echipament spor
tiv, a propus un costum (ca 
de cosmonaut) pentru jucăto
rii de hochei. Confecționat 
dintr-un material poros, acest 
costum înlocuiește apărătoa
rele de picioare, umerarele, 
cotierele, ciorapii; jambierele, 
tricoul r— într-un cuvînt ...to
tul I. El se îmbracă odată 
(este, deci, mai comod), aco
peră mai bine corpul, prote- 
jindu-l, este mai ușor, mai 
flexibil șl, în plus, poate fi 
lesne înlocuit.

Așadar, crose de aluminium 
și costume de cosmonauți...

Calin ANTONESCU

In deschidere, de la ora 16,30, 
se va disputa etapa a VIII-a 
(retur) a competiției feminine, 
„Cupa de toamnă" a F.R. Hand
bal, în cadrul căreia se vor 
întîlni echipele bucureștene 
Confecția si Progresul. Ultima 
etapă va avea loc la 1 noiem
brie, finala fiind programată 
pentru duminică. 15 noiembrie, 
la Odorheiu Secuiesc, în- 
tîietatea urmînd să și-o dispute 
ocupantele locului I din cele 
două serii.

cu Maccabi, la București, la 
12 noiembrie ; cu Torpan, la 
Helsinki, la 19 noiembrie.

Tot în C.C.E., dar la fete, 
campioana Angliei, Southgate 
Technical College Londra a 
învins, la Lisabona, pe cam
pioana Portugaliei cu 70—52 
(29—25). Totalizînd 129—102 (în 
tur, 59—50 pentru formația en
gleză), Soutghate Technical 
College a devenit adversara e- 
chipei Universitatea Cluj-Na- 
poca în turul al doilea al com
petiției. Meciurile vor avea loc 
la 5 noiembrie, la Londra, și 
la 12 noiembrie, la Cluj-Na
poca.

Alte rezultate : masculin : 
Ț.S.K.A. Moscova — Panathi- 
naikos Atena 83—80, Sunder
land — Sunair Ostende (Belgia) 
89—88 (după prelungiri), Edin
burgh — Honved Budapesta 76— 
72, Villeurbane — B. C. Barce
lona 98—105, Partizan Belgrad 
— Eczacibasi Istanbul 94—79.

MECIURILE CU NOUA 
IMPORTANT PENTRU 

(Urmare din pao l) .

oficiale, ca, de pildă, Albert 
Ferrasse. președintele federa
ției franceze de rugby și 
Jacques Fouroux, antrenorul 
15-lui cu care vom juca la 1 

noiembrie, Ia Narbonne, des- 
chizînd o nouă ediție a „Cupei 
F.I.R.A.".

— Lumea rugbyului de la noi 
așteaptă cu un legitim interes 
meciurile de la Constanța și 
București, nădăjduind să vadă 
— înainte de orice '— două' 
partide mart Are în vedere, 
de bună seamă, latura specta
culară. Anticipați o astfel de 
caracteristică a jocuri'o’- ?

■ — Esențial pentru nui este
de a realiza jocuri-spectacol, 
demonstrind nu numai frumu
sețea rugbyului, ci și faptul că 
turneul constituie pentru noi 
posibilitatea de a juca — cum 
se spune — o carte mare. Cu 
alte cuvinte, de a arăta în 
primul rînd o concepție de joc.

— înțelegem, deci, că de 
modul cum ne vom exprima 
în cele două partide va depin-

I—

TITOGRAD, ORAȘ SPORTIV
ICu trenul sau cu avionul, accesul spre Tito

grad se face tot... pe sus. Pentru câ rapidul de 
Belgrad străbate cei aproape 600 de kilometri 

pînâ In capitala Muntenegrulul pe un terasament

I cocoțat, în marea lui majoritate, la peste 1 500 
de metri altitudine. Aproape de culmile lanțului 
A!pilor dinar ici, garnitura rapidului trebuie cînd 
sâ spargâ întunericul vreunuia dintre cele 248

Ide tunete (între care unul are 7 kilometri), cînd 
sâ se lipească de vreun viaduct sub care apa 
durilor spumega la... 2—300 de metri.

