
La Focșani

FESTIVALUL FETELOR VRIME

memag pe care 
versuri al Miori-

• Vrau.^a — 
nemuritoarele 
ței l-au numit „picior de plai, 

' gură de rai" — a găzduit, ca 
de obicei în ultima parte a anu
lui, o manifestare sportivă a- 
junsă la cea de a 5-a ediție : 
„Festivalul sportiv al fetelor 
vrîncene". O competiție în ca
drul „Daciadei" care a reunit 
la startul ei, așa cum arată și 
numele, fete din Vrancea care 
s-au întrecut între ele la atle
tism, volei, handbal și tenis de 
masă.

Ceea ce trebuie spus încă de 
la bun început despre „Festi
valul sportiv al fetelor vrince- 
ne“ este că el a constituit o 
reușită. Faza finală s-a desfă
șurat la Focșani, unde au venit 
•fete din întregul județ. Unele 
dintre ele ajunse cu peripeții 
din anumite zone unde viscolul 
și zăpada perturbaseră circula
ția mijloacelor de deplasare. 
Deci, la start au fost multe 
fete din Focșani (eleve de la 
Lie. A. 1. Cuza, Lie. 2 M.I.U., 
Lie. Unirea, muncitoare la Fi
latura Focșani, Fabrica de con
fecții ș.a.), din alte orașe ale 
județului : Mărășești, ~ 
Adjud, 
comune, cum ar fi Fitionești, 
Vvtt 'ru. Păunești, Cîmpuri, Co-

Panciu,
Odobcșii si chiar din

COMPtllTIE OF MASA
tești, Sihlea, Străoane. Merito
riu, întrecerile au fost astfel 
organizate de către C.J.E.F.S. 
Vrancea șl Inspectoratul școlar 
județean, încit s-au putut des
fășura pe 3 categorii — școli 
generale, licee și întreprinderi 
— la festival participînd fete

10—12 ani dar și de peste 
Le-am văzut . disputîndu-și 
ardoare șansele — chiar da
unele, nu prea cunoscătoare 
tehnicii disciplinelor în care

de
19. 
cu 
că, 
ale 
evoluau — pe viitoarele specia
liste în viticultură de la Liceul 
agricol din Odobești, pe viitoa
rele operatoare chimiste de la 
Liceul industrial Mărășești, pe 
cooperatoarele din comunele a- 
mintite. O prezență frumoasă 
au semnat-o fetele din comuna 
Vuliuru (două victorii la hand
bal, semn al popularității de 
care se bucură această discipli
nă în comună) și Fitionești un
de, de asemenea, sportul este, 
după cum ni s-a spus, la el a- 
casă. întrecerile — desfășurate 
pe cinci baze din Focșani, între 
care Sala sporturilor și sala de 
atletism a Complexului „Milco- 
vul" — au fost de un bun ni-

Modesto FERRARINI

(Continuare in nag 2-3)
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Azi și miine, la patinoarul „23 August“

DUBLA INTÎLNIRE DE HOCHEI
STEAUA

Astăzi 
cheiului 
din

DINAMO ■
și mîine, iubitorii ho- 
din Capitală vor lua, 
și cu aceeași plăcere,din nou și cu aceeași plăcere, 

loc în trjbunele patinoarului 
August", pentru a fi. mar- 
la două confruntări de 
ale campionatului de ho- 

. Va fi vorba de două par- 
între cunoscutele echipe 

titlului.

„23 , 
tori 
vîrf 
chei, 
tide
Dinamo, deținătoarea 
și Steaua, principala sa urmă
ritoare, partide care aproape 
nu mai au nevoie de prezen
tare, cunoscut fiind faptul că,

Turnea! fina! al campionatelor de box și al „Daciadei"

CINE VOR FI NOII CAMPIONI ?

cu unele excepții, tot ce are 
mai bun hocheiul nostru se 
află în aceste două echipe..

Reamintim . cititorilor noș
tri că ultima „pereche" de 
jocuri Dinamo — Steaua a a- 
vut loc la începutul lunii no
iembrie șl că s-a încheiat o 
dată nedecis (3—3) șl a doua 
oară cu victoria dinamoviștilor 
(3—2). De asemenea, trebuie 
spus că. după aceea. în cadrul 
turneului de la Galați, hoche- 
iștii de la Steaua au cîștigat 
la scor (6—1), avînd, deocam
dată, o poziție avantajoasă în 
clasamentul -dintre formațiile 
care candidează cu șanse în 
lupta pentru primul loc în cla
sament, celor două echipe 
bucureștene adăugîndu-li-se și 
Sport Club Miercurea Ciuc. 
Iată cum arată acest clasament 
al primelor trei clasate :

La Sibiu, In bazinul Olimpia

ROMANIA - R.D.G 
UN INEDIT 
CONCURS

DE SĂRITURI

® Azi, categoriile pană, semiușoară, ușoara și semimijlocie 1. Steaua
2. Dinamo

Continuăm aprecierea șanse
lor participanților la turneul 
final al campionatelor de box 
și al „Daciadei". Azi, următoa
rele patru categorii : pană, se* 
«niiișoară, ușoară, semimijlocie.

PANA. Deținătorul centurii : 
dinamovistul Titi Cercel. De 
partea sa stă și de data aceas
ta plusul do experiență, com- 
petițională, dar el a dovedit in 
ultima vreme o scădere de 
formă. Ionel Panaite (B.C. Ga
lați) a progresat vizibil, o e- 
ventualâ intîlnire între cei doi 
anunțîndu-se extrem de echili
brată. fn afara lui Ion Sandu 
(Prahova Ploiești), în lupta 
pentru primele locuri au mai 
apărut nume noi : Petre Șioiu 
(C.F.R. Craiova), un pugilist 
„stîngaci" și robust, specialist 
în executarea loviturilor deci
sive, Eugen Preda (Metalul 
Rm. Vîlcea). .un boxer care 
poate răstimna calculele hirti- 
ei si Doru 
(Steaua).

Stânci ulescu

Campion :SEMIUȘOARĂ. ___ „____
Viorel Ioana (S.C. Muscelul). 
Fiind bolnav în timpul desfă
șurării întrecerilor zonale, V. 
Ioana este singurul boxer care 
a primit aprobarea să concure
ze direct în turneul final. 
Chiar fiind obligat sâ susțină 
un meci în plus, deci avînd un 
program mai încărcat decit ad
versarii săi, musceleanul are 
toate «ansele să-și păstreze 
titlul Marea lui problemă o va

O nouă intîlnire Dragomir Ilie (stingă) — Carol Hajnal ?
constitui înlîlnirea cu craiovea- 
nul Florian Țîrcomnicu, tinăr 
care a și reușit să-1 învingă pe 
campion cu ocazia „Memorialu
lui Ion Covaci". Dintre ceilalți 
pretendenți la pozițiile frunta
șe îi amintim pe ieșeanul Ni
colae Brinzei (învingătorul lui 
T. Cucu). Florian Barna (Mo
torul Arad) și Ion Stan (Dina
mo).

UȘOARĂ. Campion: Dragomir 
Ilie (Dinamo), care poate să-și 
păstreze titlul, cu condiția sâ 
nu-1 intîlnească pe Florian Li-

M hai TRANCĂ

(Continuare in vag 2—3)

în vizită la cluburile sportive școlare

ATLETISMUL ROMANESC
ARE, IA CRAIOVA,

UN PENCE DE SPRIJIN SĂNĂTOS I
__ „uțat in' 1979 prin unirea 

sec,iilor de la Clubul sportiv 
școlar Olimpia cu clasele cu 
program de la liceul „Nicolae 
Bălcescu", Clubul sportiv șco
lar de atletism Craiova s-a a- 
firmat de la inceput ca una 
clin puternicele unități ale at
letismului nostru la nivelul ju
niorilor. Dacă ar fi să ne luăm 
după rezultatele ultimului se- 
zorț vom constata că în clasa
mentul competiției pe echipe 
„Cupa României" clubul școlar 
oltean ocupă locul al patrulea, 
după trei colective bucurește
ne — Steaua. Dinamo și Clu
bul sportiv școlar de atletism. 
Adăugindu-și cele 10 titluri de 
campioni naționali la cele trei 
categorii de juniori, craiovenii 
își întăresc poziția de primă 
unitate atletică a provinciei in 
1981.___'

Performanța este, desigur, 
meritorie dacă o comparăm 
cu realizări'e celorlalte sec
ții din țară. Dar adevărata for-

— ----- — — — v «
țâ atletică se exprimă tot. prin 
rezultate individuale, iar ter
menul de comparație îl consti
tuie — trebuie să-l constituie, 
mai ales pentru o unitate de 
frunte — etalonul internațio
nal. Or. din acest punct de ve
dere bilanțul sezonului trecut 
nu este nici la nivelul posibili
tăților (dovedite în anii ante
riori) și nici la nivelul pre
tențiilor. proprii sau ale foru
rilor tutelare, pretenții născu
te tocmai din certitudinea exis
tentei unui potențial superior 
dovedit în anii anteriori. „Ac
tivitatea noastră a fost apre
ciată — pe bună dreptate — ca 
nesatisfăcâtoarc" — ne spunea 
Fane Cioacă, antrenorul coor
donator al clubului. „Rezulta
tele noastre mai slabe s-au re
flecta! Ia nivelul echipei națio
nale de juniori. Au fost ani in

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2-3)
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Cele două așteptate derbyuri
sînt programate la ora 17 și 
sperăm că atît publicul cît și 
arbitrii delegați și administra
ția patinoarului vor onora un 
astfel de moment de vîrf al 
activității interne a hocheiului 
nostru.

Un inedit concurs de sărituri 
de la trambulină se desfășoară, 
simbătă și duminică (in fiecare 
zi, de la ora 10 și de la ora 16), 
în bazinul Olimpia din Sibiu, 
între selecționatele României și 
R.D. Germane. Ineditul constă 
in faptul că echipele vor fi 
formate din seniori (16 ani și 
mai mari), juniori (13—15 ani) 
șî copii (12 ani), clasamentul 
urmînd să fie alcătuit prin to- 
talizarea punctelor acumulate 
la toate categoriile de virstă și 
de sex. România va fi repre
zentată de două formații, care 
vor fi definitivate din următo
rul lot : SENIORI : Raxandra 
Hoeiolă. Isabela Bercaru, Luiza 
Nicolaeseu, Al. Bagiu, D. O- 
prean, C. Pop : JUNIORI : 
Cristina' Timar, Ileana 
Cristina Szakacs, A. C. 
ciu, Em. Penlz. C. 
COPII : Luana Fălac, 
Anghel, Arina Manta, N. Lepă- 
duș, I. Pelrache, F. Avasiloaie.

Lotul oaspeților, sosit joi 
seară, are in alcătuire săritori 
de valoare. 
Winskowski, 
de juniori 
anul 1980.

