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Astăzi, in cadrul „Daciadci", „16‘ -imilc „Cupei României" la fotbal

CU GINDUL LA... „i
ISI ÎNCEP DRUMUL 
CUPELOR"

LUPTAM PENTRU PACE,
LUPTAM PENTRU VIAȚA!
HOTÂRiREA NOASTRĂ ESTE NECLINTITA : O LUME 

FĂRĂ ARME I

C.S.M. SUCEAVA (Div. „B") 
GLORIA BUZĂU („B") 
GLORIA BISTRIȚA („B") 
PROGRESUL BÂILEST1 (Jud.) 
MINERUL CERTEJ (,,C“) 
MUSCELUL CÎMPULUNG („C") 
CIMENTUL MEDGIDIA (,,C“) 
F.C.M. PROGRESUL BRAILA („B") 
CARPATI MÎRȘA (,,B“) 
RAPID BUCUREȘTI („B")

ÎNFRĂȚIREA ORADEA („B") 
VICTORIA TECUCI („B")
F.C. OLT

F.C.M. BRAȘOV

F.C. ARGEȘ 
U.T.A. 
„POLI" TIMISOARA 
STEAUA 
JIUL 
CHIMIA RM. V. 
DINAMO 
„U" CLUJ-NAPOCA 
A.S.A. TG. MURES 
PROGRESUL VULCAN

(stadionul Ciulești) 
UNIV. CRAIOVA 
CORVINUL 
C.S. TIRGOVIȘTE 
(se joacâ ta Pitești) 

S.C. BACĂU 
(se joaca la Sibiu) 

Toate partidele vor începe la ora

T. Balanovici (lași)
M. Abramiuc (Suceava)'
M. Salomir ȚCluj-Napoca) 
O. Ștreng (Oradea)
I. Crăciunescu (Rm. Vilcea) 

Teodorescu (Buzău) 
Petrescu (Brașov) 
Rainea (Bîrlad) 
Petrescu (București) 
Stîncan (București)

C. 
R. 
N.
D.
R.

c. Ghiță (Brașov)
I. Pop (București) 
V. Ciocilteu (Craiova)

I. fgna (Timișoara)

13.

între ultimele etape ale di
viziilor „A“ și „B“. activitatea 
fotbalistică programează astăzi o 
importantă etapă din „Cupa 
României", competiție desfășu
rată sub egida „Daciadei". Este 
vorba despre „16"-imi, fază 

intră în între- 
cele 18 divizio- 

două din

care 
Si

„A". Dealtfel.

în
cere
nare .. . ____ . __
jocuri (cele de la Pitești și Si
biu) se
tantele

dispută între reprezen- 
primului eșalon. Dar și

celelalte meciuri (pentru că fie
care meci de Cupă are punctele 
sale de atracție) 
teres deosebit, 
Băilesti. evoluția 
premieră — este . . 
nerăbdare de suporterii harni
cei echipe (singura) din cam
pionatul județean. Reamintim 
că unul din jocurile din „16“- 
imi s-a disputat săptămîna tre
cută (Rapid Arad — F.C. Con
stanța 1—2), iar meciul F.C. Ba

suscită un in- 
după cum, la 
Stelei — în 
așteptată cu

ia Marc — Sportul studențesc 
are loc mîine. în caz de ega
litate, jocurile se vor prelungi 
cu două reprize a cite 15 mi
nute, iar dacă egalitatea se 
menține se vor califica echipele 
aflate în deplasare. în cazurile 
meciurilor de la Pitești și Si
biu, unde se întîlnesc formații 
de Divizia „A“, dacă rezultatul 
va fi egal și după 120 de mi
nute, vor urma seriile de lovi
turi de la 11 m.

în final de sezon

mam
• In ultimele două etape, echipele în deplasare 
record : 5 jucători eliminați, 25 cartonașe
meci care și-a meritat titulatura de derby :
Am intrat în ultima lună a 

anului și sezonul de fotbal este 
înaintea căderii cortinei. For
mal, activitatea competiționaiă 
internă se va încheia dumini
că, prin ultima etapă a turului 
diviziilor „A" și „B“, dar un 
meci de mare interes, restanța 
dintre actualul lider, Univer
sitatea Craiova, și Steaua, care 
vrea să demonstreze că n-are 
o..„ cale atît de lungă pînă la 
revenirea pe locuri fruntașe, 
va constitui, joi 10 decembrie, 
punctul final al campionatului.

Penultima etapă a Diviziei 
J,A“ a avut drept numitor co-

au obținut doar 2 puncte • Duminică, un nedorit 
galbene și multe acte nesportive • In sfîrșit, un 
Corvinul — Dinamo
atmosferice ne'mun condițiile 

favorabile, care au transformat 
terenurile de joc în suprafețe 
deosebit de solicitante, ieșind 
în evidență, cu acest prilej, 
buna pregătire fizică a compe
titoarelor. Toate partidele au 
stat sub semnul angajamentului 
deplin, dar MIJLOACELE DE 
.EXPRIMARE N-AU--------—
BUNĂ MĂSURĂ, 
PROPORȚIONALE 
REA CHELTUIALĂ
GIE. Dacă la Hunedoara, atlt 
Corvinul cît și Dinamo au avut 
replici tăioase, dar de ținută 
spectaculară, un meci întreg,

ne drămuit ca in atîtea alte der- 
by-uri neonorate, Universitatea 
s-a chinuit în Bănie să-și ma
terializeze ofensiva cvasiper- 
manentă, F. C. Olt a fost pe

Paul SLĂVESCU

FOST, ÎN 
DIRECT 

CU MA
DE ENER-

(Continuare In pag. 2—3)

DXCMDxl „DACIADA"
ACTIVITATE

țJ CONTINUĂ, BOGATĂ
Âbia s-au terminat finalele 

pugiliștilor și iată că nici ul
tima lună a anului nu rămîne 
fără mari competiții în calen
darul republican. Cea de a 
doua ediție a finalelor pe tară 
ale competiției sportive națio
nale „Daciada", în domeniul 
sportului de performanță, și-a 
prelungit întrecerile oină în 
luna decembrie, cînd vor avea 
loc concursurile de vîrf la 
tenis de masă (4—6 decembrie, 
Ia Arad), popice (8—10 decem
brie. la București), șah feminin 
(3—19 decembrie, la Băile Her- 
culane). în acest fel. se reali
zează deplin cîteva din valen
țele marii competiții polispor
tive naționale, care antrenează 
la starturi mase importante de 
tineri competitori.

în primul rînd. prin progra
marea eșalonată pe toate lu
nile anului se obține un „grad 
de ocupare" a calendarului in
tern la nivel optim. finind 
viața sportivă a tării intr-o 
continuă efervescență, binefă
cătoare d'in toate punctele de 
vedere. Activitatea fără răgaz 
cheamă sportivii Ia o perma
nentă mobilizare și pe de altă

parte se face o neîntreruptă 
propagandă pentru sport.
* în acest domeniu, să amin
tim șl faptul că marea va
riație de localități care găz
duiesc finalele „Daciadei" face 
parte din strategia acestei com
petiții menită să ducă flacăra 
sportului de înaltă performantă 
în toate colturile tării.

în al doilea rînd. prin extin
derea calendarului, se face o 
trecere mai firească de la o 
ediție Ia alta a marii compe
tiții. După cum se vede, abia 
se vor încheia finalele ediției 
a Il-a și — iată — pe pistele 
de zăpadă și pe luciul ghetii 
au și început concursurile pro
gramate în cadrul belei de a 
treia ediții a „Daciadei" (debu- 
tînd cu etapa de iarnă).

împlinindu-și chemarea, ma
rea competiție sportivă națio
nală „Daciada" atrage Ia star
tul întrecerilor sale mari mase 
de oameni de toate vîrstele. pe 
care-i obișnuiește cu o activi
tate neîntreruptă, îndemnîn- 
du-i să-și facă din exercițiul 
fizic o a doua natură și să-și 
șlefuiască talentele sportive cu 
toată dăruirea.

Orice om de bună credință 
îs! dă seama că Earopa, ea 
dealtfel Întreaga lume, se află 
Ia un moment de răspîntle. Pe 
continentul nostru s-au acumu
lat puternice armamente de 
distrugere în masă și in pri
mul rînd armament nuclear. Se 
afirmă tot mai insistent inten
ția de a se amplasa aici noi 
rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune, destinate să loveas
că, să distrugă, punînd în 
pericol viața tuturor națiu
nilor europene, ca șl a întregii 
omeniri. La arsenalele si așa 
pline cu cele mai sofisticate 
arme, capabile să distrugă do 
cîteva ori continentul nostru și 
întreaga planetă, ar urma să se 
adauge bomba cu neutroni care, 
potrivit creatorilor ei. ar pre
zenta „avantajul" că nu distru
ge decit... omenirea, lăsind in
tacte lucrurile neînsuflețite ! ?

Este omenească deci, firească, 
perfect motivată și întru totul 
legitimă reacția puternică a 
poporului român, a celorlalte 
popoare, împotriva politicii de 
înarmare, de pregătire a unui 
al treilea război mondial, care 
ar fi egal cu o catastrofă nu
cleară la nivel planetar.

O TARĂ a păcii, o țara pentru pace

Noua și strălucita inițiativă 
de pace a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ra! al partidului, președintele 
României, vine tocmai Ia timp, 
atrăgind atenția asupra peri
colului care pîndcște popoarele 
Europei, lumea întreagă, che- 
inînd Ia oprirea cursei înar
mărilor. Ia oprirea amplasării 
de noi armamente nucleare și 
înlăturarea celor existente, la 
pace și colaborare între toate 
popoarele.

Asemenea 
patriei, îmi 
adeziune Ia 
omenie, de grijă pentru viața 
națiunii noastre, a tuturor po
poarelor, exprimate de pre
ședintele României și care se 
bucură de un amplu ecou in
ternațional.

Sînt convins că popoarele 
Europei vor face totul pentru 
a asigura o pace 
continentul nostru, 
astfel la realizarea 
tru lumea întreagă.

tuturor cetățenilor 
manifest totala 

ideile pline de

trainică pe 
contribuind 
păcii pen-

Prof. Mihai GRIGORAȘ 
prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Bacău

Ca și întregul nostru popor, 
sint mindră că președintele 
României, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, militează cu atita 
energie pentru salvgardarea 
păcii, pentru înțelegere și prie
tenie între toate popoarele. 
Sint mindră că trăiesc in 
România, o tară a păcii, o țară 
pentru pace, o tară liberă, inde
pendentă și suverană, în care 
toți cetățenii muncesc înfrățiți 
pentru binele patriei, pentru 
bunăstarea întregului popor. De 
aceea, și eu mă simt nemijlo
cit implicată in efortul de asi
gurare a păcii. Apelul Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste este pătruns de spiritul 
răspunderii față de pacea în
tregului continent european, a 
cărui civilizație este amenin
țată grav de existența unor 
mari depozite de armanent, in
clusiv nuclear, de planurile ce 
vizează continuarea și intensi
ficarea cursei înarmărilor, pro
ducerea de arme din ce în ce 
mai ucigătoare.