I...Tîtogradul, care și-a cîștigat în timpul celui 
d«-a4 doilea război mondial numele, este un 
oraș în majoritate alcătuit din cvartale de 
blocuri noi, despărțite de spații verzi și de par

caje asfaltate. E o localitate vesela, cu apro-

Iximativ 90.000 de locuitori. Existâ aici unitâțl 
industriale, precum și un institut de învâțâmînt 
superior. Se mai vâd pe străzi, tradiționalele

I costume populare muntenegrene, dar cel mal a- 
desea întîlnești noul sub diferite forme. Titogra- 
dul este un oraș modem, un oraș tînăr. Titogra- 
dul este un „oraș sportiv", acest supranume

I— ___  ___  ___  ___  ___ ___  .

fii-ndu-i oferit, pe bună dreptate. Performanța și 
activitatea sportivă de mase, destinată tuturor 
vîrstelor se afla aici la ele acasă. Unul din 8 
locuitori practica activ sportul. Altfel spus, 11 000 
din cei 90.000 de locuitori sînt, într-o disciplină 
sau alta, performeri.

Orașul Titograd oferă sportului de performanță 
iugoslav performeri de valoare în mal multe 
discipline, masculine și feminine : box, judo, 
șah, tir, automobilism, parașutism, volei, fotbal. 
Sportivii din acest oraș au obținut adeseori fru
moase rezultate și în importante confruntări in
ternaționale. Creșterea permanentă a ponderii 
sportului în viața cultural-socială a capitalei Re
publicii Muntenegru a condus spre desemnarea 
Titograd ului ca organizator al unor mari confrun
tări sportive internaționale. Chiar în această 
toamnă, în noul poligon de tir construit la mar
ginea orașului, exact acolo unde începe urcușul 
munților ce înconjoară localitatea, au fost or
ganizate campionatele europene de tir rezervate 
seniorilor, senioarelor șl juniorilor. Cele 17 re
corduri mondiale și europene care au căzut cu

VICTORIE LA SCOR ÎN MECIUL DE DEBUT:

CRIȘUL-ROTE ERDE HAMM 14-5!
CLUJ-NAPOCA, 16 (prin te

lefon). Vineri seara, în piscina 
acoperită din localitate, au în
ceput întrecerile grupei preli
minare A din turul I al Cupei 
cupelor la polo, competiție a- 
junsă la cea de a opta ediție, 
la care participă Rote Erde 
Hamm (R. F. Germania, țară a 
cărei selecționată a cucerit, in 
acest an, titlul de campioană 
europeană), Pro Recco (Italia), 
C. N. Montjuich (Spania) și 
formația Crișul Oradea, pre
zentă pentru prima oară la 
startul unei competiții conti
nentale. în partida inaugurală, 
sorții au pus față în față e- 
chipele Crișul și Rote Erde. A 
fost un meci foarte spectacu
los, în care ambele formații 
au jucat deschis, punînd ac
cent pe contraatac. în prima 
repriză, forțele au fost echili
brate, orădenii terminînd cu un 
avantaj minim (2—1). Disputa 
s-a menținut echilibrată pînă 
spre sfîrșitul celei de a doua 
reprize, cînd Crișul — excelent 
condusă de internaționalul 
Ivan Fejer — a ajuns ia 6—2. 
Din acest moment, poloiștil 
orădeni s-au dezlănțuit spre 
poarta apărată de Lindemann. 
El au inițiat acțiuni rapide 
(care, de regulă, au prins pe 
„picior greșit" apărarea adver-

DEZACORD FAȚA DE 0
YAOUNDE, 16 (Agerpres). —

Cu ^prilejul unei reuniuni'ce a 
avut loc la Yaounde, Consiliul 
superior al sportului din Africa 
și-a exprimat dezacordul față 
de hotărîrea Comitetului Inter-

ZEELANDA - MOMENT 
RUGBYUL ROMÂNESC
de perspectiva unor legături 
mai strînse cu rugbyul neo-ze- 
elandez...

— Absolut 1 Printr-un joc 
modern, constructiv, totodată 
curajos, ambițios, angajant așa 
cum au mai știut să practice 
sportivii noștn, vom reuși să 
ne ci.știgăm prețuirea partene
rilor noștri care vor avea pri

lejul să aprecieze maturitatea 
rugbyului de Ia noi. Cu un ase
menea jocx rugbyștii români 
și-au creat ^ulte simpatii în 
Franța, peste canalul Minecii; 
acum ei au prilejul de a sta
bili legături sportive trainice și 
cu reprezentanții rugbyului din 
Noua Zeelandă.

