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16-20 decembrie, la Baia Mare

CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL MASCULIN,
0 NOUĂ ETAPĂ ÎN PREGĂTIREA „MONDIALELOR"

Participa echipele Iugoslaviei, Bulgariei, Greciei, Turciei șl României
Handbalul a intrat foarte recent în suita campionatelor balcanice, prima ediție — și aceea 

mal mult cu titlu experimental — desfășurindu-se în anul 1979, în Iugoslavia. Anul trecut s-a dis
putat, în Bulgaria, cu o participare mai numeroasă, ediția a H-a. In ambele întreceri vic
toria a revenit echipei Iugoslaviei, reprezentantele noastre clasîndu-se pe locul secund. Tre
buie menționat, însă, că în nici una dintre aceste ediții handbalul românesc nu s-a prezentat cu 
cel mai bun lot al său. La debut a luat parte formația B. iar anul trecut a evoluat echipa I, 
dar fără jucătorii de la Steaua, angajați la acea oră în „Cupa campionilor europeni**.

Intre 16 și 20 decembrie este programată în sala 
„Dacia** din Baia Mare ediția a III-a a Campiona
tului Balcanic de handbal masculin. Și-au anunțai 
participarea reprezentativele Iugoslaviei, Bulgariei, 
Greciei, Turciei șl României, țara noastră urmînd 
a fi prezentă cu formațiile A și B, ultima ne- 
intrînd în clasamentul oficial. Nici de această dată 
echipa României nu va fi în plenitudinea forțelor 
sale. O seamă de jucători titulari sînt, în conti
nuare, indisponibili, iar la cîrma lotului a rămas 
— solitar — Lascăr Pană, colegul său. Nicolae Ne- 
def. fiind bolnav, internat în spital.

Fără îndoială, 
Campionatul Bal
canic este o com
petiție menită să 
contribuie activ la 
popularizarea și 
dezvoltarea hand
balului în această 
zonă a Europei. 
Beneficiind de 
două formații — 
România și Iugo
slavia — cu un 
înalt nivel valoric, 
cu un palmares 
impresionant In 
activitatea interna
țională și aflate tn 
permanență în pas 
cu cele mai re
cente inovații teh- 
nico-tactice, com
petiția oferă echi
pelor care abia a- 
cum își încep as
censiunea — Gre
cia și Turcia — ca 
și selecționatei Bul
gariei, ambiționată 
să intre în 
posibilități 
de a învăța, de a 
se testa și de a-și 
corecta programul

z—

pregătirilor. Disputa pentru pri
mul loc le angajează — deocam
dată — tot pe echipele Româ
niei și Iugoslaviei, dar este 
sigur că nu peste multă vreme 
grupul favoritelor se va mări 
considerabil, iar nivelul gene-

Hristache NAUM
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Aruncă la poartă Radu Voina, căpitanul e- 
chipei reprezentative și conducătorul ei de 
joc. Sperăm să-i conducă din nou la vic
torie pe „tricolori". Foto : Dragoș NEAGU

elită, 
largi

TINERI ÎNOTĂTORI DIN 9 JARIISI DISPUTA 
LA BRAȘOV „CUPA CARPATI 

același prilej vor fiCu desemnați și noii campioni de juniori
așteptarea zăpezii 
atragă spre piftiile 
iubitorii sportului

care 
de 

din 
unui 

la 
in

în 
să-i 
schi, 
Brașov au posibilitatea
interesant „intermezzo**... 
peste 20 de grade (plus), 
piscina olimpică din localitate. 
Federația de specialitate a

ales în acest ăn drept 
tradiționalei competiții 
ționale de înot „CUPA CAR- 
PAȚI“ bazinul olimpic din o- 
rașul de la poalele Tîmpei,

gazdă a 
interna-

Adrian VASILIU
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SEZONUL DE FOTBAL S-A ÎNCHEIAT
CU UN MECI APRIG DISPUTAT

De lingă Irimescu (căruia nu i-a rămas decit să urmărească tra
iectoria balonulut...) Iordănescu 
balonul in poarta lui Lung.
STEAUA 1
UNIVERSITATEA CRAJOVA 0

inălțat ți a trimis cu capul 
Foto : Dragoș NEAGU
CLASAMENTUL(0)

(0)

s**- 
(p. poartă: 11—5). Cor- 

A marcat : IORDĂNESCU

Spectatori — aproximativ 25 000. 
tun: 16-11 ' 
nare s 6-5.
(min. 66).