Consider înțelept și bineve
nit — într-un moment hotări- 
tor al vieții internaționale — 
îndemnul care ni s-a adre
sat de a ne alătura glasurilor 
tuturor militanțiior pentru pace 
care in ultimele săptămîni, pe 
străzile atîtor orașe europene, 
au demonstrat împotriva cursei 
înarmărilor nucleare.

Ca fostă sportivă de perfor-

manță, ca soție și mamă, nu pot 
să nu-mi exprim indignarea 
in fața celor care propăvă- 
duiesc războiul. O conflagrație 
in acest secol al atomului ar 
însemna, după cum bine se 
știe, un adevărat dezastru pen
tru întreaga omenire. Noi, în 
România socialistă, sintem ho- 
tăriți să urmăm drumul Indi
cat de președintele Nicolae 
Ceaușescu, drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. al comunismului, 
singura societate capabilă să 
asigure egalitatea tuturor oa
menilor. De aceea, cer cu ener
gie să se pună capăt înarmări
lor nucleare, să se creeze con
diții ca toate cuceririle știin
ței și tehnicii să servească nu
mai și numai oamenilor, vieții 
lor, progresului și civilizației 
întregii umanități.

Sint profund recunoscătoare 
secretarului general al parti
dului pentru înțelepciunea cu 
care conduce destinele tării, 
pentru preocuparea neobosită 
de a înlătura primejdiile Ia 
adresa păcii. Iată de ce aprob 
cu toată căldura noua și no
bila inițiativă de pace, care ne 
mobilizează și pe noi. femeile, 
la o luptă și mai activă pen
tru apărarea vieții și a păcii pe 
pămint.

Lector univ. Sonia IOVAN 
macstiă emerită a sportului

s -.•••Oe* . 'oi&i

Crișul Oradea — locul II tn „Cupa cupelor" ta polo, tn riadul de 
sus, de la stingă la dreapta : I. Alexandrescu — antrenor, CI. Rusu, 
P. Baez, V. Ungureanu, L. Garofeanu, I. Fejer — căpitanul echipei, 
C. Gordan. D. Costrăș, N. Rujlnschi — antrenor ; in riadul de jos ; 
E. Fărcuțâ, R. Arabagiu, Z. Hes, M. Rada, C. Kiss și R. Pantea.

Foto : V. BAGEAC

SUCCESE ALE TINERILOR
Înotători romani la rerun

au obținut
Ponta a 

m mixt tn 
ani) iar 
200 m bras

In concursul International do 
la Berlin (bazin de 50 m) tine
rii înotători români 
noi succese. Cristian 
cîștigat proba de 400 
4:54,13 (rec. băiet! 14 
luliu Follert cursa de
în 2:40,87. Alta rezultate : Oliviu 
Băculeți 57,47-100 m liber (reo. 
băieți 14 ani), locul H: OL Bă
culețl 63,00—100 m fluture locul 
n șl Cr. Ponta 63.42—100 m flu
ture, locul IV ; I. Follert 1:14.29— 
100 m bras, locul II a OL Bă
culețl 1:14,65—100 m bras, locul 
IV.

. POLOIȘTII DE LA CRIȘUL AU ABSOLVIT EXAMENUL 
DE MATURITATE CU UN CALIFICATIV EXCELENT

locul 2 în Cupa cupelor — o frumoasă promisiune
După mal multe încercări, 

în anul 1968 Dinamo Bucu
rești (care aproape se confun
da cu echipa națională) ocupa 
locul II în „Cupa campionilor 
europeni" la polo, pierzînd fi
nala competiției în fața iui 
Mladost Zagreb. După exact 13 
ani, o altă echipă românească 
CRIȘUL ORADEA, prezenta 
pentru prima dată la startul u- 
nei competiții continentale, 
reușește 'o performanță simi
lară. La capătul unei serii de 
9 jocuri, rarisimă pentru o 
participantă la competiție, în 
care atît în grupa preliminară.

cit și în cea semifinală (nemai- 
vorbind de turneul final de la 
Split) a întîlnit numai echipe 
de certă valoare, care s-ar fi 
putut afla în final pe podiu
mul de premiere. Crișul a în
registrat un foarte frumos bi
lanț — 6 victorii, două rezul
tate egale și o singură înfrîn- 
gere : 14—5 cu Rote Erde
Ilamm, reprezentanta R F. 
Germania, tară care a cîștigat 
anul acesta titlul european, 
14—11 cu Pro Recco, reprezen
tanta Italiei, țară care deține 
la această oră titlul suorem. si 
13—13 cu C. N. Montjuich

(Spania), la Cluj-Napoca. apoi 
8—4 cu Zian Vitesse (Olanda), 
12-r-lO cu Naftikos Glyfada 
(Grecia) și 9—9 cu Viszmu 
Szentcs (Ungaria), la Kecske- 
met, iar tn turneul final la 
Split. 13—6 cu Viszmu Szentes 
(una dintre cele mai grele tn- 

frîngeri suferite de o echipă 
din Ungaria tn fața unei for
mații românești), 10—12 cu 
POSK Brodomerkur Split (ne
învinsă în 
și 11—8 cu

„Serialul"

Întreaga competiție) 
C. N. Montjuich. 
Crisului este fără

Adrian VASILIU

(Continuare tn pag. 2-3)



La Clubul sportiv „Voința“ din Capitală

AMPLE ÎNTRECERI DE MASĂ 
ALE „DACIADEI" - SUB SEMNUL 

ADEZIUNII LA LUPTA PENTRU PACE
| D/4CL4M1

Cînd ne îndrep
tam spre stadio
nul „Voința" din 
Capitală, un vînt 
rece scutura ulti
mele frunze ară
mii din coroanele 
plopilor, semn că 
iarna este de bu
nă seamă pe 

aproape. Ne cam îndoiam că 
vom găsi pe cineva la coche
ta bază sportivă din Pipera. 
Ceea ce ne-a întîmpinat. însă, 
pe terenurile de ioc și în săli 
a constituit o plăcută surpri
ză : se juca fotbal, intre for
mațiile unităților „încălțămin
tea manuală" și „Igiena", la 
popicărie. unde tribuna „de aș
teptare" era plină, se desfășu
ra ..un concurs al persoanelor 
handicapate fizic din coopera
ția meșteșugărească", ne-a ex
plicat cineva —. in sala de te
nis de masă se jucau „amica
le". Alături de 
educație

profesorii de 
fizică care arbitrau 

întîlnirile l-am întîlnit. aici, pe 
Puiu Anghel. președintele 
clubului, un veteran al spor-

FINALELE „CUPEI CENTR0C00P"
LA TENIS DE MASĂ

Sala sporturilor din Rm. Vîl- 
cea a găzduit timp de două 
zile întrecerile etapei finale a 
celei de a IV-a ediții a „Cupei 
Centrocoop" la tenis de masă, 
desfășurată sub genericul „Da- 
ciadei" Pe primele trei locuri 
în disputa dintre cei 48 de bă
ieți și 10 fete — reprezentind 
21 de județe — s-au clasat : 
fete — 1. Florica Orna (Bihor),
2. Eva Soos (Harghita), 3. Te
odora Chiripuș (Vîlcea) ; bă
ieți — 1. Laurențiu Ursu
(Bistrița Năsăud), 2. Ion Bartha 
(Hunedoara). 3. Ion Tohat 
(Brașov).

Participantilor li s-au oferit 
premii și diplome din partea 
Centrocoop si U.J.C.C. Vîlcea. 
(P. GEORNOIU. coresp.).

CLUBUL SPORTIV AL MUNCITORILOR SIBIENI
IINTEȘTE PERFORMANTE Șl MAI BUNE
în viața Clubului sportiv al 

muncitorilor din Sibiu a avut 
loc. recent un eveniment de 
mare importanță : Conferința 
clubului prilej cu care a fost 
făcută o cuprinzătoare dare de 
seamă, a fost prezentat rapor
tul Conrisîei de revizie și a 
fost expus Planul de dezvol
tare și îmbunătățire a activi
tății în perioada 1981—1985. La 
Conferință au luat parte nu 
numai antrenori, profesori de 
educație fizică, sportivi frun
tași, ci și muncitori ai între
prinderilor care constituie — 
de fapt — nu doar un bogat 
izvor de talente ci și prin
cipalul sprijin al activității 
C.S.M. Sibiu. Ne referim la re
prezentanți ai întreprinderilor 
Independența, Libertatea, Ba
lanța, I.P.A.. muncitori, tehni
cieni. ingineri. Toți cei care au 
luat cuvîntul (în scopul de a 
contribui la îmbunătățirea ca
lității pregătirii sportivilor și, 
implicit, la ridicarea nivelului 
performanțelor) au ținut să a- 
rate că susțin cu satisfacție și 
mîndrie Apelul pentru dezar
mare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
că sînt pe deplin conștienți că 
trebuie făcut totul pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru 
realizarea dezarmării, deoarece 
numai în felul acesta tinere
tul va putea practica sportul.

Referitor la lucrările Confe
rinței, ele au scos în evidență 
rezultatele bune ale unora din
tre cele opt secții ale clubului, 
în primul rînd al celei de că
lărie, ale cărei performanțe fac 
cinste sportului sibian (deși ele 
puteau fi chiar și mai bune). 
Una dintre secțiile care pășesc 
cu hotărîre pe drumul afir
mării este cea de sărituri în 
apă. al r-ărei antrenor — 
Gheorghe Banu — dovedește 
nu numai capacitate profesio
nală. ci și pasiune pentru mun
ca pe care o depune Rugby-ul. 

*-cea mai veche secție a clubu
lui are evoluții oscilante și 
de aceea s-a considerat nece
sar ca cei doi antrenori (li 
Boboc și D Rășcanu) să pri
mească un sprijin mai consis
tent în activitatea lor. Pe un 
drum ascendent (concretizat 
prin promovarea în Divizia 

tului la „Voința". Firește, am 
folosit prilejul pentru a-i so
licita informații.

„Programul activităților spor
tive pe arenele stadionului nos
tru nu cunoaște zile de va
cantă — ne-a spus, mai întîi, 
interlocutorul. Și este firesc să 
fie așa pentru că avem foarte 
multe unități, foarte mulți iu
bitori ai sportului — clubul are 
peste 35 000 de membri, iar în
trecerile de masă ale „Daeia- 
<lei“ de iarnă se află în plină 
desfășurare". Aducem în dis
cuție faptul că și în etapa de 
vară din acest an a marii com
petiții au fost obținute -rezul
tate remarcabile. „Am reușit să 
antrenăm în întrecerile „Dacia- 
dei" peste 16 000 de coopera
tori și am organizat peste 300 
de acțiuni turistice, la care au 
participat peste 10 000 de iubi
tori ai drumețiilor. Preocupa
rea noastră de prim ordin a 
fost si este antrenarea marii 
mase a cooperatorilor în acti
vitatea sportivă". Ce ne puteți 
spune în acest sens despre 
programul competițiilor viitoa
re ? „Vreau să subliniez că și 
Ia „Voința", ca în întreaga ta
ră, competițiile și manifestă
rile din aceste zile se desfă
șoară sub semnul luptei pentru 
pace, ele constituind de fiecare 
dată prilejuri ca participant^ 
să-și exprime adeziunea lor 
totală, fierbinte, la noua 
inițiativă de pace a președin
telui României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu".