Biletele pentru meciul de 
rugby România — Noua Ze
elandă, care va avea loo la 
data de 24 octombrie, la ora 
15, pe stadionul „23 August", 
se pun în vînzare începind de 
luni la casele de bilete de la 
stadionul „23 August", stadio
nul Dinamo, C.N.E.F.S., 
C.M.E.F.S. București și agenția 
de bilete C.C.A.

să) și scorul a Început să ia 
proporții. După trei reprize, 
9—3 în favoarea Crișului I Tre
buie subliniat că în tot acest 
timp sportivii vest-germani, 
foarte buni înotători și cu o 
bună tehnică, au încercat în 
dese rînduri să destrame siste
mul defensiv al orădenilor. 
Dar aceștia au interceptat mul
te baloane, iar portarii Kiss șl 
Rada, folosiți pe rînd, au fost 
mai întotdeauna la post. în 
ultima repriză, Crișul a primit 
aplauze la „scenă deschisă" 
pentru combinațiile spectacu
loase încheiate, adesea, cu 
goluri înscrise de rezervele 
„7“-lui antrenat de N. Ru- 
jinschi și L Alexandrescu (ca
re au preferat să-și mai odih
nească jucătorii titulari). For
mația orădeană a încheiat 
partida în forță, obținlnd o vic
torie categorică în fața echipei 
din Hamm, care are la activ 
o prezență în turneul final al 
Cupei cupelor. Scor final : 
14—5 (2—1, 4—2, 3—0, 5—2).
Au condus J. JovicI (Iugosla
via) și E. Paggi (Italia). Au 
înscris : Fejer 3, CI. Rusu 3, 
Gordan 3, Ungureanu 2, Ileș 2, 
Fărcuță pentru învingători, 
respectiv Steller 2, Theissmann 
2, Schroder.

întreaga echipă orădeană

HOTĂRÎRE A C. 1.0.
național Olimpic de a trimite, 
anul viitor, o Comisie de an
chetă în Republica Sud-Africa- 
nă. Secretarul general al con
siliului a declarat : „Această 
hotărîre a fost inoportună de
oarece apartheidul practicat în 
R.S.A. este în plină activitate, 
în R.S.A. nu se înregistrează 
nici un progres în eliminarea 
discriminării rasiale în sport".

La rîndul său, președintele 
C.I.O., Juan Antonio Sama
ranch, a precizat că „trimite
rea unei astfel de comisii in 
Republica Sud-Africană nu în
seamnă cîtușl de puțin că 
C.I.O. este dispus să reprimeas
că în rindurile sale pe repre
zentanții R.S.A.".

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HOCHEI • La Jesenice (Iugo

slavia), In med tur pentru „Cupa 
campionilor europeni" echipa el
vețiană H.C. Bld a întrecut cu 
scorul de 7—3 (0—1, 3—2, 4—0)
formația locală.

ȘAH • Partida a 6-a a meciului 
pentru titlul mondial dintre A. 
Karpov și V. Kordnoi s-a între
rupt la mutarea a 41-a. cu avan
taj pozițional pentru șalanger care 
a jucat cu piesele negre. Scorul 
este favorabil campionului mon
dial A. Karpov cu 3—0 • In clasa
mentul final al turneului feminin 
de la Varna pe primele două lo
curi s-au situat maestrele Voiska 
(Bulgaria) și Polgar (Ungaria) cu 
dte 8 p, urmate de românca E- 
lisabeta PoUbronlade cu T p șt 
marea maestră Tatiana Lemadke 
(Bulgaria) 6*/i 0 După 11 runde, 
in turneul de la Tuzla (Iugosla
via) se menține lider iugoslavul 

merită laude pentru acest fru-' 
mos debut, dar in mod special 
ținem să subliniem evoluția lui 
Fejer, Rusu, Gordan, Garofea- 
nu și a portarilor Kiss și Rada.

în al doilea meci, echipei» 
Pro Recco și C.N. Montjuich 
au oferit una dintre cele mai 
spectaculoase întîlniri de polo 
urmărite în ultimii ani de pu
blicul local. Pololștii ambelor 
formații au înotat foarte mult 
și au încercat deseori porțile. 
Conducerea pe tabela de scor 
a alternat permanent, nici una 
dintre echipe neizbutind să ob
țină avantaj decisiv, iar la 
sfîrșitul celor 28 de minute ale 
meciului s-a consemnat rezul
tat de egalitate : 13—13 (3—2, 
1—3. 3—4, 6—4). Au înscris : 
Galii 4, Baldinetti 3, Peri 2, 
Galbusera, Lagostena, Berta- 
lozzi, Bclotti pentru Pro Recco, 
respectiv Beltran 4, Alonso 4. 
Robert 2, Puig 2 și Alcazar. Ar
bitri : J. Jovici (Iugoslavia) și 
Al. Bădiță (România).