Pir,joi, 
Cher- 
lîila ; 

Ileana

printre care H. 
campion european 
(la platformă) în

ROBERT PINTER-6 VICTORII
ÎN CONCURSUL DE ÎNOT DE LÂ MAGDEBURG
în 

Înot 
sportivilor născuțl in 1967 (și mal 
tineri), bălmâreanul Robert Pin
ter (13 ani), cel mal tinăr cam
pion (de seniori) al României, a 
obținut 6 victorii și premiul spe
cial pentru cea mal bună perfor-

concursul internațional de 
de la Magdeburg, rezervat

mantă a competiției. El a reali
zat 2:17,33 la 200 tn fluture (rec. 
băieți 13 ani), 2:05,79 la 209 m 
ber (rec. 13—14 ani), 64,43 la 
m fluture (rec. 13 ani), 59.02 la 
m liber (reci 13 ani): 4:19.41 la 
m liber șl 17:00.3? la 1500 m 
ber.

11- 
100 
100 
400
11-

Adeziune deplină la noua inițiativă de pace

a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, a României socialiste

„CU TOATA CONVINGEREA, IN AMPLA
MIȘCARE

Activitatea din ultima peri
oada a celor nouă secții de 
performanță a fost analizată 
Cu deosebit simț de răspunde
re, în spirit critic și autocritic, 
in cadrul conferinței clubului 
Mureșul Tg. Mureș, luindu-se 
măsuri de îmbunătățire a el
in același timp lucrările confe
rinței ău scos în evidență ade
ziunea deplină a tuturor celor 
ce activează în acest club la 
noua inițiativă de pace a tova
rășului Nicolac Ceaușescu. Ast
fel, președintele clubului. Vasi- 
le Sînbuan, sublinia in cuvîn-

PENTRU DEZARMARE"
tul său : „Sportivii clubului, 
antrenorii, activiștii, toți spe
cialiștii se integrează cu toa
tă convingerea puternicei șl 
amplei mișcări pentru dezar
mare și pace. Spunem cu toții 
hotărît și răspicat : Vrem pace 
pe planeta noastră ! NU hotă
rît rachetelor în Europa ! NU 
bombei cu neutroni ! Vrem să 
ne întrecem în competiții spor
tive ioiale cu tineri de pretu
tindeni, nu ca adversari intr-o 
competiție a morții".

La rîndul lor, vorbitorii au 
luat o atitudine fermă impo-

triva ceiot ce vot să ducă o- 
menirea la catastrofă. Astfel, 
antrenorul de atletism Iosif 
Buzdugan, antrenorul de ca
notaj Iloria Dragoș, fostul 
campion mondial la lupte li
bere Ladislau Simon șeful Să- 
iii sporturilor. Zoltan Szabo șl 
alții au cerut in cuvintul lor 
să înceteze nebuneasca cursă a 

înarmărilor a producerii armelor 
de distrugere in masă, „omul 
avînd dreptul la păstrareâr ce
lui mai de preț bun — Viața!".

C. ALBU, coresp.

OMENIREA VA ȘTI SA IMPUNĂ
CONDIȚIA

Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste adresat 
poporului nostru și lumii în
tregi, strălucită inițiativă de 
oace a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele țării 
noastre, reprezintă o expresie 
elocventă a politicii externe a 
partidului si statului nostru cu 
o deosebită semnificație în 
contextul internațional de lup
tă a omenirii împotriva răz
boiului și a cursei înarmărilor.

încerc un sentiment de înal
tă mîndrie că sînt fiica acestui 
brav popor, care de-a lungul 
existentei sale a luptat 
tru LIBERTATE și care 
militează cu consecvență

pen-
azi 

pen-

VIEȚII
tru nobilele idealuri de PACE 
ȘI PRIETENIE.

Ca om, ca dascăl, ca părin
te mă alătur tuturor celor 
și-au exprimat adeziunea față 
de ideile și propunerile 
prinse in Apelul Frontului 
mocrației' si Unității 
liste și ca ei spun un 
tărit cursei înarmărilor, orică
rui gen de agresiune a unei 
țări împotriva alteia.

Nu bombe cu neutroni. Nu 
rachete nucleare cu rază me
die de acțiune și nici alte a- 
semenea diabolice invenții puse 
în slujba distrugerii vieții.

Nu vreau război I El estn 
încă viu în memoria mea și a

care

cu-
De-

Socia- 
NU ho-

generației mele, cu spectrul 
groazei si al mizeriei.

Nu vreau să aud strigătul 
sfîșietor de durere ' ai mamei 
care-și pierde copilul și nici 
al copilului rămas fără mamă !

Doresc din inimă PACEA 1 
Pace pentri^ țara mea pentru 
cei dragi, pentru toți coniii și 
mamele lumii, pentru toți cei 
ce iubesc oamenii, iubesc oâ- 
mîntul. iubesc soarele iubesc 
viata.

Si sînt convinsă că OMENI
REA va ști să-și fmpună voin
ța de viață și c'ă. solidară, va 
reuși să apere condiția vieții 
— PACEA.

Conî univ. ELENA FIREA
Dectfmil I.E.F.S, București



ÎN DIVIZIA „A" DE BASCHET
SE ÎNGRIJESC DE MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII PRIN SPORE!
Cunoscută și apreciată în în

treaga țară pentru tradiția 
sportivă statornicită în unități
le sale, întreprinderea de 
transport din București reu
nește numeroși tineri pe care 
îi pasionează exercițiul fizic, 
muncitori și tehnicieni dăruiti 
unor ramuri de sport — cu 
predilecție șah. volei, handbal 
și fotbal — pe care le practică, 
după orele de producție, în zi
lele lor libere.

Există la I.T.B., în primul 
rînd. o tradiție a activității 
sportive de masă, net impulsio
nată în ultimii ani — și aici, ca 
pretutindeni — prin marea 
competiție sportivă națională 
„Daciada". Sub însemnele „Da
ciadei" se înscriu în calendarul 
asociației sportive o serie de 
întreceri dintre care Itebiada 
— inedit campionat de casă a- 
juns la a 18-a ediție, crosurile, 
acțiunile din sfera turismului 
pentru toți, cele legate de tre
cerea normelor Complexului 
„Sport și sănătate", practicarea 
gimnasticii la locul de muncă, 
activități de mișcare ce se a- 
dresează cu prioritate tinerelor 
angajate, iar mai recent initia
tive destinate să asigure dez
voltarea sporturilor tehnico-a- 
plicative. Un clasament al con
cursurilor și competițiilor orga
nizate sub egida „Daciadei" și 
la care au luat parte reprezen
tanții celor 42 de cercuri spor
tive de la I.T.B. situează în 
primele locuri, acum, după 10 
luni din acest an. ne sportivii 
de la U.R.A.C., E.T.E., E.T.Tx 
și Aprovizionare — E.T.A. Ceea 
ce atestă interes, preocupare 
fată de sportul de masă.

Numai că așa cum se preciza 
în darea de seamă prezentată 
recent de biroul asociației 
sportive. încă nu s-a ajuns la

FESTIVALUL 
„FETELOR VIEÎNCENE" 

(Urmare din pag. I)

vel pentru o competiție de ma
să care își propune. lăudabil, 
atragerea elementului feminin 
pe terenurile de sport.

în general, o competiție reu
șită care — spre satisfacția 
profesorilor și antrenorilor care 
au urmărit disputele — a dus 
șl la depistarea unor talente 
(la volei și atletism) din județ, 
în final, lată numele fetelor și 
echipelor care au ieșit învingă
toare în acest festival vrîn- 
cean: Cristina Trandafir. Euge
nia Gheorghită și Lenuța Tur- 
cu (toate din Focșani) —. la 
cros : Tatiana Olteanu (Adjud) 
și Marioara Munteanu (Focșani)
— la tenis de masă ; Gabriela 
Cote (Focsani) — 60 m ; Paula 
Baiciu (Focșani) — lungime : 
Șe. gen. Vulturu, Liceul 2 
M.I.U. Focșani. Energia Vtiltu- 
ru — la handbal ; Lie. A. I. 
Cuza Focsani, Flacăra Odobești
— la volei.

CAMPIONATELE
- DE BOX

vadaru (Steaua), adversar care 
l-a învins pe dinamovist de 
fiecare dată, dar care poate fi 
denășit de Caro! Hajnal 
(URBTS Buc.), de Mircea Ful
ger (S.C. Muscelul) sau chiar 
de Viorel Mihăilă (Steaua). 
Florin Stan (Dinamo) ori Ion 
Corneanu (Farul). Deci, trage
rile la sorti vor avea un rol 
deosebit de imnortant.

ȘEMTMT.TLOCIE. Ion Vladi
mir (Dinamo) este campionul 
en titre. Deși anul trecut l-a 
învins, relativ ușor, pe timișo
reanul Mihai Ciubotaru, este 
prea puțin probabil ca dina- 
movistul să mai poată repeta 
isprava. Ciubotaru a crescut 
mult* în valoare, a mai căpătat 
și experiență competițională 
(cucerirea titlului balcanic este 
o mărturie) și are toate șanse
le să ducă asociației sportive
I.A.E.M.  din Timișoara si cen
tura de campion național și 
»1 „Daciadei". Dintre principa
lii săi adversari fi «mințim pe 
Mihsi Nîctiîescn (Steaua), Con
stantin Ghindăoann (Ceahlăul 
Piatra Neamț), NieoTae C»st!n 
(D C. Galați) și Ștefan Ștefan 
(Dinamo). 

realizarea obiectivului care ar 
trebui, într-un fel, să defineas
că munca celor care se ocupă 
de sport in această mare între
prindere bucurcșleană, cu pes
te 30 000 de angajați, dintre 
care aproape 20 000 sint mem
bri ai asociației sportive sau 
susținători ai activității sporti
ve de masă. Aceeași dare de 
scamă semnala, de pildă, că 
Itebiada n-a reunit la startul a 
diferite concursuri și competiții 
decît 1 662 de tineri și tinere ; 
activitățile turistice (atît de_ ac
cesibile, înțelegînd — firește — 
cele ce se pot organiza în veci
nătatea Bucureștiului) au an
grenat numai 3 780 de iu
bitori de drumeție și ex
cursii : la trecerea normelor 
Complexului „Sport și sănătate" 
s-au prezentat doar 3 000 de a- 
matori de mișcare in aer liber. 
Cu totul modeste sint rezulta
tele... popularizării gimnasticii 
Ia locul de muncă (750 de be
neficiari ai acestei forme de 
angrenare in exercițiu fizic or
ganizat). aproape 700 de tinere 
s-au prezentat la competiții ce 
le-au fost rezervate in exclusi
vitate. O cifră ceva mai spec
taculoasă este de notat in cazul 
acțiunilor in care intreccrilc 
„Daciadei" s-au împletit cu 
cele din cadrul Festivalului Na
țional „Cintarca României — 
5 200. Dar, oricum, și in acest 
caz, în raport cu numărul celor 
care muncesc la I.T.B., cifra 
„spune" prea puțin, ea repre
zintă doar a șasea parte din e- 
fectivul angajaților !