Priveam entuziasmul întrece
rilor tinerilor muncitori și 
muncitoare. Acești oameni vor 
să trăiască în liniște, să se 
bucure de viață, să rîdă, să fa
că sport. în încheierea dialo
gului cu tovarășul Puiu Anghel 
acesta ne spunea : „Daciada", 
marea competiție națională, va 
uni pe majoritatea cooperatori
lor la startul unor competiții de 
mare popularitate: „Cupa coo
peratorilor", „Cupa ucenicului", 
„Cupa veteranilor". „Voințiada 
fetelor".-.

Dumitru MORARU-SLIVNA

„A") se află echipele feminine 
de handbal și volei, ale căror 
poziții se cer, însă. consoli
date ; la box, unii dintre re
prezentanții clubului au ajuns 
pînă în finalele campionatelor 
naționale, ceea ce constituie o 
performanță bună dacă se ține 
seama de condițiile actuale de 
pregătire. Atletismul și schiul 
de fond; avînd doar grupe de 
începători, nu au avut obiec
tive de performanță.

Planul de dezvoltare și îm
bunătățire a activității pe pe
rioada 1981—1985, aprobat de 
participanții la Conferința 
C.S.M. Sibiu, prevede îndepli
nirea unor obiective de mare 
importanță în domeniul sportu
lui de performanță, toate a- 
vînd ca țel ridicarea nivelului 
rezultatelor prin sporirea exi
genței în instruirea sportivă, 
extinderea și aprofundarea ac
tivității politico-educative și de 
propagandă, precum și prin 
îmbunătățirea bazei materiale.

Dumitru STĂNCULESCU

POLOISTII DEa
(Urmare din pag. ?)

îndoială remarcabil în condi
țiile unei concurențe deosebite 
și el se înscrie la loc de frun
te în performanțele polo-ului 
românesc din ultima vreme, 
fapt pentru care întreaga echi
pă, antrenorii N. Rujinschi și
I. Alexandrescu, precum și 
președintele clubului, Alexan
dru Tordai, trup și suflet ală
turi de poloiști. merită sin
cere felicitări.

Cum a fost la Split ? Ne-a 
relatat cu lux de amănunte 
antrenorul federal Anatol Grin- 
țescu, care a urmărit înde
aproape cele 9 jocuri ale oră- 
denilor în întreaga competiție, 
sprijinind efectiv conducerea 
tehnică a Crișului. „Orădenii 
au jucat — fără exagerare — 
admirabil. înclt mulți dintre 
tehnicienii prezenți la turneu 
ne-au întrebat: „unde ați ți
nut această echipă pînă a- 
cum?..a». Sistemul defensiv, în

0 CASĂ A SCRIMEI LA SLOBOZIA
Cînd spui Bărăgan, te gin

ți ești la cimpia scăldată în 
soare arzător pe timpul ve
rii, te gîndești la holde boga
te de griu, la hărnicia oa
menilor de pe aici care 
muncesc, de veacuri, pentru 
a face pămîntul să rodeas
că. în sfîrșit, te poți gîndi 
la multe, fără îndoială, mai 
puțin însă la existența pe a- 
ceste locuri a unor urmași 
ai ...cavalerului Pardaillan. 
Și totuși, de cîțiva ani, în 
lumea scrimei românești se 
vorbește tot mai mult de 
bravii „mușchetari" din Slo
bozia.

Autorul acestei surprinză
toare afirmări este Nicolae 
Mihăileseu, fost sa^ 
brer la clubul
Steaua, care soli
citat ca antrenor
in două orașe mari 
ale țării a preferat
Bărăganul, sub soarele căruia 
se născuse (comuna Kiselet, 
din preajma Olteniței).

De atunci, din 1874, despre 
scrimerii din Slobozia s-au 
auzit numai lucruri frumoa
se: cucerirea unor locuri 
fruntașe și chiar titluri în 
campionatele republicane de 
juniori, tineret și la Balca
niadă. Laurențiu Filipoiu, 
Petre Badea, Nicolae Stoian, 
Marin Cruțiu — unii dintre 
ei proveniți de la Casa de 
copii-școlari — sînt acum nu
me cunoscute în scrima ro
mânească.

Antrenorul N. Mihăilescu, 
conducerea Clubului sportiv 
școlar Slobozia unde lucrează, 
nu se mulțumesc cu faptul 
că o parte dintre sportivii 
respectivi sînt în prezent în 
loturile olimpice de perspec

După dcrlujurilc Iiodicislicc de Ia Miercurea Ciuc

UN ACT CURAJOS SI CONSECINȚELE SALE 
Astăzi și miine, in Capitală, două partide 

de mare atracție : Steaua — Sport Club
Astăzi și mîine, de la ora 17, 

la patinoarul „23 August" din Ca
pitală, Steaua primește vizita e- 
chipei S. C. Miercurea Ciuc, în 
două partide importante pentru 
configurația finală a clasamentu
lui campionatului național de ho
chei pe gheață.

Vizitatorii sosesc la București 
aureolați de două victorii conse
cutive în fața campioanei tării. 
Dinam©. La Miercurea Ciuc, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, local
nicii au jucat cu multă ambiție, 
reușind ceea ce puțini au crezut 
(inclusiv învinșii) : să termine 
de două ori învingători împotriva 
dinamoviștilor.

Dacă sîmbătă victoria harghite- 
nilor a fost facilitată de o anume 
apatie în joc a bucureștenilor, în 
schimb duminică ambele formații 
s-au arătat puternic stăpînite de 
dorința de a birui, angajîndu-se 
într-o iuptă fără menajament fi
zic. dar, concomitent, și fără 
prea multă claritate în acțiuni, 
ceea ce explică marele număr de 
ratări din poziții excelente. Inte
resant este de menționat faptul 
că în această a doua partidă au 
fost mai puține minute de pena
lizare (și mai puțini eliminați), 
împrejurare care demonstrează că 
atunci cînd atenția este concen
trată exclusiv asupra jocului, irT- 
dependent de tensiunea care ani
mă pe hocheiști, disciplina poate 
fi respectată cu mai multă stric
tețe.

Dubla victorie a echipei din 
Miercurea Ciuc are și o explica
ție de ordin moral, mai puțin 
sesizabilă din datele tehnice ale 
partidelor. Cu numai o zi înainte 
de jocurile etapei, conducerea 
clubului harghitean, reunită în șe
dință extraordinară, a luat seve
re măsuri disciplinare chiar cu 
riscuL de a slăbi forța de moment 
a echipei, dar cu convingerea că 
răul trebuie curmat de la rădă
cină și că performantele unei 
echipe sînt strict legate de sta
rea morală a formației. Pornind 
de la ultimele înfrîngeri și cons
tatând situații intolerabile în pre
gătirea formației, clubul a hotă- 
rit excluderea din secția de

LA GRISUL
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frunte cu portarul Kiss, a 
funcționat fără reproș. Jucă
torii s-au ajutat permanent, au 
depus eforturi considerabile 
pentru a închide culoarele gol- 
geterilor din echipele adverse. 
Ungureanu. Garofeanu și Fe 
jer s-au întrecut pe sine, a- 
flîndu-se la baza unei „barica
de» greu de trecut. într-o sin
gură repriză (din 12) orădenii 
au neglijat o lecție bine învă
țată și aceasta le-a fost fatal. 
S-a întîmplat în al 3-lea 
«sfert» al meciului cu FOSK, 
cînd gazdele au reușit, după 
o lungă cursă de urmărire 
să egaleze și să preia condu
cerea, pe care nu au mai ce
dat-o pînă Ia sfîrșit. Tot în a- 
ceastă repriză a mai fost un 
moment decisiv. La 9—8 pen
tru POSK orădenii au avut su
perioritate numerică ; Claudiu 
Rusu a șutat puternic, dar im
precis, iugoslavii au recuperat 
mingea și pe contraatac au 
marcat: deci în loc de 9—9 a 
fost 8—10. Sînt convins însă că 

tivă ale țării, în loturile de 
tineret. Recent, stând de vor
bă ca acest harnic făuritor 
de sabreri am aflat vești noi. 
în primul rînd, împlinirea u- 
nul vechi deziderat: la Slo
bozia este ca și gata o sală 
de scrimă, modernă (vestiare, 
dușuri, tribună) cu 4 planșe 
de concurs și C de antrena
ment. Bineînțeles, nimeni nu 
se gîndește doar la cei consa- 
crați, ci la viitorul scrimei 
din Slobozia și, pe această 
linie, se acordă o mare aten
ție muncii de selecție. Antre
norul, cu ajutorul său, Do
rian Petrescu, au colindat în 
această toamnă, din nou, șco
lile, au triat și iarăși au 

triat copiii suscep
tibili de a atinge 
performanța. Cu 
cei aleși — circa 
40 — se lucrează 
intens (8—12 ore. pe 

săptămînă, urmînd să se a- 
jungă la 14 ore). Se speră de- 
acum în progresul cîtorva co
pii foarte talentați: Adrian Du
mitru, Cristian Fița, Silvilk 
Radu, Liviu Ion eseu, Nehi 
Polizu, Ovidiu Georgescii, Că
tălin Frăsin, Sergiu Badea, 
Alexandru Păsărică, frații O- 
nuță, Constantin Anghel.

Bazat, fără îndoială $i pe 
sprijinul neprecupețit pe care 
îl primește din partea orga
nelor locale (C. Paghici — 
primarul orașului, Titus Nițu
— redactor șef la Tribună 
Ialomiței, prof. Atena Vișoiu
— inspector general școlar) 
antrenorul ne-a spus la des
părțire : „Vă asigur. Veți 
mai auzi multe lucruri fru
moase despre „mușchetarii" 
din Slobozia".