Crișul joacă sîmbătă cu Pro 
Recco și duminică cu C. N. 
Montjuich.

Adrian VASILIU

TfOFILO STEVENSON VIZEAZĂ
AL 4-lea TITLU OLIMPIC

HAVANA, 16 (Agerpres). —' 
Reîntors de la Congresul C.I.O. 
de. la Baden Baden, unde a par
ticipat ca invitat, campionul o- 
limpic de box la categoria grea, 
pugilistul cubanez Teofilo Ste
venson, a declarat că și-a re
luat antrenamentele. „în pre
zent — a spus Stevenson — 
mă pregătesc pentru apropia
tele campionate de box ale A- 
mericii Centrale și zonei Carai
bilor, dar principalul meu o- 
biectiv este campionatul mon
dial de anul viitor de la Miin- 
chen. De asemenea, intenționez 
să-mi apăr titlul la Jocurile O- 
limpice de Ia Lojj Angeles — 
1984.

Kovacevici cu 8 p, secundat de 
românii Mihai Șubă și Valj&n<* 1 
Stoica fiecare cu 7 p. • In 'tur
neul de la Niș, după 3 runde con
duce Sinadinovicl cu 2 p (1), ur
mat de Victor Ciocâltea cu 2 p.

TENIS • La Sydney în campio
natele internaționale de tenis pe 
teren acoperit ale Australiei, John 
McEnroe a dispus cu 6—0, 6—1 de 
Tom Gullikson, Victor Pecci l-a 
învins cu 3—6, 6—3, 6—3 pe Sid 
Ball, iar Eliot Teltscher a câștigat 
cu 6—4, 7—5 la John Alexander. 
• în optimile de finală ale tur
neului de la Basel, argentinianul 
Jose Luis Clerc l-a eliminat cu 
3—6, 6—L, 6—1 pe americanul Da
vid Siegler, după ce în turul an
terior îl în trecuse cu 6—4, 4—6» 
6—4 pe Ilie Năstase. în proba de 
dublu (optimi de finală), lila 
Năstase și Jose Luis Clerc au în
vins cu 6—4, 7—6 pe Mit ton șl 
Moore.

acest prilej stau mărturie despre condițiile exce- - 
lente de organizare a competiției, despre cali
tatea deosebită a instalațiilor electronice, care 
echipează standuri'le.

Tftogradul este tăiat în două părți aproximativ i 
egale de riul Moraca, ale cărui ape repezi | 
amintesc, în plin centrul orașului, că în jur se I 
află culmi muntoase înalte, favorabile drume
țiilor, excursiilor pe care orășenii le efectuează t 
cu mare plăcere în timpul liber. Pe malurile | 
lui, s-a născut și s-a extins de-a lungul anilor • 
un mare complex sportiv-recreativ, care cuprinde 
nenumărate terenuri și spații destinate practicării I 
diferitelor discipline, printre care baschetul (de- | 
altfel, e foarte probabil ca Titogradul să par
ticipe cu succes la un eventual concurs mondial . 
organizat pe baza numărului de coșuri de bas- I 
chet pe... kilometru pătrat I), atletismul, teni- | 
sul de cîmp. boxuj. In apropiere — nici nu se 
putea altfel — se află stadionul Gradski, pe . 
care echipa divizionară ..Buducnost" își susține I 
meciurile de fotbal și în tribunele căruia pot | 
lua loc pînă la 16 000 de spectatori.

Peisajul sportiv al THog radului nu poate fi ■ 
complet dacă nu amintim despre competițiile I 
nautice organizate aproape în întreg anul (con- | 
dițiile climaterice mediteraneene le favorizează), 
pe frumosul și întinsul lac in-tramontan, Skadar, i
Există chiar și un concurs, dotat cu „Trofeul I
Skadar", competiție cu participare internațională I 
selectă. Un alt concurs de prestigiu este și
„Eliberarea Titograd ului", competiție atletică, |
desfășurată anual, în a doua parte a lunii de- I 
cern brie. '

Radu TIMOFTE i