E drept că în această între
prindere bucureșteană s-a sta
tornicit — în paralel — și o 
tradiție a sportului de perfor
manță, susținută cu brio îndeo
sebi la șah, secție care cuprin
de doi mari maeștri internațio

ATLETISMUL ROMÂNESC ARE, LA CRAIOVA, UN PUNCT DE SPRIJIN SĂNĂTOS!
(Urmare din pag 1)

care noi aduceam mai mult de 
jumătate din cele 12—13 titluri 
balcanice Ia juniori. Anul aces
ta, întreaga echipă a ciștigat 
unul singur...".

— Cum se explică anul mai 
slab ?

— Cred că principala cauză 
trebuie căutată in insuficienta 
preocupare a antrenorilor cu 
experiență — aceiași care au 
obținut de-a lungul anilor re
zultatele cu care ne mîndrim 
— de a avea asigurat în per
manență „spatele", schimbul de 
mîine. Ne-am ocupat prea mult 
de valorile pe care le-am a- 
vut. scăpînd din vedere că tre
buie să creștem mereu altele. 
Alte deficiente finind de felul 
nostru de a munci — nerespec- 
tarea de către profesori a li
niilor metodice de a lucra pe 
grupe de probe, nerespectarea 
sarcinilor din ciclurile săptă- 
mînale de antrenament — au 
influențat și ele negativ re
zultatele. în plus, trebuie să 
spunem că dacă in sezonul în 
aer liber nu avem probleme cu 
baza materială, iarna lucrăm 
cum putem și nu cum am vrea.

SUPORTERI PE... PODIUMUL LĂURLATILOR
Beneficiind de condiții co

respunzătoare de pregătire, 
cicliștii asociației sportive 
STIROM, aparținînd Între
prinderii de articole de sticlă
rie din București, au reușit 
să urce pe’podiumul laureați- 
lor, echipa de juniori mici, 
formată din Nicolae Valentin, 
Marian Minea. Nicolae Mano* 
lache și Valentin Rusu deve
nind campioană a tării la 
contratimp pe șosea, Iar pi- 
stardul Mihai Ștefan, vice- 
campion la viteză seniori. 
„Atît seniorii, cțt și juniorii 
ne-a informat maestrul spor
tului Constantin Voicu, antre
norul pistarzilor, au mai ob
ținut și alte succese la reali
zarea cărora și-au adus con
tribuția iubitori ai sportului 
din întreprinderea noastră, 
care ne-au ajutat să facem... 
plinul magaziei cu piese de 
schimb și echipament".

Am aflat că mai mulți oa
meni al muncii, dornici de a 
îmbogăți zestrea secției de 
ciclism prin identificarea și 
valorificarea resurselor pro
prii, și-au pus... semnătura, 
cu pasiune și Iscusință, pe © 
serie de piese de schimb, a- 
ducînd însemnate economii a- 
sodațiel sportive. De exem
plu. șeful secției S.D.V.. îng. 
Crlstache Spâtărelu, maistrul 
mecanic Constantin Gavrlles- 
eu, matrițerul Gheorghe Tu

nali (Florin Gheorghiu și Vic
tor Ciocâltea) precum și mulți 
alți sportivi de frunte la aceas
tă disciplină. în rest, însă, re
zultatele în performanță rămîn 
în... așteptare ; voleiul este de
parte de ce a fost odată (frun
taș în Divizia „A“, la băieți), 
handbalul n-a ieșit încă din 
perimetrul Capitalei, iar fotba
lul, în pofida faptului că este 
foarte îndrăgit la nivelul tutu
ror unităților de producție, 
merge... tot în jos !

Nu contestăm perspectivele 
în performanță ale angajaților 
de ia I.T.B., ale celor aproape 
500 de tineri și tinere care do
resc să fie prezenti în elita 
sportului romanesc. Considerăm, 
insă, că principala direcție spre 
care trebuie să se îndrepte a- 
tenția celor ce se ocupă de 
sport rămine activitatea de cu
prindere a TUTUROR celor de 
la I.T.B. în exercițiu fizic, fapt 
subliniat atit de directorul ge
neral al intreprinderii. general 
maior Marin Băltcanu, cit și de 
Ion Trăilă, prim-secretar al Co
mitetului de partid. Pentru a- 
ceasta este necesară mai multă 
ordine in munca sportivă, mai 
multă pasiune, o mai judicioasă 
folosire a bazelor sportive e- 
xistente, a spațiilor de care 
dispun multe unități de pro
ducție. Pentru a se ajunge ca 
această marc familie ce o re
prezintă I.T.B. să fie prezentă 
în corpore Ia orele de sănătate se 
impune o conludfare și mai e- 
ficicntă a tuturor factorilor in
teresați. In această privință an
gajamentele asumate Ia confe
rința de dare de seamă și ale
geri, nădăjduim să nu rămină 
consemnate doar în scripte...

Tiberiu STAMA

Dar nu acesta este cel mai im
portant lucru, chiar dacă Cra
iova ar merita să aibă, pentru 
atletism, ceea ce au Focșanii 
sau Botoșanii de pildă.

— Ce ati întreprins în aceas
tă toamnă pentru a ridica efi
ciența activității clubului ?

— Am pornit-o cu începu
tul... începutului, adică cu se
lecția. Cu sprijinul C.J.E.F.S. 
și Inspectoratului școlar am 
reușit să testăm întreaga popu
lație școlară gimnazială din 
oraș, peste 25 000 de copii din 
35 de școli generale. Pentru 
a-i cîștiga definitiv pentru at
letism pe elevii cu aptitudini, 
am hotărît ca cei 13 profesori 
ai clubului să facă antrena
mentele, de la 15 octombrie, 
cînd s-a încheiat acțiunea de 
selecție (pe care am declan- 
șat-o mai devreme ca oricînd) 
la școlile respective pînă la 15 
noiembrie. Cred că am făcut 
această selecție primară mai 
bine decît în anii precedenți. 
în privința activității de pre
gătire cu grupele constituite 
am hotărît să lucrăm cu gru
pe demixtate, cu o strictă spe
cializare pe probe. Este o ini
țiativă care își va arăta, sper, 
roadele. Am stabilit și cicluri 

dor și sudorul Nicolae Cris- 
tescu au recondiționat, în 
orele lor libere, pinioane, axe 
de angrenaj, șuruburi de pla
că și alte pretențioase piese 
de schimb pentru biciclete. 
De asemenea. Ștefan Feleșco, 
un om trecut de 50 de ani, 
care lucrează ca vulcanizator 
la secția amestec, unde se 
prepară materiile prime pen
tru obținerea pastei de sticlă, 
este un bun gospodar sportiv 
dînd dovadă de policalificare: 
ghete uzate de fotbal le-a 
transformat în pantofi de ci
clism ; a confecționat peste 
30 de căști de ciclism utill- 
zînd deșeuri de material plas
tic si microporos, reducînd 
considerabil prețul acestor 
obiecte strict necesare alergă
torilor.

Am citat doar pe cîtiva din
tre oamenii care-i ajută pe ci
cliști, într-un fel sau altul, 
să se afirme în arena compe
te țională. De același sprijin se 
bucură din partea suporteri
lor și jucătorii de tenis de 
masă. șahiștii, voleibaliștii 
sau fotbaliștii pentru că pri
mul susținător al activității 
sportive de aici este însuși 
directorul întreprinderii, ing. 
Grlgore Togan, un prieten 
statornic al tuturor sportivi
lor.

Troian IOANITESCU

TIMIȘOARA, 19 (prin tele
fon). în sala Olimpia din lo
calitate a început ultimul tur
neu al primului tur al Diviziei 
,.A“ de baschet feminin. în 
derbyul competiției, echipa 
Universitatea Cluj-Napoca a 
dispus de Politehnica C.S.Ș. 2 
București și a rămas (pe lo
cul I în clasament) singura 
neînvinsă a întrecerii. Rezul
tate :

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — POLITEHNICA 
C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 91—59 
(44—36). Campionatele țării au

REZULTATE DIN DIVIZIA
• Rezultate clin Divizia de ti

neret — masculin: SERIA I: Po
litehnica C.S.Ș. 2 București — 
Chimia Craiova 114—69 (49—29),
Comerțul Lie. „Bolyai'* Tg. Mu
reș — Jiul Știința Petroșani 70—74 
(33—35), Politehnica Timișoara — 
Sticla Bistrița 82—55 (50—39); SE
RIA A Il-a: Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași — Automatica Alexan
dria 119—70 (69—30), Mecanică fină 
București — Știința învățămînt 
Ploiești 59—78 (26—33), Marina
Constanța — C.S.U. Galați 64—78 
(29—37), I.C.I.M. Brașov — Auto
matica București 82—85 (32—42),
A.S.A. Bacău — Electrica Fieni 
72—71, (40—32). (Corespondenți: N. 
Ștefan, C. Albu, C. Crețu, Dumi
tru Diacenescu, N. Tokacek, S. 
Nace, C. Gruia, S. Neniță).

• Clasamentele Diviziei femini
ne de tineret la încheierea pri
mului tur:

SERIA I
1. I.E.F.S. C.Ș.B. 6 6 0 445:317 12
2. C.S.Ș. Rm. V. 6 5 1 384:369 11
3. C.S.Ș. 2,Politehnica

II Buc. 6 4 2 404:392 10
4. P.T.T. Buc 6 2 4 365:453 8
5. ICEMENERG BtlC. 6 2 4 415:361 8
6. C.S.Ș. Constanța 6 1 5 419:458 7
7. C.F.R. Craiova 6 1 5 383:465 7 

săptămînale de pregătire stan
dard pentru grupele de înce
pători și avansați, impunînd 
mijloacele și chiar — unde este 
nevoie —volumul de pregătire. 
Am tipărit caiete-fișier pentru 
a avea un sistem unitar de evi
dență la toți antrenorii. în sfîr- 
șit, flecare dintre profesorii 
noștri a primit indicația de a 
concepe și de a crea, cu spri
jinul A.B.S., aparate și ma
teriale ajutătoare pentru pre
gătire (mini-trambuline pentru 
sărituri, garduri de înălțimi 
mai mici etc.).

Toate aceste măsuri, ca și 
altele, luate în timp, ne arată 
că la Craiova problema atle
tismului este privită cu maxi
mă seriozitate. Ne-am convins 
de acest lucru și în discuția 
purtată cu președintele Comi
siei județene de atletism, pro
fesorul Nicolae Andrei, direc
torul liceului „Nicolae Bălces- 
cu“, care patronează clubul 
sportiv școlar. Nc-am convins 
de acest lucru și într-o după- 
amiază petrecută pe Stadionul 
Central, la începutul lui no
iembrie, la un antrenament la 
care participau majoritatea 
profesorilor clubului. Mărturi
sim că n-am întîlnit într-un 
oraș de provincie — și poate 
nici în București — atmosfera 
atletică de pe „Centralul" cra- 
iovean din acea după-amiază 
de toamnă. I-am comunicat 
această impresie președintelui 
Consiliului Județean pentru 
Educație Fizică și Sport, Ion 
Rinderiu, care ne însoțea. „Așa 
este în fiecare zi. La Craiova 
atletismul este Ia el acasă".