Modesto FERRARINI

hochei a jucătorilor D£nes 
Csiz^r, Tibor Todor și Tibor P6- 
ter pentru viată nesportivă și 
suspendarea lor pe G luni ; de 
asemenea, au fost suspendați pe 
tâmp de o lună Tibor Miklos și 
Ferenc Sandor, iar lui Sandor 
Găll i s-a dat un ultim avertis
ment. Acest pilduitor și curajos 
act al clubului din Miercurea Ciuc 
— la care se adaugă avertismen
tul suporterilor echipei că nu vor 
mai susține formația cîtă vreme 
înfringerile se datorează actelor 
de indisciplină ale jucătorilor — 
și-a arătat roadele imediat. Sîm- 
bătă si duminică, Eldd Antal 
(noul căpitan de echipă), Gereb. 
Bartalîs, cei doi Nagy, chiar și 
Gâll (ceva mai cuminte) au jucat 
cu multă vervă, urmărind pucul 
aproape cu încăpățînare si aco
perind bine suprafața de joc. 
Ceea ce lipsește încă acestei for
mații este calmul în organizarea 
fazelor de atac — a^cum cu atît 
mai posibil cu cit. prin tânărul 
Bartha există speranța de a se 
fi găsit un portar excelent, care 
dă siguranță în joc partenerilor

De cealaltă parte. Dinamo (ca
re dispută zilele acestea trei par
tide cu Dunărea Galați), se arată 
în scădere de formă, aproape fă
ră vlagă, lipsită de capacitatea d© 
a duce la bun sfîrsit frumoasele 
acțiuni de atac initiate în liniile 
dinapoi. Pînă și Tureanu a abdi
cat parcă de la plăcerea sa de a 
înscrie, mulțumindu-se să ducă 
pucul pîfiă în treimea adversă, 
iar acolo să-1 cedeze cutii. e ade
vărat) partenerilor dar fără să 
încerce el însuși să fructifice, așa 
cum făcea altădată. Dimensiunile 
reduse ale lotului dinamovist nu 
justifică integral performanței© 
slabe de la ultimele două me
ciuri...

Victor BAMCIULESCU

CLASAMENT
1. S.C. M. Ciuc 28 22 0 6 218- 82 44
2. Dinamo Buc. 27 20 2 5 226-117 42
3. steaua 22 17 2 3 175- 57 36
4. Dunărea Gl. 25 9 1 16 93-165 19
5. progr. M. C. 30 4 2 24 90-233 10
6. Avîntul Gh. 26 3 1 22 82-225 7

pe un alt teren șl rezultatul 
final ar fi fost altul, pentru că 
Crișul a impresionat realmen
te, și de această dată, cu ac
țiuni ofensive variate și cu 
un contraatac care nu a iertat 
pe nimeni. în acest sens ar 
trebui să încep remarcările cu 
Gordan, CI. Rusu și Costrăș. 
Oricum, consider că și locul 
II, în condițiile în care Crișul 
nu a putut susține nici măcar 
un meci în fața propriilor sus
ținători. reprezintă un real 
succes, un tonic puternic pen
tru polo-ul românesc, despre 
care se vorbește din nou cu 
cuvinte alese, și pentru echipa 
noastră reprezentativă, pornită 
pe un drum nou de reafir
mare in arena internațională. 
Spun acest lucru deoarece pa
tru dintre orădeni (Fejer, 
Costrăș Gordan. Garofeanu) 
au cucerit în această vară me
dalia de bronz a Universiadei, 
iar tinerii Pantea si lies au fă
cut parte din echipa de ju
niori clasată pe locul doi la 
puternicul «Turneu Prietenia» 
de la Moscova".

IERI, RESTANTĂ LA RUGBY
Ieri s-a disputat La Petroșani

• partidă restantă în cadrul
Diviziei „A" de rugby. în care 
s-au întâlnit formațiile Știința 
din localitate și R. C. Sportul
studențesc. Gazdeie au cîștâgat
cu scorul de 6—3 (3—0). A în
scris Luca (2 l.p.).

Astăzi, la Arad, are loc o altă 
restanță : P.T.T. — știința CEMIN 
Baia Mare.

La Brașov a avut loc un tur
neu internațional de rugby, la 
care au luat parte echipele lo
cație C.F.R., din Divizia „B". Gr. 
Șc. C.F. și Gr. Șc. Auto — for
mații de juniori — precum și 
selecționata orașului polonez 
Poznan. întrecerea a fost cîști- 
gată de C.F.R. Brașov, care a 
dispus în cel mai important 
meci de Sei Poznan, cu 14—8. 
(C. GRUIA, coresp.).
——  ■> -.........-

ACTUALITĂȚI DW POPICE
• în etapa a IV-a, penultima 

a „Cupei Federației române de 
popice", la care participă spor
tivi fruntași, inclusiv componen
ts loturilor naționale, pe pri
mele locuri s-au clasait : 1. Ana 
Petrescu (Gloria București), 1,5 
p (445 p d), 2. Eugenia Lăcătu- 
șu (C.S.M. Reșița) 1 p (445 p d),
3. Elena Andreescu (Voința 
București) 0,5 p (428 p d), res
pectiv Al. Naszodi (Aurul Baia 
Mare) 1,5 p (890 p d), 2. I. Tis- 
mămar (Rulmentul Brașov) 1 p 
(880 p d) 3. I. Stefucz (Tehno- 
utilaj Odorhei) 0,5 p (870 p d). 
în clasamentele generale conduc 
Ana Petrescu 4 p — virtuali cîș- 
tigătoare a trofeului (pe locul 
secund se află Elena Andreescu 
cu 2 p) și I. Bice (Electromureș 
Tg. Mureș) 3 p (nu va participa 
însă la ultima etapă, programată 
pentru 8-9 decembrie, întrucît 
este suspendat pînă la sfîrșitul 
anului de către F.R.P.). pe locul 
secund se află Al. Naszodi cu 
2,5 p.
• Ediția a IlI-a a „Memoria

lului Gheorghe Bălan, disputată 
zilele trecute, a revenrit sportivi
lor Ana Petrescu (Gloria Bucu
rești) și Alexandru Naszodi (Au
rul Baia Mare).
• La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni va avea loc ultima întâl
nire internațională de verificare 
a loturilor naționale care se pre
gătesc pentru ediția 1982 a C.M., 
și anume jocurile cu 'selecționa
tele R. D. Germane. Partidele 
vor avea loc sîmbătă și dumini
că, pe arena Voința din Bucu
rești.
• Finalele campionatelor na

ționale la seniori și senioare se 
vo-r desfășura săptămînă viitoaire 
in București, probele de perechi 
în ziflele de 8-9 decembrie. iar 
individualele pe 10 decembrie.
• Etapa a IX-a ultima, a tu

rului campionatului Diviziei „A", 
care era programată pentru 16-17 
decembrie a fost devansată — 
dlsputându-se la 12 decembrie.

-...........--------------------------------------

AUTOMOBILISTELE lN CONCURS
Sîmbătă, 12 decembrie (ora 

13) se va da startul din fața 
hotelului Parc din București (în 
imediata vecinătate a Casei 
Scînteii) într-o nouă ediție a 
competiției automobilistice „Ra
liul Femeii". întrecerea inau
gurală angrenează în concurs 
alergătoarele din toate cercu
rile A.C.R. din Capitală, în a- 
cest sens regulamentul compe
tiției prevăzînd obligativitatea 
ca fiecare cerc să fie reprezen
tat de minimum 3 sportive, 
condiție necesară pentru ca 
unitățile respective să fie luate 
în considerare la întocmirea 
clasamentelor. Spunem clasa
mente, întrucît în această pri
mă fază a „Cupei" se întoc
mesc clasamente pentru fiecare 
cerc A.C.R. in parte.

Traseul acestui inedit prim 
concurs automobilistic feminin 
este ținut secret, și va fi dat 
în vileag abia în ziua dispute
lor, odată cu înmînarea carne
telor de bord fiecărei concu
rente.
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• MARI CÎȘTIGURI PERMA
NENTE ! Fiecare tragere obișnui
tă Loto confirmă avantajele 
permanente oferite participan- 
ților la acest tradițional sistem 
de joc. La primele trei trageri 
din luna noiembrie (cea de a 
patra urmează a fi amologată 
mîine) marile cîștiguri au răs
plătit perseverența a numeroși 
partâcipanțl, atribuindu-se, între 
altele, TREI AUTOTURISME „Da
cia 1306", obținute de Botindean 
Miron din Cluj-Napoca, Șerban 
loan din Iași și Tănăsescu Flo- 
rin-Teodor din București, 83 DE 
CÎȘTIGURI ÎN BANI ÎNTRE 
3.500 și 42.000 lei etc. Prima tra
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MĂSURI ALE F. R. BOX

• Cei doi boxeri dinamo- 
viști care nu și-au apărat in 
mod corect sansele în finala 
competiției. D. Ilie și FI. Stan, 
au fost sancționați de către 
Biroul F. R. Box cu suspenda
rea din activitatea internațio
nală pe timp de un an.
• Pentru neprezentarea la 

Intîlnirea cu Fedea Pamfil, 
boxerul Petre Bornescu (Di
namo) a fost sancționat cu sus
pendarea din activitatea com- 
petițională pe timp de un an.
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M - „ZONALUL"!
„LA CLUBUL NOSTRU, 0 CONDIȚIE 
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Indiferent de locul ocupat în 
clasament, nu putem trece cu 
vederea ambiția cu care și-au 
apărat șansele cei doi tineri 
maeștri debutanți — Dorel Ol
tean și Valeria Nicolaide. De
altfel, ultima mutare a campio
natului s-a efectuat în disputa 
foarte interesantă dintre Nico- 
laide și Ciocâltea, încheiată re
miză la mutarea 65, iar cea mai 
lungă partidă a campionatului 
(100 de mutări) a fost aceea din
tre Ștefanov și Oltean, termina
tă cu... pat.

Ca o concluzie generală la a- 
ceastă finală considerăm nece
sar ca jucătorii noștri fruntași 
să dea dovadă de mai multă 
combativitate. Cîteva exemple 
sînt grăitoare: numai o treime din 
partide (40) s-au decis prin vic
torie, celelalte 80 fiind remize, 
unele foarte rapide (11 mutări 
în partidele Stoica — Șubă și 
Pavlov — Urzică). Lipsa de com
bativitate între jucătorii fruntași 
(cu unele mici excepțH) se poa
te constata evident și din fap
tul că, din cele 28 de partide 
disputate între primii 8 clasaați 
numai... 3 s-au decis prin vic
torii, 25 fiind remize. (O propor
ție de aproape 90 la sută !).

Și acum, zonalul ! Au rămas 
mai puțin de 40 de zile pînă la 
începerea celei mai mari compe
tiții internaționale de șah orga
nizate vreodată în România : 
faza zonală a Campionatului 
mondial masculin individual 
(Băile Herculane, 9 ianuarie — 7 
februarie 1982). Specialiștii apre
ciază că după cel din U.R.S.S., 
la Băile Herculane va fi cel mai 
puternic turneu zonal din lume, 
datorită valorii foarte ridicate a 
celor 22 de participanți (13 mari 
maeștri și 9 maeștri internațio
nali, media coeficientului lor in
ternațional apropiindu-se de 2 500 
de puncte!) din Ungaria — fostă 
campioană mondială, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia și Româ
nia. Țara noastră va fi repre
zentată de marii maeștri Gheor
ghiu, Șubă, Ciocâltea, maeștrii 
internaționali Ghindă și Pavlov.

Cei 5 jucători calificați, care 
au urmat un program special de 
pregătire (participînd in acest an 
la turnee puternice în țară și 
peste hotare) au datoria de a 
face totul pentru a reprezenta cu 
demnitate culorile naționale, de 
a-și mobiliza toate forțele pentru 
obținerea unor rezultate care să 
facă cinste sportului românesc.
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— Vă rugăm, stimate to
varășe Hîrcă, pentru început, 
să ne spuneți cum ați primit 
vestea ultimelor performanțe 
ale jucătorilor de polo pe apă 
de la Crișul Oradea.