STEAUA i
5. FI.
lovan 7), Ion Gheorghe 8-f- — 
©a I 6. Ba hint 6, Mureșan 6 — 
jaru 8. Iordănescu 8~r. Carnal 
(mi'n. 46 Sertov 6).

UNIVERSITATEA: Lung 84- -
grilă 6. Tiilihor, Ștefănescu 8, Ungu- 
reanu 6 — Țicle-anu 6 (min. 73 Ad. 
Popescu 6), Ciupitu 7, Irimescu 6 — 
Crișcm 7, Că-mătaru 6, Cîrțu 6.

A arbitrat: C. Teodorescu (Buzău) 
8; la linie: C. Ghiță și R. Petrescu 
(ambii din Brașov).

Cartonașe galbene: NEGRILA.
Cartonașe roșii: TILÎHOI.
Trofeul “ ' " •

|e: 0-0.

lordache 7 — AngheFinl 
Marin 7, Someș 7 (min. 20 

. - . Stoi-
Ma-

1

Ne-

Petschoyschi; 10. La «pevan-

dacă numărul ocazi- 
gol nu pot modifica — 

ta-

Chiar 
ilor de 
nici măcar sentimental! 
bela de marcaj, ele pot sta ca 
mărturie pentru superioritatea 
unei echipe, chiar dacă aceasta 
a cîștigat la limită (1—0). așa 
cum a fost cazul cu Steaua, in 
meciul-restanță care a înche
iat prima parte a campionatu
lui. Astfel, in contul formației

i-a

1. UNIV. CRAIOVA 17 12 1 4 35-11 25
2. Dinamo 17 11 3 3 35-17 25
3, Corvinul 17 8 4 5 35 23 20
4. F.C. OH 17 8 3 6 22-17 19
9. Sportul «tud. 17 6 6 5 19-21 18
6. S.C. Bacău 17 7 4 6 20-23 13
7. F.C.M. Brașov 17 7 4 6 14-18 18
8. Steaua 17 6 5 6 17-17 17
9. U.T. Arad 17 6 4 7 20-23 16

10. „U“ Cj.-Napoca 17 6 4 7 17-22 16
11. C.S. Tîrgoviște 17 6 4 7 17-24 16
12. „Poli- Tim. 17 6 3 8 20-21 15
13. F.C. Constanța 17 4 7 6 19-21 15
14. Chimia Rm. V. 17 6 3 8 20-31 15
15. F.C. Argeș 17 5 4 8 14*19 14
16. Jiul 17 4 6 7 18-24 14
17. A.S.A. Tg. M. 17 6 1 10 25-22 13
18. Prag. Vulcan 17 4 4 9 18-32 12

militare pot fi trecute acțiunile 
lui Iordănescu (min. 8), cînd 
in urma unei șarje bine și ra
pid concepute a șutat de la 
marginea suprafeței de pe
deapsă, la semiînă1+ime. obli- 
gindu-1 pe Lung să respingă

P„.ti S' Ar5rU

(Continuare m pap d-.îi

0 finală cu surprize, la popice

SILVIA BERINDE

ION PÂGIDEÂN CAMPIONI LA INDIVIDUAL
Finalele campionatelor na

ționale de popice la indivi
dual, femei și bărbați, s-au în
cheiat ieri după-amiaz.â pe a- 
rena Voința din Capitală 
surprize cum n-au mai fost în 
cele 24 de ediții ale competi
ției. Titlul la bărbați a reve
nit unui jucător din generația 
veteranilor. Ion Păgidcan — 
face parte din C.S. Voința 
București, are 46 de ani, este 
maistru mecanic la I.O.R. —• 
care a cîștigat titlul individual 
pentru prima oară (cu trei ani 
în urmă a fost campion, la pe
rechi împreună cu Petre Pur
ge). După proba de 
desfășurată cu o zi în 
unde ocupase alături 
Bălescu locul patru, 
nu-i dădea vreo șansă „ _ 
vidual noului campion, deoa
rece cu rezultatul său de la 
perechi — 876 p d nu se afla in 
prima parte a tabelului cu cei 
16 finaliști. Păgidean a jucat 
însă, foarte bine, a obținut cel 
mai mare punctaj al zilei, 903 
și a totalizat 1779 p, la fel ca