Peste 150 de sportivi la un 
antrenament de atletism — iată 
o imagine sugestivă, tonică. De 
la începători de-o șchioapă la 
candidați la lotul național de 
juniori. De la sprinterele lui 
Stefan Popescu la aruncătorii 
lui Virgil Popescu și Cristian 
Corneanu, de la alergătoarele 
peste garduri ale lui Fane 
Cioacă la semifondiștii lui IIo- 
ria Ștef (cu campionii națio
nali de juniori II Viorel Po
pescu și Sorin Vătău) sau să
ritoarele în lungime ale fostei 
campioane europene de sală 
Dorina Cătineanu. in care An
gela Braica și Lucia Birsan 
au nu numai un antrenor, ci și 
un model tehnic mereu la în- 
demînă...

Am avut senzația. în acea 
după-amiază de toamnă tîrzie, 
că atletismul românesc are, in 
Bănie, un punct de sprijin să
nătos, viguros. Vom mai auzi 
lucruri frumoase de la Craio
va I 

condus permanent, manifestînd 
o mai bună pregătire fizică, 
lansînd numeroase contra
atacuri și dominînd lupta sub 
panouri. Victoria lor este pe 
deplin meritată chiar și la a- 
ceastă diferență, datorată, în
să, în mare măsură și adversa
relor. care au dezamăgit publi
cul prin prestația lor evident 
sub nivelul posibilităților indi
viduale. Au înscris : Pali 23, 
Prăzaru-Mate 21, Anca 13, 
.Turcă 8. Mangu 10, Bolovan 8, 
Kirr 8 pentru învingătoare, 
respectiv Bădinici 17, Pîrșu 16, 
Tocaiă 7. Chvatal 7, S. Tonescu 
4, Radu 4, Roșianu 4. Au ar-

DE TINERET LA BASCHET
SERIA A H-a

1. RAPID Buc. 7 7 0 513-350 14
2. C.S.Ș. „U“ CJ.-N. 7 6 1 557:467 13
3 C.S.Ș. Gheorgheni 7 4 3 589:522 11
4. Voința Tg Mureș 7 4 3 544:548 11
5. Alfa C.S.Ș. ! Or. 7 3 4 477:486 10
8. Met. C.S.Ș. Salonta

725 492:573 9
7. C.S.Ș. Voința Reghin

716 460:565 8
8. Mătasea C.S.Ș. Deva

716 370:491 8

bitrat bin,: 
David.

COMERȚUI 
TG. MURES 
BUCUREȘTI 
Formația din 
prezentat ma 
fizic și tactic 
multe -jucătoi 
propiată) deci 
în general, t 
fără a mai 
combativitate 
19, Borbely 
Kloss 10, Pre 
pentru învin 
Simioană 16. 
vănescu 10, 
6. Au arbitra 
și F. Raduiy.

VOINȚA 
MOBILA C.S 
73—39 (39—20 
ȘOV — CAR 
GIIEORGIIE 
CRIȘUL OR: 
PRAHOVA I 
(38—18). UNI 
MIȘOARA — 
REȘTI 75—56

Conslanl

în campionatul de '

CAMPIOANA, STEAUA, A F 
CEL MAI MARE EȘEC DIN

COM A FOST POSIBI
Trebuie să ne întoarcem cu 

ani în urmă pentru a afla o 
înfrîngere a Stelei în fața Fa
rului (22—9 și 18—6 în camp'o- 
natul 1974/75 ; 14—3 în ’75/76 
și, in fine, 10—0 și 15—11 în 
ediția ’77/78), dar nici unul 
din aceste insuccese ale „15“- 
lui bucureștean nu a fost de 
proporțiile și anvergura aces
tui ultim atît de comentat 
23—3. Sîntem, desigur, datori 
cititorilor noștri cîteva expli

2. Fiindcă 
joc cu toată 
toată vigoare 
rea (așa cum 
genii),’ ceea 
dominare a < 
către gazde, ; 
pressing per 
totalitatea fa

3. Pentru c 
să alcătuiasc 
la nivelul ii 
pioane, mobi

Titi Mușat (cu balonul) percutant, a jucat ca 
să-l fi ambifionat faptul că la echipa nafi 
deschise...

cații suplimentare, care să a- 
jute la înțelegerea a ceea ce 
s-a petrecut pe terenul de 
rugby din Constanța. Sigur, 
Farul a jutat foarte bine, așa 
cum arătam și în cronica me
ciului, dar asta nu explică de
cît în parte marea diferență 
de scor și de comportament 
dintre ceie două echipe. Așa
dar, de ce a pierdut Steaua 
atît de categoric Ia Constanța? 
Să încercăm să sistematizăm 
concluziile :

1. Deoarece nu a știut să 
folosească (în repriza I) avan
tajul unui vînt foarte puternic 
ajutător. Balonul nu a fos di
rijat cu lungi șuturi tactice, 
cum se cuvenea, steliștii cre- 
zînd că se vor putea impune 
pe înaintare. Premisă care s-a 
dovedit. în cele din urmă, to
tal greșită.

cum s-ar fi
Munteanu, J 
Suciu nu se

Firește, tos 
cu nimic dii 
gătorilor car 
și-au refăcu 
foarte bună

Dim
CIA

1. FARUL
2. Dinamo
3. Steaua
4. Pol it. lași
5. Grivița Roși
6. Șt. Baia
7. C.S.M, Sibi
8. „U* Timișot
9. Rulm. Bîrlac

10. Sportul stud
11. St. Petro șan
12. P.T.T. Arad
13. C.S.M. Suce
14. Vulcan

1DN1NISIRATM Dt STAI- 1010 PPONOSPt
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 13 NOIEMBRIE 
1981

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
(autoturism Dacia 1300) și 6 
variante 25% a 17.500 lei; ca
tegoria 2 : 10 variante 100’/» a 
7.264 lei și 12 variante 25% a 
1.816 lei ; categoria 3 : 26,25 a 
3,597 lei ; categoria 4 : 47.75 a 
1.978 Iei; categoria 5 : 134 a 
705 lei ; categoria 6 : 205,50 a 
460 lei ; categoria X: 1.536,25 
a 100 lei.

Report la 
lei.

Autoturisn 
la categoria 
bilet jucat 1 
ticipantului 
din Iași.

ULTIM E 
DE PJ

După cura 
sfirșitul ace 
avea loc o 
to 2, după 
deosebit de a 
trageri în tr<



îl întruchipează, astăzi, la 
ideal...
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Constanța, atunci cînd lovitu- 
liberă executată cu multă <11-

A LIPSIT MIRCEA LUCESCU
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RESUL 
(34—28). 
;ș s-a 
regătită 
it mai 
oare a- 
le care.
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ficientă 
is: Kiss 
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74—47 
EA TI- 
BUCU-

Corvinul Hunedoara, se știe, a 
fost ea însăși doar două treimi 
din meciul de miercuri, cu „Poli" 
Timișoara. Conducea în mln. 64 
cu 3—0. Conform „tradiției", se 
profila o victorie la scor pe teren 
propriu care să onoreze „activul" 
cel mai valoros de pe coloana 
golaverajelor din clasamentul pri
mei noastre divizii. La un ase
menea scor, se risipise temerea 
insinuată înaintea meciului că 
absența lui Mircea Lucescu (ple
cat la Londra, în calitate de an
trenor al lotului reprezentativ, să 
urmărească întâlnirea Anglia — 
Ungaria) va schimba în rău da
tele problemei. Dar. cînd golurile 
au început să se adune în poar
ta lui Ioniță, amenințînd victoria 
Corvinului, scepticii din minutul 
1 se băteau cu pumnul în piept, 
triumfîndu-și „logica".

Dreptatea lor nu se adeverește, 
însă, decît pe jumătate. A fost 
contrazisă net atunci cînd echipa 
evolua remarcabil, punctând de 
trei ori în primul ceas al parti
dei. Se adunase în acea oră și 
munca de ani a lui Lucescu și 
priceperea jucătorilor și meșteșu
gul antrenorului Remus Vlad, 
care asista, pentru prima dată, 
singur, formația. Cînd a lipsit cu 
adevărat Lucescu ? După primirea 
primului gol, cînd teama și-a scos 
colții," stârnind o 
neașteptată degrin- 
goladă în echipă, 
jucătorii combinative ” ' 
și dezinvolți 
prima ----- 1~I
venind, 
rați, 
nul 
turi _____
tr-un „punct mort", pe care Mir
cea Lucescu îl risipește întotdea-
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I UN „CĂPITAN DE ECHIPĂ" 
, A FOST... DEGRADAT!
I Știți ce se spunea cu vreo doi 

ani și ceva în urmă despre tîrgo-

Ivișteanul Gheorghe. încă din pe
rioada marilor încercări pentru 
promovare în Divizia „A", sufle
tistul nr. 1 al echipei și-a „cu- 

Irățit jocul", devenind astfel și 
mai util. L-am văzut la greu 
cum își mobiliza colegii prin 
exemplul său, l-am văzut cum

I era și „provocat", însă Gheorghe 
nu mai răspundea cu nimic pen
tru că știa cît de mult costă 
„revanșele". Scrîșnea din dinți și 
își trăgea echipa după el... Așa 
și-a cucerit el banderola de „că
pitan al echipei". Antrenorul său, 
Emeric Jenei, ne spunea cu citva 
timp în urmă că această întoar
cere către fotbal a lui. Gheorghe 
este demnă de subliniat.

Iată insă că, miercuri, la Tg. 
Mureș, jucătorul Gheorghe și-a 
pierdut... capul și n-a mai fost 
el, adevăratul căpitan de echipă 
lntr-un meci greu și important 
pentru C.S. Tîrgoviște. De la în
ceput a intrat în cîteva „clin- 
ciuri" cu fundașul central Costin 
(vinovat în aceeași măsură pen
tru unele intrări neregula monta
re), pe unele le-a căutat cu... lu
minarea, apoi și-a permis un dia
log necivilizat cu „tribunele". 
Spectatorii nu l-au iertat și l-au 
apostrofat ori de cîte ori Gheor- 
ghe se afla în joc. în astfel de 
împrejurări, randamentul lui a 
scăzut vizibil, starea de nervozi
tate i-a crescut, nimic nu i-a mai 
„ieșit". Conducătorul partidei l-a 
avertizat verbal. Nici pauza nu 
i-a fost un sfetnic bun, invitația 
la calm a antrenorului său pier- 
zîndu-se undeva în cabină. Și a 
urmat înlocuirea sa, pe deplin 
justificată, cu Economu. O deci
zie oportună, deoarece Gheorghe 
„umpluse paharul" și cartonașul 
roșu plutea în aer.