— Poloiștii mi-au oferit una 
dintre cele mai mari bucurii 
din munca mea pe tărim spor
tiv. Evoluția acestei echipe 
constituie la ora actuală punc
tul cel mai înalt al sportului 
de performantă orădean.

— Cititorii vor fi surprinși, 
probabil, că un interviu la ru
brica de fotbal începe cu o în
trebare din polo. Vreți să-i a- 
jutați să dezlege misterul ?

■ E simplu. De multi ani 
sînt președintele asociației 
sportive progresul Oradea, care 
cuprinde și o secție de polo. 
Pentru că treburile au mers 
bine, am fost ales și președinte 
al secției de polo de la clubul 
Crișul. Am reușit astfel o cola
borare efectivă intre cele două 
grupări, o integrare a procesu
lui de pregătire în beneficiul 
polo-ului orădean. Și pentru că 
s-a lucrat bine la polo s-a con
siderat că mă pot ocupa și de 
... fotbal, așa că din primă
vară iată-mă și președinte la 
F. C. Bihor.

— Ce ați simțit în acel mo
ment ?

— Că intru la... apă !
— Nu erați, totuși, nou în 

fotbal.
— E drept. Sint și aici des

tui ani de cind activez ca vice
președinte al clubului. Și am 
impărtit cu Horia Cosma și Io
nică Popa destule necazuri, 
pentru că in fotbal bucuriile 
sînt mai puține.

— Ați preluat conducerea 
clubului într-un moment difi
cil, cînd echipa aluneca spre 
mijlocul clasamentului. Acum, 
F. C. Bihor conduce detașat și, 
în pofida insuccesului de la Si- 
ghet, nu cred că mai poate 
pierde promovarea. Cum s-a 
reușit această transformare fe
ricită într-un timp scurt și fără 
prea multe transferări ?

— tnainte de toate să nu 
spunem hop pînă n-am sărit ! 
Un meci durează 90 de minu
te, iar un campionat 34 de eta
pe. Cit privește transformarea 
echipei, ea este rodul eforturi

lor conjugate ale tuturor celor 
care ne ocupăm de ea (condu
cători, antrenori), este meritul 
jucătorilor înșiși și, subli
niez, al organelor locale de 
partid și de stat, al căror 
sprijin îl simțim în perma
nentă. Am pornit de_la ideea 
că echipei ii este necesar un 
alt climat, o .condiție morală 
sensibil îmbunătățită. Izbutind 
în această direcție ne-a fost 
mai ușor în celelalte : conștien
tizarea procesului de pregă
tire, angajarea la efort, senti
mentul de solidaritate al jucă
torilor. Astfel, un jucător con
siderat terminat, e vorba de 
Grosu, a ajuns la noi un gol- 
geter redutabil (spun asta chiar 
dacă se întrevăd unele semne 
de slăbire a tonusului față de 
prima parte a sezonului), așa 
se face că unii jucători care își 
exprimaseră intenția de a pleca 
(Zare sau Pușcaș) să fie oa
meni de bază ai echipei, iar 
alții ca Lupău, Georgescu sau 
Kiss să poată depăși o lungă 
și alarmantă eclipsă de formă. 
Se muncește bine la echipă, 
cu simful răspunderii, o dovadă 
constituind-o perioada dinain
tea jocului de la Lupeni. cind 
antrenorul Staicu a lipsit ne
motivat o întreagă săptămână, 
ceea ce nu a impietat buna 
pregătire, meciul respectiv fiind 
unul din cele mai bune ale se
zonului. Este, in acest caz, me
ritul lui Naom, căpitan și an
trenor secund al echipei, dar și 
al tuturor jucătorilor, care n-au 
profitat de situație pentru a 
trage chiulul, cum se întimpla 
altă dată.

— Despre relația echipă — 
public...

— Rezultatele nemulțumitoare 
din ultimii ani au îndepărtat 
spectatorii, abia la recentul 
meci cu F C. Baia Mare tri
bunele fiind din nou pline. Mă 
tem însă că spectatorii vor 
considera conturile încheiate 
în lupta pentru promovare, 
scăzind astfel.interesul pentru 
retur. Paradoxal, dar acest pe
ricol există, mai ales că pentru 
mulți tensiunea clasamentului 
contează mai mult decit spec
tacolul sportiv.

DUMITRU CH1RILA 
redactor la revista „FAMILIA"

Șl UN CADRU ORGANIZATORIC INACCEPTABIL

FINAL DE
(Urmare din pag. I)

marginea scorului alb pe tere
nul propriu in compania ..lan
ternei roșii". iar A-S.A. Tg. 
Mureș, deși a jucat bine în ul
timele meciuri disputate în de
plasare, la Timișoara și Arad, 
n-a reușit să scoată nici măcar 
un punct. Exemplele ar putea 
fi continuate, dar o concluzie 
se impune clar : dominarea — 
oricît de netă — pe teren pro
priu, ca și folosirea abilă a 
contraatacului, în deplasare, nu 
aduc decit satisfacții platonice 
atita timp cit echipele n-au 
prima capacitate competitivă : 
EFICACITATEA. Nu aceasta 
este, oare, explicația celor 2 
puncte (! !) obținute dc echipe
le aflate în deplasare (două e- 
galuri) în ultimele două etape? 
Sau a scorurilor strînse eu ca
re, în general, s-au încheiat 
partidele în acest final dc se
zon ?

SEZON
Un record ...nedisciplinar al 

primei părți a campionatului 
stabilit duminică — 5 jucători 
eliminați dc pe teren, la care 
se mai adaugă și cele 25 de 
cartonașe galbene acordate de 
arbitri — reflectă faptul că 
dacă resursele pregătirii fizice 
s-au dovedit suficiente marii 
încărcături a sfîrșitului de se
zon, rezistența nervoasă (și nu 
numai ea...) a început să cede
ze. Iată, Manea, de la .Poli" 
Timișoara (eliminat în două 
partide, la interval de 3 zile !), 
și Iorgulescu, de la Sportul stu
dențesc (care-și diversifică mij
loacele, la Petroșani lovind ad
versarul cu pumnul, la Bucu
rești, cu piciorul...) sînt exem
ple în acest sens (nedorit și 
demn de combătut cu aspre 
măsuri disciplinare).

Sfîrșitul de sezon are un plus 
de atractivltate pentru iubito
rii fotbalului din Capitală, ei 
avînd posibilitatea de a vedea

— în decurs de 5 zile — pe 
primele două clasate în clasa
ment, Universitatea Craiova și 
Dinamo, fiecare evoluînd în ci
te 2 partide, ce se anunță foar
te interesante : Universitatea
— cu Progresul și Steaua, Di
namo — cu F.C.M. Brașov și 
I.F.K. Goteborg. Pînă atunci, 
însă, bucureștenii vor avea pri
lejul să asiste azi la un joc de 
frumoasă tradiție. Rapid — Pro
gresul Vulcan, de această dată 
în „16“-imile „Cupei Româ
niei", fază în care debutează 
divizionarele „A“ și care cons
tituie, desigur, un alt punct de 
interes al acestui sfirșit de se
zon fotbalistic.

Univers Hato a Craiova este — 
se știe — o echipă valoroasă, cu 
perspective de a deveni o mare 
echipă. Așa cum nu fost, cu ani 
în urmă. I.T.A., C.C.A.. Petrolul, 
Dinamo sau Rapid. Formația din 
Bănie domină, de la e vreme, 
fotbalul nostru, avînd suficien
te resurse de a prelungi această 
dominație și în următorii ani. Și. 
totuși, greu de crezut, dar ade
vărat, condițiile materiale și ca
drul organizatoric ale echinei și 
clubului sînt în știută discor
danță cu performanțele obținu
te, cu pretențiile de reprezen
tare și de competitivitate ale fot
balului craiovean pe plan intern 
și internațional. Vorbind la con
cret, va trebui să spunem că 
Universitatea Craiova acuză o 
serie de neajunsuri și greutăți 
de ordin material. deocamdată 
compensat^ de valoarea echipei 
și de o conjunctură ccmpetițio- 
nailă favorabilă ei. O er'ametrare 
a acestora ar putea începe chiar 
cu lipsa unui mijloc de trans
port necesar nevoilor curente 
de deplasare în cadrul perime
trului orașului. Pentru că, în 
treacăt fie spus, nici măcar au
tobuzul foarte vechi folosit în 
prezent, nu aparține clubului, ci 
este pus la dispoziția acestuia, 
din cînd în cînd. prin bunăvoin
ța întreprinderii de transport 
municipal. Și de aici, o stare de 
permanentă incertitudine în pri
vința modalității de .deplasare, în 
primul rînd la terenul de antre
nament, unde jucătorii ajung 
fiecare cum poate ! Si pentru că 
am amintit de antrenament, va 
trebui să facem și precizarea că 
UNIVERSITATEA CRAIOVA ESTE 
PRINTRE PUȚINELE DIVIZIO
NARE ,,A“ CARE NU AU UN 
TEREN PENTRU PREGĂTIRE 
CU IARBA, accesul, în acest 
scop, pe stadionul Central, fiind 
In permanență condiționat de 
starea timpului și de nevoile de 
Întreținere a acestuia. Strîns le
gată de problema spațiului de 
antrenament este și aceea a ma
terialului și echipamentului spor
tiv. Lipsesc mingile de calitate, 
necesare, unei bune instruiri, e- 
chipa nu are decît două rîn- 
duri de tricouri pentru competi
ție — ambele cu mînecă lun
gă — folosite de doi ani într
una, și iarna și vara jambierii — 
așa cum se prezintă la ora actuală 
— sînt, practic, neutilizabil. La toa
te acestea ar mai trebui adău
gat faptul că echipa de fotbal 
nu are un cantonament propriu, 
iar clubului îi lipsește un se
diu corespunzător poziției sale 
de frunte cîștigată în fotbalul 
românesc.

Sigur că o judecată simplistă 
a lucrurilor ar îndemna pe 
mulți să creadă că Universitatea 
Craiova, obținînd performanțe 
foarte bune, în condițiile exis
tente, ar mai putea continua și 
în viitor așa. Situația ar rezis
ta, fără îndoială, atita vreme 
cît promoțiile de jucători olteni 
foarte talentați — marea majori
tate crescuți în pepinieră pro
prie, sub îndrumarea unor is
cusiți și pasionați făurari de 
valori sportive, așa cum au fost 
N. Opriș, Gh. S< ăesteanu. I. 
Gîrleșteanu, C. lordănescu și, 
mai recent. C. Deliu și S. Stă- 
ncscu — se vor menține în priim- 
planul actualității. După aceea 
însă... Pe de altă parte, chiar si 
pentru actuala generație craio- 
vesnă, ajunsă la un moment de 
vîrf al performanțelor pe plan 
intern, cadrul material și orga
nizatoric al clubului nu este în 
măsură să stimuleze o activitate

la un nivel super, for, competitiv, 
pe plan internațional. De aceea 
e bine ca măsurile care se im
pun, într-o astfel de situație, să 
fie luate din timp. Chiar acum, 
în plină perioadă fastă a echipei. 
Nu atunci cînd va începe refle
xul — care după unii chiar a și 
început — și toată lumea va 
constata că a fost, din păcate, 
prea tîrziu.