S-i

cu

perechi, 
urmă și 
de M, 

nimeni 
la indi-

APEL ÎNFLĂCĂRAT PENTRU APĂRAREA VIEȚII
NOBILA CAUZĂ A PĂCII SĂ FERIM OMENIREA DE CENUȘA ATOMICA

și campionul de anul trecut, 
îosif Tismănar, dar avînd un 
rezultat maj bun la manșele 
de lovituri la „izolate** Păgi- 
dean a cîștigat înscriindu-și 
numele pe tabelul de onoare al 
campionilor, acum la sfîrșitul 
carierei sale sportive, fapt 
pentru care maistrul de la In
dustria Optică Română, care 
de aproape trei decenii joacă 
popice la nivel de performanță, 
merită felicitări.

La fete, supremația a revenit 
unei jucătoare destul de cu
noscută. componentă a lotului

Am avut prilejul, in repetata 
rînduri, cu ocazia diverselor 
întîlniri sportive internaționale 
sau reuniuni ale forurilor ofi
ciale, să constat sentimentele 
unor oameni din toate colțuri
le continentului. Ei subliniau
cit de important este ca pacea
să fie asigurată, ca lupta pen
tru oprirea cursei înarmărilor 
să devină tot mai puternică.
Iată de ce am înțeles și am a- 
probat cu atît mai mult sensu
rile adinei, ideile nobile cu
prinse în Apelul poporului ro
mân către popoarele și forțele 
progresiste și democratice din 
întreaga lume, pentru dezar
mare și pace, nentru securita
te, independentă și progres.

„Noi, popoarele europene, fie 
că ne aflăm in Est sau in 
Vest, în Nord sau în Sud. sîn- 
tem direct amenințate de ar
mamentul nuclear existent și 
de cel ce ar urma să se am
plaseze pe continen*. Re aceea, 
trebuie să facem totul pentru a 
se ajunge la oprirea amplasării

de noi rachete cu rază medie do 
acțiune, la reducerea 'ubstanți- 
ală — și de o paile și de alta 
— a acestor armamente, a tu
turor armamentelor nucleare, 
la eliberarea totală și definiti
vă a continentului de arma 
atomică!** Iată numai una din
tre numeroasele chemări ale 
Apelului, care demonstrează 
nobilele sentimente ale po
porului nostru, dorința sa de a 
lupta neobosit pentru pace, 
pentru liniște pe continentul 
european și în întreaga lume. 
O luptă în care sîntem conduși 
de cel mai iubit fiu al ponoru
lui nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, proeminentă per
sonalitate a vieții internaționa
le, lider al minunatei cauze 
care este pacea între popoare, 
viața lipsită de amenințarea 
războiului.

LADISLAU SZOCS 
secretar al Federației române 

de popice

Deși nu am fost prezent în 
marea Piață a Palatului Repu
blicii din Capitală, am fost — 
ca toți cetățenii României so
cialiste — din >ot sufletul ală
turi de cei peste 300 000 de oa
meni ai muncii care, răspun- 
zînd inițiativei de pace a tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
și-au afirmat cu tărie hotărîrea 
de a lupta pentru o lume fără 
arme și fără războaie.

Am ascultat cu luare aminte 
magistrala cuvîntare rostită de 
secretarul general al partidului, 
președintele României, la gran
dioasa adunare populară con
sacrată dezarmării și păcii, 
înflăcărată chemare adresată 
tuturor popoarelor lumii. Sînt 
mîndru că acest apel la rațiu
ne, în apărarea vieții pe pla
neta noastră, a libertății și 
independenței, pentru elibera
rea omenirii de coșmarul răz
boaielor nimicitoare, a fost re
cepționată cu multă sensibili
tate pe toate meridianele, fă- 
cind să se vorbească cu admi-

rație și respect despre patria 
noastră.