...Un antrenor primea aplauzele 
tribunelor pentru măsura luată, 
iar jucătorul, după ce predase în
semnul de pe braț, pleca furios 
la cabine; însoțit de fluierături.

...Un căpitan de echipă fusese 
„degradat" în fața a mii de 
spectatori.
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• PREMIEREA „AUSTRALIE
NILOR". Ieri, la Student-Parc, 
a avut loc o ședință festivă 
ocazionată de premierea echi
pei naționale de .juniori care a 
obținut medalia de bronz la a 
treia ediție a campionatului 
mondial de la Antipozi. Com- 
ponentilor. lotului și antrenori
lor li s-a acordat Diploma de 
onoare a C.N.E.F.S.

P1EAZA
: 482.391

1300“ de 
pe un 

nit par- 
;erban

de numere ! Participant:! au șanse 
multiple de a obține AUTOTU
RISME „Dacia 1300" și ,.Skoda 
120 L“, EXCURSII în U.R.S.S. sau 
R.D. Germană, precum și CIȘTI- 
GURI IN BANI variabile și fixe 
(25.000, 5.000 lei etc.). Biletele de 
25 lei au drept de cîștiguri la 
toate extragerile. Se poate juca și 
In cotă de 25 la sută. Agențiile 
Loto-Pronosport continuă vinza- 
rea biletelor plnă stmbătă 21 
noiembrie 1381 Inclusiv. Nu pier
deți prilejul de a vă număra și 

ILE 
i

unțat, la dv. printre marii eîștâgătort !
ilni va *
lai ft Lo- Tragerea Obișnuită Loto de

tehnică aatăzi, 20 noiembrie 1981, se te-
șapte iex- levizează în direct Incepînd de
lizind 32 la ora 10.25.

una, cu fapta și vorba, întrind el 
însuși în teren, dacă cumva nu-1 
prinde pe gazon o asemenea vrie. 
(Să ne amintim un exemplu re
cent cînd, la Cluj-Napoca, con
dusă pe tabela de marcaj șl fără 
replică, Corvinul s-a reabilitat i- 
mediat, egalind scorul, după in
trarea în teren a lui Lucescu).

Cu alte cuvinte, Corvinul, deși 
și-a însușit lecțiile de fotbal, nu 
s-a maturizat, încă, psihic, sim
țind, credem noi, nevoia unui 
„monitor- în situații critice. Lu- 
cescu 
modul

fon CUPEN

la 
ra ____  _
băcle de Gache egala, prin efica
citate și consecințe pe tabela de 
marcaj, contraatacul lui Gcolgău 
din minutul 39, cineva din tri
bună spunea: „Ar fi fost păcat 
să pierdem acest joc, în care am 
fost mâi buni, in ansamblu, dccit 

echipa cratoveană». Și Temarca 
spectatorului constănțean, care 
părea că evocă un act de justiție 
tîrzie, era, și după opinia noas
tră, întemeiată. Au fost însă și 
voci care au spus că dacă F.C. 
Constanța nu ar fi făcut risipă 
cu nu mai puțin de 7 puncte pe 
teren propriu, ea ar fi putut fi 
chiar la egalitate, pe locurile 2—3, 
cu Universitatea Craiova. Teore
tic și acest lucru ar fi putut fi 
adevărat, dar, ținînd seama de 
valoarea reală a echipei antrenată

...IAR JIUL N-A CIȘTIGAT
A trecut mal mult de o lună ' 

de cînd Jiul nu mai știe ce în
seamnă gustul victoriei. De la 
acel 5—2 cu F.C. Constanța, din 
14 octombrie, de la Petroșani, e- 
chipa lui Petre Libardi și Gogu 
Tonca n-a mai cîștigat. A pier
dut cu 1—0 la Arad, cu 4—0 la 
Tg. Mureș, a pierdut un punct 
acasă <1—1 cu Sportul studen
țesc), s-a întors cu ,,tolba goa
lă" și din ultimele două depla
sări (0—1 cu Steaua, 1—3 cu „U" 
Cluj-Napoca). Cum se explică a- 
ceastă ,,secetă" ? Nu poate echi
pa mai mult ? Ultimele două 
jocuri au demonstrat că Jiul, a- 
flată acum în reconstrucție, are 
valențe. Meciurile de la Bucu
rești, unde a ratat (bară) la 0—0, 
și egalarea indicată de tabela de 
scor la începutul reprizei secunde 
sub Feleac au arătat că echipa 
petroșeneană nu este un oaspete 
care se apără la disperare, ci, 
dimpotrivă, joacă ofensiv, destul 
de curajos, și în deplasare. Am 
spune, chiar, că jocul de atac 
gîndit acum de Petre Libardi este 
destul de periculos, acest tînăr 
Lasconi aducînd cu el un plus 
de ambiție. Dar ,,cangurul din 
Petroșani" rămîne adesea izolat 
în acțiunile lui. Aceste ultime

VREM SA ȘTIM PE DE ROST „UNSPREZECELE ‘ STELEI
A fost un meci frumos, aprig, 

în Regie. (Ca șl cel cu Corvinul, 
disputat cu numai trei zile în ur
mă.) Stadionul studenților, fotba
listic prin excelență, oferă un 
cadru și o atmosferă caTe sti
mulează ambițiile. Anul trecut, 
această atmosferă era favorabilă 
mai mult „alb-negrilor“. In ulti
ma vreme, numărul de suporteri 
ai oaspeților e în creștere. 
Miercuri, întreaga tribună a doua 
era dominată de steagurile roș-al- 
bastre.

• ROMANIA — UNGARIA 
(juniori II). Miercuri 11 noiem
brie, după cum se cunoaște, 
s-a disputat la Budapesta parti
da tur dintre selecționatele se
cunde de juniori ale Ungariei 
și României contînd pentru 
Campionatul european II. In 
acest prim meci victoria a re
venit cu 3—0 echipei maghia
re. Returul partidei este pro
gramat . pentru miercurea vi
itoare la București și tinerii 
noștri jucători sînt ferm ho- 
tărîți să se revanșeze și să ob
țină prima lor victorie în a- 
ceastă comnetitie.

• CUM SE JOACA SÎMBATA 
IN DIVIZIA

cadrul eta- 
Dinamo — 
Vulcan — 
vor dispu- 

..Dinamo*' 
„Pro-

ȘI DUMINICA 
„A“. Programate in 
pei a 15-a, jocurile 
U.T.A. și Progresul 
„U" Cluj-Napoca se 
ta pe stadioanele 
(sîmbătă) și. respectiv, .. 
greșul Vulcan" (duminică), cu 
începere de la ora 14.
• ÎNClîPÎND DE DUMINI

CA 22 noiembrie, meciurile de 
Divizia „B“ și „C" se vor des
fășura. pînă la sfîrșitul actua
lului tur de campionat, cu în
cepere de la era 11.

Em. Hașotî, așa ceva este, 
vident, exagerat. Oricum însă, un 
lucru nu trebuie deloc trecut cu 
vederea. Și anume că, de la un 
timp, F.C. Constanța s-a înche
gat destul de bine, și tactic, și 
moral, și că, datorită unui astfel 
de cîștig obținut cu prețul unor 
mari eforturi în instruire și a 
unor retușuri în comportamentul 

jucătorilor, echipa 
literalului joacă un 
fotbal curat, — 
poate încă prea ti
mid față de preten
țiile și duritatea 
—, dar
care pe zi ce tre- 

eficace. Aceasta ex- 
că de La 14 octom-

competiției 
bal plăcut, 
ce devine și 
plică faptul .... ... ____
brie, data ultimei infringer! sufe
rite la Petroșani, F.C. Constanța 
nu a mai părăsit terenul învin
să. Nici chiar tn fața unei echi
pe valoroase, ta accentuată reve
nire de formă. Universitatea Cra
iova, care, prea sigură de vic
torie, a uitat, pe malul mării, 
că un meci durează lotuși 99 de 
minute.

Mihoî IONESCU

CINCI ETAPE !
două partide și, în special, cea de 
la Cluj-Napoca, vin și avertizea
ză formația de sub Paring în 
privința lipsei de concentrare în 
momentele decisive. Și în atac, 
acolo tinde s-a ratat din super
ficialitate la București și la Cluj- 
Napoca (ca să nu mai vorbim de 
partida necîștigată acasă), dar și 
hi apărare, unde „transplantul dc 
tinerețe" (V. Popa, M. Popa și 
Giurgiu) a adus un alt stil, mai 
curat, mai sportiv, însă și aici 
„scurt-circuitele" de cîteva secun
de sînt hotărltoare. Acel 5—2 cu 
F.C. Constanța și fragmente de 
joc din partidele cu Steaua și 
„U" Cluj-Napoca au demonstrat 
că Jiul are posibilități. Rămine 
ca echipa să și le fructifice, cu 
mai multă mobilizare, cu mai 
multă responsabilitate din partea 
mai experimentaților Giuchlci și 
Sălăjan (figuranți, miercuri), cu 
mai multă atenție ta faza defen
sivă, unde Caval nu pole face 
la infinit minuni. „Debitul" Jiu
lui este altul decît cel arătat ta 
această ultimă lună. Și dacă 
există posibilități, atunci acest loc 
15 și, mai ales, aceste cinci jocuri 
fără victorie vin și obligă !

Mircea M. IONESCU

Două vorbe despre joc.
1. Evoluția studenților, „contro

lată" o bună parte din timp de 
jocul aspru, colectiv, ^1 steliști- 
lor, are și o cauză intimă. Este 
vorba de linia de mijloc, în care 
prezența lui O. lonescu continuă 
să fie o condiție sine qua non. 
Această linie de mijloc cu O. Io- 
neecu și Chihaia (in forma care 
îl impusese la echipa națională) 
a fost — cîndva — cheia jocu
lui plin de vigoare și luciditate 
al studenților. Din fericire pentru 
echipa alb-negrilor, antrenorul 
Voica a co»ectat în finalul jocu
lui formula de start neinspirată, 
apropiind randamentul half iei de 
cel normal. Să notăm că plusul 
de vigoare al liniei se datorează 
și unei alte mutări de circum
stanță. Este vorba de avansarea 
fundalului Mihai Marian în li
nia de mijloc după intrarea în 
teren a lui Lică. In sfîrșit, să 
mai amintim* că în lotul studen
ților mai e și Bozeșan...