Este exact ceea ce gîndea și 
ne împărtășea recent, cu prile
jul unei vizite făcute la Cra
iova, vicepreședintele clubului-. 
Constantin Deliu fost tocător si 
antrenor al echipei numit 5n 
funcția de conducător în urmă 
cu cîteva luni. Preocupările noas
tre, spunea C. Deliu. vizează, 
printre altele : i) revitalizarea 
centrului de eonii si juniori. Am 
trăit și trăim din ceea ce am 
crescut. Vom face toate efortu
rile să creștem din nou valori 
ca să ne menținem si să depă
șim nivelul atins in prezent. 
Noua „echipă" de dascăli ai vii
torilor fotbaliști cuprinde cîțiva 
dintre foștii noștri jucători — T. 
Țarălungă. D. Ustabacieff. N. 
Zamfir, A. Mităchescu — iar ac
centul în instruire va fi pus pe 
creșterea gradului de tehnicita
te ; 2) îmbunătățirea situației 
materiale a clubului, pe calea 
creșterii veniturilor. în raport de 
marele interes si sprijin al pu
blicului craiovean pentru echipă 
și fotbal ; 3) activizarea biroului 
de secție din care far parte to
varăși cu munci de răspundere 
pe plan local — Vasile Moraru, 
Victor Bică. Vasile Coiocaru Eu
gen Sandu — ; 4) intensificarea 
eforturilor- în vederea realizării 
unui teren . gazonat pentru an
trenament; 5) un nou sediu al 
clubului, cuprinzînd și spații de 
cazare și masă și chiar terenuri 
auxiliare pentru antrenament și 
agrement; 6) rezolvarea proble
mei echipamentului și materialu
lui sportiv, precum și aceea a u- 

nui mijloc de transport care să 
fie în proprietatea clubului".

Constantin Dcliâ și. alături, dc 
el, antrenorii ion Oblemenco și 
Constantin Oțet au ținut să mai 
facă și precizarea că principalul 
obiectiv de performanță, care stă 
acum în fața echipei, este, con
comitent cu lupta pentru cel de 
al patrulea titlu de campioană a 
țării acela al REPREZENTA RIT. 
CU CINSTE, A ■ FOTBALULUI 
NOSTRU PE PLAN INTERNA
ȚIONAL. Universitatea Craiova 
fiiind, după cum se știe califi
cată în turul III al Cupei cam
pionilor europeni. ..Stă fn pu
tința noastră, spunea Ion Obto- 
menco — cel care a pornit ne 
calea afirmării, ca antrenor, la 
vîrsta entuziasmului — să facem 
pasul mult visat, ea o echipă 
românească să a îîtngă cît mai 
sus, cît mai aproape de finala 
unei competiții de club conti
nentală'. Și sînt convins că al St 
jucătorii din „vechea gardă", 
Boldici. Lung. Ștofănescu Bel- 
deanu, Negrilă, Tilihoi Do-nose, 
Crișan, Bălăci. Cămătarii. Puri- 
ma, Ciupitu. cît si cei din „ge
nerația de schimb", — Ungurea- 
nu, Ticleanu. Trimeseu Geolgău, 
Firănescu, — își vor face, ca șî 
pînă acum, poate chiar mai 
bine, datoria, în folosul echipei 
lor, în folosul fotbalului nostru". 
Splendidul efort demonstrat și 
în ultimele etape, de Universi
tatea Craiova, obligă la un efort, 
responsabil pe toți cei aleși să 
sprijine realmente formația cam
pioană.

Mihai IONESCU

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI
F.C. CONSTANTA — STEAUA î 

V. Ciocîlteu — Al« Ilie și D. 
Preoțescu (toți din Craiova).

C.S. TÎRGOVIȘTE — CORVINUL 
HUNEDOARA : G. Dragomir — 
A. Deleanu și R. Matei (toți din 
București).

DINAMO — F.C.M. BRASOV 7 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Seve
rin) — V. Timofte (Reșița) și I. 
Bungau (Timișoara) — se dispută 
sîmbătă.
. JIUL PETROȘANI — S.C. BA- 
CAU: Gh. Jucam (Mediaș) — I. 
Dima (Sighișoara) și E. Feldman 
(Baia Mare).

A.S.A. TG. MURES — SPOR
TUL STUDENȚESC : I. Igna —

A"
A. FoYwirth sl R. SchweU (totl 
din Timișoara).

CHIMIA RM. VtLCEA—U.T.A. 1 
C. Gliiță (Brașov) — M. Ludoșan 
(Sibiu) și I. Nistor (Sf. Gheor- 
ghe).

F.C. ARGEȘ — POLITEHNICA 
TIMISOARA : O. Ștreng — I. 
Medveș și M. Neșu (toți din Ora
dea).

PROGRESUL VULCAN — UNI
VERSITATEA CRAIOVA : T. Ba- 
lanovici — V. Antohi (ambii din 
Iași) și Gh. Dumitrașcu (Cons
tanta).

„U“ CLUJ-NAPOCA — F. C. 
OLT : R. Stîncan — D. Petres
cu si M. Constantinescu (toți din 
București).

ȘTIRI C ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
9 BRIGADA DE ARBITRI RO

MANI LA FINALA CUPEI BAL
CANICE INTER-CLUBURI. As
tăzi, Ia Mostar, se va disputa 
finala „Cupei balcanice" lnter- 
cluburi între formația Iugoslavă 
Velez Mostar și Trakia Plovdiv 
din Bulgaria. Meciul va fi con
dus de o brigadă de arbitri din 
țara noastră, avîndu-1 la centru

pe Gh. Jucan, ajutat la linie 
de V. Tătar și S. Drăgulici.
• TURNEU DE MINI-FOTBAL 

LA ARAD. In perioada 8—10 de
cembrie se va desfășura la Arad 
un turneu de mlnl-fotbal. Meciu
rile vor avea loc în Sala Poli
valentă. La turneu vor participa 
echipele Corvinvl Hunedoara 
Strungul și Rapid Arad, precum 
șl formația organizatoare U.T.A.

SPORT, 

MUNCĂ, 

EDUCAȚIE

GABOR,

AVEAU
Inginerul Radu Ene este di

rectorul Liceului industrial 
Electroaparataj din Capitală, 
iubește sportul și are multe de 
spus despre bogata activitate 
de educație fizică din școală. 
Va începe cu fotbalul, conside- 
rînd că subiectul este oricînd 
și oriunde interesant.

— Mai întîi, tovarășe direc
tor, ce știm noi : liceul are opt 
echipe de fotbal înscrise în di
ferite campionate ; toate sînt 
clasate pe locuri fruntașe ; for
mația ,.născută ’67“ a cucerit, 
anul trecut, primul loc la Cri
teriul național al Cluburilor 
sportive școlare (68 “de echipe, 
finala pe tară la Arad). Apoi : 
echipele sînt bune, fiindcă sînt 
buni și copiii, și profesorii ca
re îi antrenează — Mihai Rin
dea (nepotul „legendarului" 
Silviu Bindea). Cornel Jurcă, 
Constantin Panciu, Gheorghe 
Iliescu. Ce ar mai fi interesant 
de adăugat ?

— Cîțiva elevi fotbaliști ca
re, anul trecut, au absolvit li
ceul nostru Electroaparataj : 
Romulus Gabor, Gavrila Balint. 
Stele Sertov, Cornel Fișic. Con
stantin Gîrjoabă...

— Nu vă supărați avem im
presia că ne citiți de undeva.

BALINT Șl CEILALȚI „CANGUR!"
10 LA EDUCAȚIE FIZICA!...

din ziar, formația care a evo
luat la campionatul mondial de 
fotbal juniori din Australia. Ne 
dați tot lotul ?

....Deci, Dorel Zamfir, Costel 
Ilie, Decebal Balaur, Mihai 
Hanghiuc, Marin Matei.,.

— Ați avut o clasă a XH-a 
fruntașă !

— Balint învăța bine, era 
foarte serios, am intuit dintot- 
deauna că va ajunge un jucă
tor bun. Gabor era deschis, a- 
propiat, sincer, seducător. Si
gur, meritul „bronzului" obți
nut la Antipozi îl au antreno
rii, cluburile care i-au pregătit. 
Școala îe-a dat — înainte de a 
fi „canguri" — nota 10 la ora 
de educație fizică.

— Au făcut lucrul acesta e- 
xigenții dascăli de sport Geor- 
geta Doliș și Emanuel Obo- 
geanu ?

— Oricum, nu regretă. Cum 
spuneam, școala le-a dat nota 
maximă la sport și cite un 
certificat de viitor electrome
canic (Sertov Balint, Hanghiuc 
etc.), ori mecanic mașini utila
je (Gabor Zamfir. Fișic ș.a.). 
Sigur, toată lumea s-a bucurat 
de victoriile lor. Cei dinții. în
să. cred că au fost dirigintii t 
profesorul de limba română Lu

ca Felea (in bănci : Constantin 
Gîrjoabă, Cornel Fișic, Matei 
Marin, Decebal Balaur), profe
sorul de matematică Marin Mi- 
troi (în clasă Romulus Gabor, 
Ilie Costel, Dorel Zamfir), pro
fesorul de științe sociale Solo- 
mond Arthur (la oră : Stele 
Sertov, Gavrilă Balint, Mihăiță 
Hanghiuc) ; maiștrii instructori 
care i-au învățat meserie — 
Ion Dobre, Nicolae Bot, Cons
tantin Văcaru, Nicolae Bătrînu.

— Fotbalul, tovarășe director 
Radu Ene, este mult îndrăgit 
de elevii liceului Electroapara
taj. dar nu numai el. Ce știm 
noi despre celelalte activități 
sportive din școală : există 
handbal, volei, baschet, atle
tism ; există frumoase și va
riate întreceri de masă în ca
drul „Daciadei" : există o sală 
de sport, terenuri de handbal, 
volei, fotbal. Ce ar mai fi de 
adăugat ?

— Ora dc educație fizică. Ma
terie importantă Ia noi in școa
lă, disciplina la caic se predă 
seriozitatea, dăruirea, spiritul 
colectiv, curajul, încrederea în 
sine și în oameni» dîrzcnia, 
munca stăruitoare.