2. Steaua a jucat cu o voința
pe care am mai remarcat-o doar 
în meciul jucat acum o lună și 
mai bine la Timișoara. Ca și 
atunci, unul din motoare a fost... 
fundașul Ion Gheorghe, un jucă
tor mult mai rafinat tehnic și 
mult mai „deschis" tactic decît 
înlocuitorul său Fodor. Este mo
mentul. ca Steaua să se fixeze 
odată și odată asupra unui „11", 
care se modifică de la o etapă 
la alta. Prin RULAREA NESFÎR- 
ȘITA A LOTULUI se întîrzie sta
bilirea unor trasee de principiu 
în acțiunile ofensive, de care
este mare nevoie, cu atît mai
mult cu cît în actualul lot, după 
atîtea și atâtea căutări, nu apare 
jucătorul care să ’ 
cont propriu în 
zare. Sprinturile 
Ion Gheorghe și 
curînd o formă _ ___
(justificată, dealtfel) decît 
țiuni deliberate. O nerăbdare 
gată șl de faptul că nici unul 
atacanțif actuali al Stelei nu 
măcar insistența de atîtea ori 
marcată a fostului stellst Zahlu...

loan CHIRILA

la o acțiune pe 
faza de flnali- 
ofensive ale lui 
Sameș sînt mai 
de nerăbdare 

ac- 
le- 

dln 
are 
re

CUVINTUL UNOR ARBITRI
F. R. Fotbal ne-a trimis, cu rugămintea de a publica, cîteva 

din scrisorile pe care le-a primit, în legătură cu unele aspecte 
ale arbitrajelor, din al căror cuprins publicăm cele de mai jos.

în
tineretului" 

arbitrilor

să ia atitu- 
scrise deoa-

TOVARĂȘE PREȘEDINTE 
AL F.R. FOTBAL,

Am luat cunoștință cu mîh- 
nire de articolul publicat 
ziarul „Scînteia 
privind activitatea 
de fotbal.

Rog F.R. Fotbal 
dine față de cele 
rece din articol rezultă că nici 
un arbitru nu este cinstit, în 
arbitraj existînd o corupție ge
nerală. în acest mod se dezin
formează opinia publică.

în ceea ce mă privește nu 
contest faptul că din cele pes
te 300 de arbitraje prestate de 
mine nu au fost și unele slabe. 
De aici însă și pînă la acuzații 
publice de natură materială 
este o diferență mare, fapt 
care mă determină să cer să 
se pună lucrurile la punct. 
Dacă se va constata că cele se
sizate referitoare la persoana 
mea, sînt juste, atunci rog să 
se ia cele mai severe măsuri 
împotriva mea.

Am împlinit 22 de ani de 
arbitraj și în această perioadă, 
în fiecare an. F.R. Fotbal mi.a 
încredințat unele din cele mai 
grele jocuri ale campionatelor 
divizionare A, acelea care au 
decis promvoarea, retrograda
rea, cupa sau campionatul. Am 
arbitrat la centru la două cam
pionate mondiale, unul euro
pean și trei finale europene. în 
tot acest timp 
reprezentat cu 
tul și fotbalul 
cum și rezultă 
presei străine.

Peste tot 
ca unul din 
bitri, fiind 
ranjamente

în 22 de 
am acceptat nici o , umilință. 
Mi-am plătit întotdeauna cele 
nepesare în deplasările făcute. 
Eu cîștig destul de bine îm
preună cu soția. arbitrajul 
l-am făcut pentru câ mi-a plă
cut și mi-a oferit satisfacții 
morale care nu se pot evalua 
în bani. Am văzut lumea, 
m-am bucurat de respectul 
iată ce m-a făcut să mă 
crific pentru arbitraj.

Cine va mai risca oare 
fie blamat ca arbitru. în timp 
ce ' 
Și 
și 
de_____ _____ ,____ __ ______
Ia întreprinderea „Rulmentul" 
din Bîrlad. sînt de 25 de ani 
membru de partid, decorat cu 
„Ordinul Muncii" pentru acti
vitatea din uzină, cresc! și e-

consider că am 
demnitate spor- 
românesc așa 

din comentariiie

am fost considerat 
cei mai corecți ar- 
străin de orice a- 
de culise.
ani de arbitraj nu

ei 
sa-

sâ

în activitatea profesională 
în mediul său este cunoscut 
respectat ? Muncesc de 30 
ani în același loc de muncă,

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICA
Universitatea Cultural-ștlințifică București, în colaborare cu 

centrul <fe cercetări at C.N.E.F.S. șl Consiliul municipal pentru 
"irt, anunță ținerea cursului de reciclare 

CU tema: „LUCIDITATEA — FACTOR SUBIECTIV, DAR ESEN
ȚIAL IN OBȚINEREA REZULTATULUI SPORTIV DE VALOARE 
INTERNAȚIONALA", care va avea loc luni 23 noiembrie, în 
sala Dalles, la orele 12,30.

Conferențiar — psiholog Maria Șeiban, cercetător la Centrul 
de cercetări.

educație fizică și sport,

DERBYUL OE LA CONSTANȚA 
Șl MOMENTELE SALE CHEIE

Minutul 39 : Gcolgău 
încheie un frumos con
traatac cu un gol care ar 
fi putut însemna două 
puncte.

Minutul 90 : F.C. Con
stanta ia craiovenilor un 
punct înapoi, prin golul 
splendid înscris de Ga
che. Si egalitatea restabi
lită pare echitabilă.

Foto: I. MIHAICĂ 

blamâ 
cine va 
arbitra-

duc împreună cu solia do> 
copii.

Iată, de ce mă adresez cu 
rugămintea de a elucida cazul 
meu și al altor arbitri corecți 
Dentru că in contextul 
rilor din presă nu știu 
mai îndrăgi pe viitor 
jele.

Desigur, cei vinovați 
mească sancțiunile cuvenite

Cu respect
NICOLAE RAINEA 

arbitru international

să pri-

.Ar
am 
d« 

ar-

a-.

ca 
ales

ar
sîr- 

mi-am 
Ca u

★
TOVARASE PREȘEDINTE
Am citit articolul din „Scîn- 

teia tineretului" din data de 
13 noiembrie 1981 intitulat 
bitrai sau scamatorie ?“ *și 
rămas profund indignat 
ceea ce se scrie la adresa 
bitrilor.

Sînt alăturat unor arbitri 
cuzați de fapte foarte grave. 
Dar cunoscîndu-mă și cunos- 
cînd ca oameni, nu numai ca 
arbitri pe cei mai mulți dintre 
cei incriminați, nu pot să nu 
resping defăimările făcute în 
articol. în ceea ce mă privește 
mă consider un arbitru corect, 
cinstit, care a îndrăgit această 
activitate, nu pentru interese 
meschine, ci pentru că am fost 
jucător de Divizia A și B mi-a 
plăcut și îmi place în conti
nuare fotbalul, și de aceea. în- 
tr-un fel sau altul, trebuia să 
continui această activitate 
arbitru sau antrenor. Am 
arbitrajul.

în scurta mea carieră în 
bitraj m-am pregătit cu 
guință și consider că 
perfecționat arbitrajul, 
recompensă a comportării mele 
corecte și cinstite, atît pe te
renul de fotbal cît și în viață, 
am fost promovat pe lista ar
bitrilor F.I.F.A.

Consider că a ames’eca ne 
arbitrii corecți cu cîțiva arbi
tri care au greșit grav, înjo 
sind corpul de arbitri, nu se 
aduce nici un serviciu fotba
lului. și miilor de iubitori ai 
fotbalului. Procedîndu-se astfel 
se nasc confuzii și se face 
grava eroare de a se da apă 
la moară subiectivismului mul
tora dintre suporterii echibe- 
lor de fotbal. Personal mă con
sider calomniat și vă rog să 
binevoiți a cere clarificări în- 
trucît a considera o „apă și un 
pămînt- pe toți arbitrii este o 
mare

Cu
eroare, 
respect.

MIRCEA SALOMIR 
arbitru internațional



„Cupa Steaua4* la volei (m)

internațională 
volei „Cupa 

ieri în

Competiția 
masculină de 
Steaua" a continuat 
sala Floreasca cu două întîl- 
niri de interes : Steaua — Di
namo și Ț.S.K.A. Sofia"— Ex
plorări Baia Mare. Partida din
tre fruntașele voleiului nostru, 
vechi rivale la titlu de cam
pioană a țârii, a reținut în 
mod deosebit atenția, animînd 
tribuna. Dar. cum dinamoviștii 
nu prezintă formația lor stan
dard. Steaua a avut din start 
un important avantaj, pe care

șj Em.H.. Dodov (Bulgaria) 
Costoiu (România).

O impresie bună a 
nou campioana 1 
Ț.S.K.A. Sofia, care - 
variat în atac și pe 
apărare — a depășit cu relati
vă ușurință pe Explodă H Baia 
Mare: 3—0 (11. 12. 4). Din e- 
chipa sofiotă s-au remarcat 
internaționalii Petkov și Niko- 

maramuie-
Paraschi- 

Arbitri: P.

făcut din 
Bulgariei, 
— jucînd 

• fază în

cea

l-a si fructificat : 3—1 (10, —4, Azi. de
7, 7). Pe parcursul jocului au meciuri:
existat însă și momente de și Steaua
real echilibru. momente în • La 1

au fost create. dealtfel, 
care au stîrnit

can
faze frumoase 
aplauze spontane. S-au remar
cat : lonescu A. Ion și Mina 
de la învingători, Căta-Chîțiga 
și Gros de la învinși. Arbitri:

lov, iar din 
sană doar partial 
vescu și Covaciu. 
Pițurcă și N. Gălcșanu.

la ora 17. ultimele 
Dinamo — Explorări 

— Ț.S.K.A. Sofia.
Baia Mare, în meci 

contînd pentru prima etapă a 
returului Diviziei „A“ _ de 
volei, echipa feminină 
Libertatea Sibiu a 
cu 3—0 (13, 14, 14) 
Maratex din localitate.

,,A“
C.S.M 

întrecut 
formația

Astăzi, la Kikinda (Iugoslavia)

și duminicăVineri, simbătă 
se desfășoară, in Sala sportu
rilor din Kikinda (Iugoslavia), 
cea de a Ul-a ediție a Campio
natului balcanic de handbal fe
minin. Participă echipele . Iugo
slaviei — învingătoare la edi
ția 1. României — cîștigătoarea 
ediție: a Il-a și Bulgariei.

Anul acesta handbalul nostru 
feminin va fi reprezentat de 
echipa „B“ (in fapt, de tine
ret), deoarece prima reprezen
tativă se pregătește pentru a 
lua startul la campionatul 
mondial 
programat 
noiembrie 
Pregătită 
Haraga și 
lecționata .. 
prinde următoarele 
Oltea Jalbă (Constructorul Hu
nedoara. 21 de ani), Hajnal 
Palfi (C.S.M. Sibiu. 18), Floa
rea Nistor (Gloria Bistrița, 18) 
— portari. Irina Călin (Textila 
Buhuși, ' . “ ' "
resul Tg. Mures, 24), 
Dobre (,.U“ F 
leans Bălăci
19). Nicolcta Pleșoianu (C.F.R. 
Craiova, 19), ~
(Textila Zalău.
Neică (Rulmentul 
Cristina Tache (Rulmentul Bra
șov, 19), Elena Morariu (,,U“ 
Cluj-Napoca. 21), Sevastița Gri- 
gore (Rapid București. 22), 
Viorica Cojocărița (Cons.truc-

startul la
(grupa valorică ,,B‘), 

în Danemarca (28 
— 6 decembrie),

de antrenorii loan 
Constantin Popa, se- 
.,B-‘ a României cu- 

sportive :

18), Maria Dorgo (Mu-
Vasilica

București, 20), I- 
i 'C.F.R. Craiova.

Eugenia Gavră
19), Manuela 

Brașov, 19),

TELEX © TELEX
AUTOMOBILISM © Raliul Por

tugaliei a fost cîștigat de pilotul 
portughez Mendes (Datsun).

FOTBAL © In pi Timinariile C.E. 
de tineret, la Orense, Spania a 
dispus de Olanda cu 2—1 (1—1),
dar Olanda s-a clasat prima în 
grupa respectivă și a obținut ca
lificarea in sferiuri de finală © 
Dar Es Salaam, în grupa I a „Cu
pei Africii". Kenya a învins Zan
zibar cu 2—1 (1—0). © La Zara
goza, Spania B — Polonia B 
2—0 (1-^-0) © In turneul de la
Bangkok. R.P.D. Coreeană a în
vins cu 1—0 (1—0) o selecționată 
poloneză.

HANDBAL © în meci amical 
de junioare disputat la Puawe, re
prezentativa României a învins 
Polonia cu 22—20 (9—9). Cele mai 
multe goluri le-a înscris Moise 
(8» © In optimile de finală ale 
„Cupei cupelor* (tur) la mascu
lin au fost înregistrate rezulta
tele: V.I.F. Sofia — V.F.L. Gruntz- 
burg (R.F.G.) 30—29 (17—17), Sit- 
tardia (Olanda) — Throttur Reyk
javik 20—19 (8—9), Dukla Praga — 
Aleovesceak Zagreb 23—16 (10—7)
rt In meci retur pentru C.C.E. e- 
chipa masculină V.S.Z. Kosice a 
întrecut, in deplasare. A.B. Du- 
oe'ange (Luxemburg) și s-a ca
lificat pentru turul următor.

ÎNOT © Ultima zi a concursu
lui de la Rostock: Petra Schnei
der a cîștigat 2 probe, 400 m li
ber — “ ’
2:13.71. . 
m bras 
m liber 
bați: 100 m 
400 m liber 
100 m bras

SCRIMA © Concursul masculin 
de floretă de la Praga a fost cîș
tigat de *' ' '
parte 90 de scrimeri din 6 țări.

TENIS * - * 
slovacia) 
6—2. 6—2,
Wilkinson (S.U.A.f 6—2. 3—6. 6—3, 
Barazzutti
(S.U.A.) 6—1, 7—6 © în optimi de 
finală, la Buenos Aires, Vilas a 
dispus de Cano cu 6—4, 7—6 Iar 
Maurer (R.F.G.) l-a eliminat pe 
Higueras (Spania) 6—3, 6—1.

m mixt — 
femei: 100

100
4:06,65 și 200
Alte rezultate:

— Geweniger 1:10,61.
Metschuk 55.11; băr- 
liber — Woithe 49,67; 
— Lodziewski 3:43,48; 
- Hanke 1:03,24.

Howe (R.D.G.). Au luat
® Bologna: Smid (Ceho 

Freyss (Franța) 3—6, 
Taroczy (Ungaria) —

(Italia) Pfister

torul Timișoara, 28) și Larisa 
Cazacu (Constructorul Baia 
Mare, 24).

Fără îndoială, misiunea echi
pei noastre la această ediție a 
Campionatului balcanic este 
dificilă. Dar, este știut, în 
examene grele se pot dovedi 
și talentul și sîrguința, în ast
fel'ide prilejuri un sportiv se 
poate impune. Handbalistele 
din echipa „B“, îndeosebi cele 
tinere, pot demonstra la Ki
kinda că au calitățile nece
sare pentru a fi promovate în 
prima reprezentativă a 
Iată, deci, un motiv în 
pentru ca sportivele _____
participante la cea de a Ilî-a 
edițle_ a Campionatu(ui balca
nic să lupte cu ardoare. să 
realizeze rezultate și compor
tări care să le impună în fața 
selecționerilor.

JUCĂTORI ROMÂNI

țarii, 
plus 

noastre

LA ..INTERNAȚIONALELE- DE TENIS
DE MASĂ ALE RD G.
între 20 și 

Berlin, se vor 
cerile Campionatelor 
ționale de tenis de masă 
R. D. Germane,, la care parti
cipă și un lot de jucători ro
mâni. Au făcut 
Șerban 
Mircea 
boiu și 
ducerea 
Paneth.

22 noiembrie, la 
desfășura între- 

interna- 
ale

Au făcut deplasarea 
Doboși, Andras Fejer, 
Nicorescu, Maria Al- 
Lorena Mihai, sub con- 

antrenorului Farkaș

La Moscova, în complexul 
..Olimpuski" se dă luni startul 
în cea de-a 21-a ediție a Cam
pionatelor mondiale de 
nastică. întrecerea 
gimnasticii, prima 
petiție pe echipe 
rile Olimpice din 
zintă un adevărat 
gimnasticii internaționale, lup
ta pentru desemnarea învingă
torilor angrenînd cele mai au
tentice vedete ale acestei dis
cipline. In mod obiectiv, 
condițiile timpului scurt 
a trecut de la ultimul 
examen competițional'. 
cursul de la Moscova nu 
te aduce prea multe i____
de ordin tehnic, mai ales dacă 
avem în vedere și un alt fapt, 
anume acela că la „Olirn- 
piiski" vor fi prezentate în 
premieră absolută noile exer
ciții impuse, stabilite pentru o 
perioadă de 4 ani, a căror pre
gătire a necesitat, firește, o 
bună parte din timpul afectat 
campionatelor mondiale. Cu 
toate acestea, atit la feminin 
cil și la masculin se așteaptă 
dispute de nivel tehnic ridi
cat, echilibrate în general, cu 
cele mai mari șanse de partea 
acelor echipe și gimnaști care 
vor dovedi siguranță, precizie, 
dirzenie în prezentarea pro
gramului de exerciții impuse 
și liber alese.

De menționat că, pentru pri
ma oară, vîrsta minimă a spor
tivelor care evoluează la cam-, 
pionatele mondiale a fost sta
bilită la 15 ani.

în ce privește competiția fe
minină pe echipe, specialiștii 
apreciază că va fi vorba de 
un concurs cu... trei soliști — 
echipele care, din 1976 încoa
ce, se mențin cu autoritate pe 
podiumul tuturor marilor în
treceri. Reprezentativa Româ
niei este, dună cum se știe, 
actuala campioană a lumii, iar

gim- 
supremă a 
mare com- 
după Jocu- 
1980, repre- 
forum al

în 
care 

mare 
con- 
poa- 

noutăți

în 1980, la J.O. de la Moscova 
și în 1976, la J.O. de la Mont
real, a cucerit medaliile de 
argint. Celelalte două selecțio
nate sînt ale Uniunii Sovietice, 
campioana olimpică de la Mos
cova. multiplă cîștigătoare a 
competițiilor mondiale și o- 
limpice, și R.D. Germane, con
stanta ocupantă a locului III. 
în tentativa de a-și păstra 
titlul cucerit acum doi ani, la 
Fort Worth, echipa țării noas
tre are de suportat vigurosul 
asalt pe care-1 va da. cu sigu
ranță, formația țării gazdă, cu 
campioana olimpică absolută de 
la Moscova. Elena Davidova, cu 
Stela Zaharova, Natalia Sapoș- 
nikova, Elena N'aimușina, E- 
lena I’olevaia și alte sportive 
de certă valoare. în echipa 
țării noastre vor intra, cu sigu
ranță, patru din sportivele me
daliate cu aur la Fort Worth 
— Rodica Dunca, Meiita Rubn, 
Dumitrița Turner, Emilia li
berie —, campioana europeană 
la sărituri Cristina Grigoraș, 
debutantă la C.M., ca și Mi- 
haela Stănuleț sau Lavinia A- 
gaclie. Sperăm că gimnastele 
noastre, mai puțin convingă
toare în concursurile dinaintea 
campionatelor mondiale, vor 
găsi suficiente resurse pentru 
a evolua la înălțimea renume- 
lui școlii românești de gimnas
tică. Cu justificat interes sînt 
așteptate, de asemenea, presta
țiile gimnastelor din R. P. Chi
neză. Ma Yanhong, Zhu Zheng, 
Li Cuiling și VVu Jian!, cam
pioana absolută a tării sale pe 
1981, bucurîndu-se de bune a- 
precieri în arena mondială. Re
prezentativele S.U.A., Cehoslo
vaciei, Ungariei și Bulgariei 
sînt socotite ca formații „de plu
tonul doi" dar capabile pricind 
de surprize. La individual, 
șanse apreciabile se acordă 
campioanei europene absolute 
de la Madrid, Maxi Gnauck.

Concursul masculin este

marcat, pe de o parte, de par-J 
ticiparea tuturor 
valoare mondială 
U.R.S.S.i _ ‘
mană, S.U.Ă., K.
R. F. Germania, Ungaria. Bul
garia, România, Cehoslovacia. 
Pe de altă parte, sînt de reți
nut absențele de marcă ale 
unor vestiți campioni ca Niko
lai Andrianov, Kurt 
Dan Grecu, Zoltan
Eizo Kenmotsu. Shigeru Kasa- 
matsu. Mitsuo Tsukahara. Ir» 
orice caz, se dă mai mult oa 
sigur cîștigarea titlului pe e- 
chipe de către reprezentativa 
U.R.S.S., * ... -
Diiiaiin,
Iuri Korolev, Bogdan Makuț. 
Artur Akopian, Eduard Aza
rian sînt nume deja afirmate 
în arena ,
lâ. autori ai unor succese de 
mare prestigiu. Antrenorii ja
ponezi își reconstruiesc echi
pa, principalele lor 
fiind Koji Gushiken, 
Yamawaki, Koji Sotomura. 
echipa R. P. Chineze nu 
lipsi, probabil, sportivi de 
loare mondială ca Tong 
Li Ning, Li Yueju, iar în 
a Statelor Unite se dă ca 
tă prezența unor valori 
clasă ca Bart Connert 
Hartung sau Peter Vidmar. La 
individual, la fel ca la J.O. d*» 
la Moscova, este creditat cu 
șanse mari și multiplul cam
pion al ‘ 
cev.