Vasile TOFANI



RUGBYȘTI ROMÂNI în C.M. (B) de handbal feminin SCHIORUL COMPLET,
iN ANGLIA

Șl ȚARA GALILOR

Două dintre echipele noastre 
de frunt? vor întreprinde in 
cursul acestei luni turnee din
colo de Canalul Minecii. Cam
pioana tării. Steaua, va efectua, 
în perioada 9—23 decembrie, un 
turneu de 4 jocuri in Țara Ga
lilor și Anglia. Rugbyștii mili
tari vor juca la 12 decembrie 
cu Clifton, la 15 cu Bristol, la 
19 cu Maesteg și, probabil, la 
21, cu o Selecționată londoneză.

R.C. Grivița Roșie va juca, 
în cadrul turneului său. cu Sel. 
Mid — District Glamorgan (19), 
Pontypridd (21). BOSA (26). 
Reading (29).

ROMĂNIA A ÎNTRECUT
ASSENTOFT, 1 (prin tele

fon). După o zi de repaus, în
trecerile campionatului mondial 
feminin, grupa valorică B. or
ganizate în Danemarca, au con
tinuat marți cu întîlnirile eta
pei a treia. In seria B. repre
zentativa României a intîlnil la 
Assentoft selecționata Olandei. 
Jucînd toarte bine in atac și 
apărindu-se excelent, handba
listele ■ noastre au repurtat o 
netă victorie: România — 
Olanda 30—13 (17—7). Golurile 
echipei noastre au fost înscrise 
de Ciubotaru 7. Mozsi 7. Torok 
6. Ștefanovîci 3. Avădanei 3. 
Marian 2 și Grigoraș 2.

După trei etape, reprezenta
tiva României conduce in cla
samentul seriei B (din care 
mai fac parte Polonia. Olanda.

NET OLANDA: 30-13!
Suedia. Bulgaria și Spania) a- 
vînd 6 puncte (victorii la Spa
nia. _ Suedia și Olanda) și un 
golaveraj de 76—38.

Miercuri (n.r. astăzi), selec
ționata feminină de handbal a 
României susține în localitatea 
Kjellerun partida cu reprezen
tativa Bulgariei, socotită drept 
derbyul seriei. în continuare, e- 
chipa României va juca la 4 
decembrie cu Polonia.

SCHIORUL

A FOST ALCĂTUIT LOTUL NATIONAL

DE BOX PENTRU C. M.
Biroul F. R. Box. întrunit Ia 

sfîrșitul turneului final al cam
pionatelor și al „Daciadei“, a- 
nalizînd propunerile Colegiului 
central de antrenori, a stabi
lit lotul național în vederea 
campionatului mondial de anul 
viitor. lată-i pe cei selecțio
nați : D. Șchiopu, V. Baes, N. 
Crăciun (semimuscă). C. Tițoiu, 
Gh. Govici (muscă), D. Cipere, 
D. Radu, F. Eva (cocoș), I. 
Panaite, T. Cercel, P. Stoiu, 
I. Cernat (pană), V, Ioana, FL

Țîrcomnîcu (semiușoară), M. 
Fulger, V. Mihăîlă, N. Ior- 
dache (ușoară), M. Ciubotaru, 
M. Micloș (semimijlocie), M. 
Ouatu, N. Chioveanu, V. Mi
hai (mijlocie mică), V. Șilaghi, 
D. Senciuc (mijlocie). G. Do- 
nici, F. Pamfil, I. Cirlan (semi
grea), C. Bălan, I. Cernat 
(grea), T. Pîrjol (super-grea).

Antrenorii lotului sint D. 
Gheorghiu. Gh. Iliuță, I. Du
mitru, A. Năstac, E. Popa, O. 
Tabără, M. Diaconescu.

Dan Sâiiiinu: „ FIGURILE OBLIGATORII 
NO TREBUIE SĂ DISPARĂ 

DIN PATINAJUL ARTISTIC!"
In zilele de început de toamnă (18—20 septembrie) a avut loc la 

Sofia un seminar pentru arbitrii internaționali de patinaj artistic, or
ganizat de forul suprem de specialitate (I.S.U.). La lucrările acestei 
interesante reuniuni^ Federația română de patinaj a fost reprezentată 
de Vera Curceac, Ecaterina Pusztai, Liliana Georgescu-Bucșa și Dan 
Săveanu. Acestuia din urmă ne-am adresat pentru scurte referiri re
trospective, cu mențiunea că inginerul energetician Dan Săveanu, 
fostul campion național în proba de perechi (în perioada 1969—74), 
este membru al Biroului F.R.P., iar din 1977 activează ca arbitru 
internațional de patinaj artistic.

— Conducerea tehnică a se
minarului de la Sofia, care s-a 
constituit de fapt într-o școală- 
seminar, cu dezbateri și exem
plificări practice — precizează 
interlocutorul nostru — a fost 
asigurată de dr. Jozef Dedic, 
cunoscutul specialist cehoslovac, 
de mai multe ori arbitru prin
cipal la campionate mondiale 
și europene, la Jocuri Olimpice,

S-a urmărit, în principal, prin 
prezentarea interpretării corec
te, la zi, a articolelor din ac
tualul regulament international, 
să se formeze o concepție uni
tară în maniera de arbitraj la 
patinaj artistic.

— Este, credem, expresia ți
nui deziderat general al tuturor 
celor care se interesează de a- 
ceastă disciplină sportivă, spe
cialiști și spectatori.

— Pentru aceștia din urmă, 
mai ales, adică pentru marele 
public, este interesant de speci
ficat că figurile obligatorii au 
pierdut din nou teren în favoa
rea programului liber. Un nou 
articol introdus în regulament 
lasă la latitudinea organizatori
lor de competiții internaționale 
includerea sau nu a „obligato
riilor", care pot fi astfel total 
îndepărtate. Ele rămîn însă — 
obligatoriu ! — în toate con
cursurile de juniori, iar la se
niori, numai la mondiale, euro
pene și J.O. Așadar, figurile o- 
bligatorii, puțin simpatizate de 
spectatori, tind să dispară de 
pe afișul marilor competiții.

— Cum apreciați, personal, 
această tendință ?

— Eu cred că nu trebuie să 
ne grăbim, totuși. în această 
direcție. Figurile obligatorii re
prezintă pentru patinajul artis
tic ceea ce sint, de pildă, exer
cițiile la bară fixă pentru balet. 
Inchipuițl-vă ce calitate ar mai 
avea săriturile, sau piruetele, 
pe scena de spectacol, dacă nu 
s-ar lucra separat, intens, la 
coordonarea mișcărilor umeri
lor, șoldurilor, simțul echilibru
lui și toate celelalte. Să rămâ
nem, mai departe, cu această

„școală" a patinajului, care in 
orice caz nu trebuie să dispară 
la nivelul juniorilor, căci altfel 
am coborî brusc ștafeta calită
ții.

— Pe scurt, despre alte nou
tăți...

— în proba de perechi, toc
mai pentru uniformizarea de 
care vorbeam, forul internațio
nal a decis să prescrie numărul 
optim de elemente (ridicări, să
rituri, piruete, spirale etc.), care 
trebuie să fie cuprinse intr-un 
program liber. Apoi, în scopul 
măririi spectaculozității figuri
lor libere, durata programelor 
a fost redusă la 4 minute și ju
mătate. în loc de 5, atît la in
dividual masculin, cit și la pe
rechi.

Radu VOIA

IUGOSLAVIA,
MAREA FAVORITĂ

A BALCANIADEI

DE BASCHET (m)
Ediția a 23-a a Balcaniadei 

de baschet pentru seniori se 
desfășoară, de astăzi pînă du
minică, în sala Universiada din 
Sofia, cu participarea selecțio
natelor Albaniei, Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei, României 
și Turciei. Favorita competiției 
este, desigur, formația Iugosla
viei, actuala deținătoare a titlu
rilor de campioană olimpică și 
mondială, cîștigătoare a 18 edi
ții ale campionatului balcanic 
(celelalte au revenit echipelor 
Bulgariei — 3 și Greciei — 1). 
Selecționata țării noastre a ob
ținut cele mai bune performan
țe in anii 1964 (București), 1966 
(Sofia), 1968 (Izmir), 1975 
(București), 1977 (Skoplje), 1978 
(Ankara) și 1980 (Cluj-Napoca), 
cînd a ocupat locul secund. Lo
tul român va juca in ordine 
cu : Albania (miercuri), Turcia 
(joi), Bulgaria (vineri). Iugo
slavia (sîmbătă) și Grecia (du
minică).

în vederea Balcaniadei, au 
făcut deplasarea : Ion Uglai, 
Gabriel David (Dinamo Bucu
rești), Roman Opșitaru, Floren
tin Ermurache, Virgil Căpușan, 
Petre Brănișteanu, Sorin Arde
lean, Doru Rădulescu (Steaua), 
Mircea Plămadă (Rapid), Klaus 
Herbert („U“ Cluj-Napoca), 
Eugen Ciocan (IMUAS Baia 
Mare) și Valentin Pogonaru 
(ICED București). Antrenori : 
M. Nedef și II. Tursugian ; me
dic : dr. T. Mineseu. Lotul este 
lipsit de aportul lui Dan Nicu- 
lcscu (bolnav), Viorcl Ion (ac
cidentat) și Costel Cernat (sanc
ționat de C.S. Steaua și de F.R. 
Baschet pentru neglijarea pre
gătirii sportive).

• Ultima competiție oficială 
a anului — Balcaniada senioa
relor — va avea Ioc între 25 și 
27' decembrie, in sala C.S. Ra
pid București. Antrenorii repre
zentativei române sint Nicolac 
Martin și Gabriel Năstase.

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
IUGOSLAVI PE 1981
BELGRAD (Agerpres). — A- 

sociația ziariștilor sportivi din 
Iugoslavia l-a desemnat pe îno
tătorul Boruț Petrici drept cel 
mai bun sportiv iugoslav în 
anul 1981. Pe locurile următoa
re au fost clasați luptătorul 
Refik Mevisevici, jucătorul de 
tenis de masă Dragutin Surbek, 
fotbalistul Vladimir Petrovici și 
schiorul alpin Bojan Krizaj.

La 2 șl 3 decembrie, la Val 
d'Isere, în Franța, băieții oferă 
fetelor posibilitatea de a da star
tul oficial in cea de-a 17-a ediție 
a „Cupei Mondiale" la schi al
pin. In program figurează o co- 
borîre și un slalom uriaș. Schi
orii vor intra în competiție, tot 
la Val d’Isere și tot la începutul 
lui decembrie, dar în zilele de 
4 și 5. „Caravana albă" a schio
rilor alpini se pune din nou în 
mișcare. Ea va colinda culmile 
albite ale celor șapte țări din 
bătrînul continent incluse în 
traseu (Franța, Italia, Elveția, 
R.F. Germania, Austria, Iugosla
via și Ceho
slovacia), dar va 
trece și Oceanul 
pentru a se des
fășura în Cana
da (la Mont 
Whistler) și în 
Statele Unite (Ia 
Aspen — băieții și 
la Winter Park,
Aspen și Waterwilie — fe
tele). Va fi un sezon mult mal 
încărcat ca precedentele. Și nu 
numai pentru că, de pildă, în 
programul masculin, în această 
iarnă, figurează 10 slalomuri fa
ță de 9 în 1980—81 sau 11 „uria- 
șuri", față de numai 9 în ace
eași perioadă, ori pentru că bă
ieții și fetele se vor întrece, în 
final de sezon, și în cadrul cîte 
unui slalom paralel. Ci, mal a- 
les, pentru că între 27 Ianuarie 
și 7 februarie, Campionatele 
mondiale de la Schladming/Haus, 
în Austria, vor întrerupe vre
melnic periplul „Cupei". Va fi 
un sezon cu mult mai dur decît 
altele și, în consecință, cu mal 
multe răsturnări de poziții în toa
te clasamentele, atît la fete cît 
și la băieți.

Noul sezon continuă noutatea 
regulamentară inclusă anul tre
cut în privința alcătuirii clasa
mentelor finale ale „Cupei Mon
diale": în ierarhiile generale in
tră șl punctajele realizate la 
combinată, atribuite de compu
tere, la „masa verde". Dacă în
că mal era posibil ca în primă
vara lui 1981 Phil Mahre, Inge- 
mar Sten mark șl Aleksandr Ji-

VIITORULUI...
rov să ocupe, în această ordine,’ 
podiumul laureaților grație nu
meroaselor puncte cîștigate de el 
la probele „tehnice”, slalomul și 
slalomul uriaș, iar coborîtorului 
Peter Miiller cele 95 de puncte 
obținute în proba de curaj șl 
forță să-l fie deajuns pentru o- 
cuparea poziției a cincea, de astă 
dată lucrurile se cam... schimbă. 
Pentru sezonul 1981—82, cei cara 
țintesc primele locuri vor trebui 
să-și reconsidere modul de a- 
bordare a concursurilor. Nu mai 
este de ajuns să fii specialist 
într-una sau în două probe.

Noii învingători 
(lucrurile sint 
valabile și pen
tru fete), ce-vor 
fi cunoșcuți la 
23 martie 1982, 
după „paralele
le" de la San- 
sicario (Italia) 
și Montgăndvre

(Franța) nu Vor mal fi ori sti
liști, de genul lui stenmark sau 
Phil Mahre, ori „coborîtori", ca 
Miiller sau Marie-Therese Nadig 
(120 p din totalul de 289 p cu 
care a cîștigat Cupa in 1981 i-au 
fost aduse de proba de coborîre...). 
Pe podium își vor găsi, cu si
guranță, loc numai „schiorii 
compleți", capabili de a puncta 
în toate cele patru probe (sla
lom, slalom uriaș, slalom para
lel șl coborire). Adiționarea punc
tajelor de la combinată a avut și 
are, în continuare, adversari, aceș
tia numind chiar ierarhia un a-' 
devărat „clasament al mediocri
tății", conform ideii că polivalen
ța ucide strălucirile specializării 
extreme. Partizanii multilaterali
tății, cîștigători al disputei de 
pînă acum, argumentează prin 
faptul că numai astfel schiul șl 
schiorii se pot dezvolta în conti
nuare, că aceasta este direcția 
de urmat. Schiorul viitorului — 
spun ei — va H unul pentru 
care slalomul, „uriașul", cobo- 
rîrea șl slalomul paralel nu vof 
avea nici un secret...

Radu T1MOFTE

PREȘEDINTELE C.1.0.
Președintele Comitetului inter

național olimpic (C.I.O.), Juan 
Antonio Samaranch, întreprin
de un turneu în America de 
Sud în tentativa de a determi
na organizațiile sportive din 
acest continent de a-și depune 
candidatura la organizarea 
J.O. de vară din anul 1992.

ÎN AMERICA DE SUD
Prima escală a președintelui 
C.I.O. a fost Buenos Aires, du
pă care el va vizita Uruguayul, 
Chile și Brazilia. J. A. Sama
ranch este însoțit de Mario 
Vasquez Rana, președintele A- 
dunării comitetelor olimpice 
naționale și al Confederației 
panamericane a sporturilor.

TELEX • TELEX •
CICLISM • Cursa de 6 zile do 

la Gand a revenit perechii Sercu 
(Belgia) — Frank (Danemarca), 
urmată la un tur de Clark (Aus
tralia) — Dewilde (Belgia).

FOTBAL • în preliminariile 
C.M. (zona Asia—Oceania) echipa 
Kuweitului a învins cu 1—0 (1—0) 
selecțonata K. p. chineze.

handbal • La Elsenfeld 
(R.F.G.). în meci retur pentru 
„Cupa campionilor europeni" la 
masculin, T.U.S. Grosswallstadt a 
învins cu 18—15 (11—7) formația 
S.C. Magdeburg, calificindu-se în 
turul următor (în primul joc 
13—15). • La Haarlem (Olanda) 
s-a disputat un turneu interna
tional masculin pentru echipe de 
tineret. clasamentul final : 1. 
Franța — 5 p, 2. Olanda — 4 p, 
3. Finlanda — 3 p, 4. Cehoslova
cia — Op. I

PATINAJ • în concursul in
ternațional de viteză desfășurat în 
Berlinul Occidental, primul loo la 
feminin a revenit cnristei Rot- 
henburger (R.D.G.), cu 120,245 
puncte. La masculin a cîștigat

TELEX • TELEX
canadianul Gaetan Boucher — 
154,385 puncte.

SCHI • Slalomul special de la 
Livlgno a fost cîștigat de Paul 
Frommelt (Liechtenstein), urmat 
de Bojan Krizaj (Iugoslavia) sf 
Petar Popanghclov (Bulgaria).

TENIS • La Barcelona a în
ceput meciul Europa — s.U.A. 
După prima zi, jucătorii ameri
cani eondua cu 2—1. Rezultate 1 
Lendl — Gerulaitis 6—4. 5—7, 
10—8 ; Mayer — Panatta 0—4, 
6—3 : McEnroe — Noah 6—2, 5—7, 
0—2. • Turneul feminin de Ia 
Melbourne a continuat cu desfășu
rarea meciurilor din turul doi. 
Principalele rezultate înregistrate s 
Mandlikova — Yeargin 6—2, 6—3; 
Austin — Leo 6—1, 6—1 ; Chris 
Evert-Lloyd — Gadusek 6—2, 6—1; 
Turnbull — White 4—6, 6—3, 6—3 J 
Durie — Antonopolis 6—0, 7—6.

TENIS DE MASA • în „Cupă 
orașelor tîrguri", la Csegled s-au 
întîlnit echipele Vasutas și Le- 
vallols (Franța). Gazdele au ter
minat învingătoare cu 5—0.

LEIPZIGUL IȘI CONSERVĂ TRECUTUL PRIVIND SPRE VIITOR
I Sosisem mai târziu în Leipzig șl trebuia sâ fac 

legătura cu ,»Polia Timișoara, venită să susți
nă meciul revanșă al în-tâlniri"’ preliminare din*  

ICupa_ cupelor. Știam doar numele hotelului 
gazdă, „Astoria®, și mă temeam că voi bîjbîi 
cu valiza în mînă pînă la găsirea Iul, intimidat șl 
de cele *35  (I) de peroane ale Gării centrale, 

Iunde ma depusese acceleratul de Berlin. Aici 
însă există vocația simplificării subordonată 
funcționalului, care poate elimina și o aseme-" 
nea caznă în contul unui călător, copleșit ca

I orice călător, aruncat intr-un mare oraș prin 
gura de beton a unei gări-mamut: toate cele 
9—10 mari hoteluri ale Leipziguluî sînt așezata 
Ia doi pași, vizavi de gară, cu firmele răsărite

I pește toate acoperișurile, ca niște brațe des
chise, la capătul drumului.

Leipzig este un oraș bicolor ! griul compact 
al clâdirHor sale masive și grave, îndulcit de I verdele peluzelor cu iarba grasă, dintre ele, pe 
care nu s-ar putea zări, nici măcar la... mi
croscop, urma de talpă a vreunul contravenient. 
Mașini care nu se depășesc niciodată, motocl- 

| clete șl motorete conduse, de data aceasta.

cu vivacitate ostentativă de băieți și fete uni
formizați de o costumație mai pretențioasă de
cît capacitatea cilindrică din subordine, sînt 
risipite intr-un flux care se stinge brusc la 
căderea serii.

Faima orașului este cea comercială, cu ră
dăcini adinei în vreme, subliniată astăzi de tra
diționalele tîrguri internaționale de toamnă. 
Stânjenit parcă de o Interpretare numai mercan
tilă a istoriei sale, orice ghid turistic al Leip- 
zigului își trimite vizitatorul la catedrala unde 
Johann Sebastian Bach (recunoscut postum) își 
cîștiga pîinea cîntînd la orgă, la casa unde 
Friedriech Schiller a stat cu chirie, spre mo
numentul închinat bătăliei, din 1813, numită 
„a popoarelor®, coalizate împotriva Iul Napo
leon, spre imensa grădină zoologică, despre 
care se spune că ar fi cea mai mare din 
Europa, cu hectarele eî ’populate de toată fau
na planetei trecută în revistă de copii cu obraji 
trandafirii șî plete blonde, fericiți în caleștile 
lor miniaturale trase de ponei cu hamuri îm
părătești.

Fără să-șî irite aptitudinile negustorești, nici 
pecețiie culturale, nici dovezile militare ale 
implicării sale în frămîntata istorie a continen
tului, Leipzig, fără să se scuture do trecutul 
său, se încumetă sâ propună și soluții urbanis
tice de avangardă, cu influențele sociale de 
rigoare s într-o margine a împlîntat un bloc 
tubular cu 24 de etaje, care pare un creion 
uriaș oprit pe latura de est g hărții orașului. 
Din aluminiu șî sticlă, sfidează goticul din jur 
și se vrea, într-un stil foarte personal, un alt 
„oraș", condensat. In sensul că adăpostește și 
magazinele și școlile șl grădinițele șî cinemato
graful și sălile de sport și oficiul poștal, chiar 
și o parte din locurile de muncă ale locata
rilor săi.

Orgoliul sportiv al orașului este apărat de 
reputatul Institut de educație fizică și sport, 
l-am numi „Internațional®, întrucît pregătește ca
dre din peste 40 de țări. Peste toate stadioa
nele orașului (cel al lui Lokomotive, gazda 
noastră, este „specializat", fără pistă de atle
tism, cu alte două terenuri de iarbă șl unul * 
de bitum, în spatele tribunei 1, toate veghea
te la căderea întunericului de iămpl cu neon) 
domină „centralul", cu cele 90 000 de locuri 
ale sale. La tribuna oficială se urcă cu lif
tul și reporterului nu poate să-l scape că la etajul 
)W se află centrala telefonică proprie, care-i 
poate, bineînțeles, limpezi munca, în. precipita
rea transmisiei de după meci. Mal observă cum 
un „cerber" apară maso presei de Intruși, lată 
cum „Centralul" din Leipzig, stadion de refe
rință în fotbalul din R.D.G. poate fl nu nu
mai visul unul fotbalist. Poate fi șî visul unul 
reporter.

Ion CU PEN
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