Echipa 
gimnaști 
menține, 
ziția a IV-a 
la J.O. în schimb, 
români pornesc cu șanse pen
tru calificarea în 
le. prin Kurt 
mînere, bară 
hean (sol), 
(bară fixă).

echipelor de 
între care 

Japonia, R. D. Ger- 
P. Chineză,

Thomas,
Magyar,

în care Aleksandr 
Aleksandr Tkacev,

europeană și mondia-

speranțe 
Kiogi

Din 
vor 
va- 
Iet.
cea 

ce»- 
d» 

James

Bulgariei. Stoian Del

noastră, dominată de 
tineri, nu-și poate 
obiectiv vorbind, po- 

cucerită în 1980, 
gimnaștil

•îtlcîteva fina-
Szîlier (cal eu 

fixă). Dan Odor- 
Fmilian Nicula

Constantin MACOVEI
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In perspectiva C. M.

Șl TOTUȘI MÂI SÎNT CÎTEVA SEMNE DE ÎNTREBARE
Meciurile disputate miercuri in Eu

ropa, in preliminariile C.M., au fost 
în mare măsură decisive. Desigur, 
privirile noastre s-au îndreptat spre 
partida din gr. 4, de la Londra, din
tre reprezentativele Angliei și Unga
riei. După cum se știe, englezii au 
obținut victoria cu 1—0 (1—0) prin go
lul lui Mariner (min. 15). Calitatea 
partidei a fost influențată de ploaia 
rece care a căzut fără încetare și 
de terenul moale. Dar golul care a 
adus calificarea (singurul marcat de 
Anglia pe Wembley în decurs de un 
an I) a fost salutat cu toată căldura 
de cei 92 000 de spectatori. Arbitrul

Anchete la sfirșit de sezon

Spania
MADRID, 19 (Agerpres). — 

Asociația ziariștilor sportivi 
din Spania l-a desemnat pa 
atletul englez Sebastian Coe 
drept cel mai bun sportiv din 
lume în anul 1981. După cum 
se știe. Sebastian Coe define 
recordurile mondiale în trei

NR. 1 SEBASTIAN COE

francez G. Konrath a condus forma
țiile: ANGLIA: Shilton - Neal, Mills, 
Thompson, Martin, Robson, Keegan, 
Cooppell (min. 65 Mornley), Brooking, 
Mariner, McDermott ; UNGARIA j 
Meszaros — Martos, 
Muller, Garaba, Fazekas 
Kerekes), Csopo (min. 
Torocsik, Kiss, Sallay.
1. UNGARIA
2. ANGLIA
3. România
4. Elveția
5. Norveqia

In gr. 1, la Dortmund,
a 45 COO de spectatori, R.F. Germania, 
Intrecind Albania cu 8—0 (5—0), prin 
qolurile realizate de Rummenigge (3), 
Fischer (2), Kaltz, . Litbarski și Breit
ner (penalty), și-a văzut calificarea 
împlinită. Austria are și ea mari șan
se, dar ultimul meci, R.F. Germania 

noiembrie^

oiuuwing, 
UNGARIA i 

Balint, Toth, 
(mln. 44 

Szanto).79

8
8
8
8
8

4 
4
2
2
2

2
1
4
3
2
în

2
3
2
3
4

10
9
8
7
6

prezența

13— 8 
13- 8
5- 5
9-12
8-15

întrecerii de anul viitor, din Spania; 
pierzînd, a dat mari șanse Franței 
care mai are un ultim joc, la 5 de
cembrie, pe teren propriu, cu Cipru 
șl, in mod normal, va acumula 10 
puncte și golaverajul necesar pentru 
o întrece Irlanda și 
gia. Golurile au 
tini (min. 51)
1. BELGIA
2. Irlanda
3. Olanda
4. Franța
5. Cipru

Reprezentativa 
în fruntea gr. . 
(2—0) în fața Țârii Galilor, prin punc
tele realizate de Darasella (min 13); 
Buriak (min^ 18) și Șenghelia (min. 
64). Cea de a doua calificată va 
stabilită după meciul Cehoslovacia 
" noiembrie.

7
8
7
8
8

fost 
Six

29

5
4
4
4 
0

1
2
1 
0 
O

81).
2
2
3
3
7

s-a 
d cu

12—

Bal* 
Pia-

11
10
9
8
a

detașdt 
i 3-a

fl

probe: 300 m —
— 2:12,14 și o

Cel mai bun 
pean al anului 
gianul Jan Ceulemans, iar mo-
tociclistul Angel Nieto a fost 
desemnat cel mai valoros spor
tiv spaniol.

1:41,72-; 1 000 m 
milă — 3:47,33. 
fotbalist euro- 

a fost ales bel-

dar ultimul meci, 
Bulgaria, de la 22 

definitive clasamentul:

1. R.F. GERMANIA î
2. Austria I
3. Bulgaria l
4. Albania l
5. Finlanda f

De mare importanță a fost partida 
jucată ia Paris (45 000 spectatori) in 
gr. 2: Franța - Olanda 2-0 (O-O). 
Dacă ar fi cîștigpt, Olanda ar fl 
fost, împreună cu Belgia, la startul

7
5
4
1
1

0
2
2 
7
7

va

29- 3 
1^- 6 
îl- 6
4-22
4-27

ll
11
9
3
3

U.R.S.S. de la
1. U.R.S.S.
2. țara Galilor
3. Cehoslovacia
4. Islanda
5. Turcia-

In sfirșit ultimele
gr. 6 au consfințit prezența 
ției și Irlandei de Nord 
final al. C.M. 1982. Astfel, 
aplaudați de 25 000 de 
nord-irlandeziî au întrecut 
1—0 (1—0), gol înscris de
(min. 27), în timp ce Scoția a pier
dut la Lisabona, în fața Portugaliei, 
cu 2—1 (1—1). Doar 12 000 de iubitori 
ai fotbalului ou asistat la acest ioc, 
în care scoțienii au deschis scorul 
prin Sturrock (min. 9) dar au primit 
apoi două goluri marcate 
nondez (mln. 33 și 57)
1. SCOȚIA 8 4
2. IRLANDA DE NORD 3 3
3. Suedia 8 3
4. Portugalia 8 3
5. Israel 8 1

6
4
4
2 
O

1
2
1
2 
0

0
2
2
4
8

19- 1
12- 7
14- 5 
10-21
1-22

13
10
9
6 
a

doua rezultate din 
Sco

ta turneul 
la Belfast, 
spectatori. 
Israel cu 
Armstrong

de M. Fer-

3 
3
2
1
3

1
2
3
4
4

9- 4
6- 3
7- 8
8- 11 
6-10

11
9
8
7
5

© -Grave incidente la Ipswich, înainte, în 
timpul și după meciul de fotbal dintre e- 
chipa locală, F.C. Ipswich și Arsenal Lon
dra (2—1), du» campionatul Angliei. Poli
ția a operat 32 de arestări. © Medici car
diologi și specialiști ai circulației sanguine 
au arătar recent că inima antrenorului, a- 
flat pe bancă alături 
vă, atinge adesea, în 
de pulsații pe minut, 
se marchează goluri __ . . .............. ..
pășit doar în două alte activități sportive : 
cursele auto de formula 1 sau 2, și para? 
șutismul. Cel mai în pericol, spun aceiași 
specialiști, sint antrenorii tineri, pentru că 
„bătrînil lupi de mare" îșl păstrează mai 
ușor calmul ® Jacques Bouleau, un ciclist 
din Anjou (Franța) decis să atace re- 
cordul-orei al orașului Anjou, record ne
întrecut de... 49 de ani. Bouleau a reușit 
în tentativa sa, rulînd cu 428 m mai mult 
decît fostul deținător. Jules Haligon. care 
parcursese 41,260 km. Primele felicitări 1 
le-a adus, la linia de sosire, chiar Haligon... 
© „Marile surprize înregistrate în această 
toamnă în cupele europene intercluburi. 
cînd au fost eliminate o serie de echipe 

«celebre, vor influența mult clasamentul al
cătuit anual de U.EFA Acest clasament 
servește ca bază la repartizarea numărului 
de echipe, ne țări, care pot fi înscrise în 
Cupa U.E.F.A.", scrie .L’Cquipe" © James

de jucătorii de rezec- 
timpul meciurilor, 120 
mai ales atunci cînd 
Acest ritm este de

Leslie, un solid discobol englez, a fost sus
pendat pe mai multe luni de federația in
sulară de specialitate Motivul ? Servindu-se 
de discul său a distrus vitrina unui comer
ciant din cartier... ! © Nu se știe încă cine 
îl va înlocui pe Georg Buschner, fostul 
antrenor al reprezentativei de fotbal a R.D. 
Germane. Se pare că cele mai multe șanse 
le are Hans Meyer, de La F C. Carl Zeiss

Jena. Pînă la luarea unei hotărîrl definiti
ve, reprezentativa este pregătită de Bernd 
Stange (30 de ani !), care s-a ocupat în ca
drul federației de reprezentativa de tineret 
© A încetat din viață în vîrstă de 76 de 
ani, Lordul Burghley, marchiz d’Exeter. fost 
campion olimpic de atletism. Personalitate 
marcantă a sportului mondial. Lordul Burg
hley. participant la patru ediții ale J.O. 
(în 1928 a cîștigat medalia de aur în pro
ba de 400 mg), a fost președinte al Fe-

derațieî internaționale de atletism și vice
președinte al C.l.O. © 52 de jucători acci
dentați (și deci indisponibili) în cele 18 e- 
chipe din Bundesliga ! Paul Breitner trage 
semnal de alarmă în publicația vest-germa- 
nă „Kicker" © înfrîngerea Argentinei în 
fața Poloniei (1—2) c.a și egalul realizat cu 
Cehoslovacia (1—1), au făcut să scadă „ac
țiunile" lui Menotti. Numele Iui Alfredo Di 
Stefano, actualul antrenor al Iui River 
Plate, este tert mai mutt pomenit... © „Viața 
cu 300 km la oră“ se intitulează un lung- 
metraj italian dedicat lui Juan Manuel Fan
gio, cel care în perioada 1951—1957 a cuce
rit de cinci ori titlul de campion mondial 
la formula 1 © Asociația europeană de at
letism (A.E.A.) a «nuntat oficial că în 
cursul sezonului 1931 a efectuat 175 de con
troale antidoping la diverse competiții. Pa
tru cazuri au fost pozitive. Cel mai cunos
cut este spaniolul Jose Luis Gonzalez, con
siderat drept unul dintre cei mal buni =>e- 
mifpndiști din lume (1 500 m îh 3:34.41). El 
poate fi descalificat pe viață © La recen
tele C.E. de judo (juniori), medaliile au fost 
cucerite de sportivi din 14 țări (din 21 pre
zente), ceea ce demonstrează dezvoltarea (pe 
orizontală și pe verticală) atinsă de aceas
tă disciplină sportivă.

Mircea TUDORAN
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