Deși foarte tînăr atunci, am 
cunoscut vicisitudinile celui de 
al doilea război mondial, am 
fost martorul multor lipsuri și 
suferințe de tot felul. Dacă la 
epoca respectivă, cu mijloacele 
de luptă de atunci, a fost așa, 
în zilele noastre o conflagrație 
mondială ar pune sub semnul 
întrebării însăși viața pe pă- 
mînt. Iată de ce, ca fost spor
tiv de performantă și, astăzi, 
activist sportiv, adresez tinere
tului sportiv al lumii chemarea 
să ne întrecem nu pe cîmpul 
de luptă, cu arme de distruge
re in masă care mai de care 
mai înfiorătoare, ci să ne ară
tăm măiestria și puterea în 
întreceri sportive, pe plrtiile 
de zăpadă, al căror alb imacu
lat să-1 ferim de cenușa ato
mică.

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

ION PAGIDEAN 

national de un an de zile, tî- 
năra cooperatoare din Oradea. 
Silvia Berinde. Ea a jucat 
foarte bine și în proba anteri
oară, |a perechi, unde a reu
șit un valoros punctaj. 448 
fiind al doilea rezultat.- al zilei 
respective și în finală era prin
tre favorite. Acum a avut ca 
adversară directă pe Elena 
Andreescu, deținătoarea titlu
lui, care pornea cu un avantaj 
de 3 p în jocul . decisiv. Sil
via Berinde a „mers**, însă tn 
toate manșele excelent, nunc- 
tînd cu multă precizie mai a- 
les la „izolate** șj a obținut

Toma RABSAN

(Continuare tn pag. 2-3)



Toată atenția sportului de masă LA SÎNICOLAU MARE, PRIETENI MULTI A! !
PRIN „DACIADA* LA FORMAREA OMULUI

ÎNAINTAT, SĂNĂTOS ȘI FIZIC, ȘI INTELECTUAL
Idei și acțiuni eficiente In județul Constanța

Activiștii sportivi constănțeni, 
asemenea întregului activ 
mișcării 
noastră 
sească, 
nerea 
CEAUȘESCU Ia Plenara comu
nă a Comitetului Central al 
P.C.R. si a Consiliului Suprem 
al dezvoltării Economice și So
ciale. între problemele majore 
de care s-a ocupat secretarul 
general al partidului, noi și 
prețioase indicații privind ac
tivitatea de educație fizică și 
sport. Făcîndu-ne o asemenea 
mărturisire, tovarășul Dumitru 
Ivan, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Constanța, sublinia 
preocuparea permanentă a con
ducătorului partidului și sta
tului nostru pentru ridicarea 
calității vieții sub toate aspec
tele. inclusiv dezvoltarea fizică 
și psihică armonioasă, pentru 
educarea comunistă a copiilor 
si tinerilor, pentru asigurarea 
menținerii si întăririi sănătății 
și capacității de muncă a În
tregii populații.

„între formele și mijloacele 
de formare a unui om înaintat, 
sănătos și
— spunea
— Intr-un 
situate de 
partidului

al 
sportive din. țara 

au fost fericiți să gă- 
parcurgînd expu- 

tovarășului NICOLAE

fizic, și intelectual 
interlocutorul nostru 
plan principal sint 

secretarul genera! al 
practicarea exerciți-

ilor fizice, sportului și turis
mului. dătătoare de sănătate, 
vigoare, putere de muncă, spi
rit combativ, optimism și pof
tă de viață. Asemenea tuturor 
organelor și organizațiilor spor
tive, ne-am propus să reconsi
derăm și noi sarcinile pe anul 
care vine, în sensul realizării 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a perfecționa ac
tivitatea în cadrul „Daciadci", 
de a găsi noi forme și mijloa
ce, cu un puternic rol mobili
zator, de cuprindere a tuturor 
tinerilor, a unui număr cit 
mai marc de oameni ai muncii. 
Pentru că, să recunoaștem, și 
in județul Constanta sînt încă 
mari rezerve de creștere a nu
mărului participanților Ia va
riatele forme de manifestare a 
marii competiții sportive na
ționale „Daciada", in primul 
rînd la cele simple. larg acce
sibile, în aer liber!"

Am aflat că pentru aceasta 
se va lărgi aria de cuprindere, 
a copiilor și tinerilor îndeosebi, 
la învățarea și practicarea Îno
tului. în colaborare cu Ins
pectoratul județean al învăță- 
mîntului, Comitetul județean 
al U.T.C., Consiliul județean 
al pionierilor și Centrala de 
turism „Litoral", vor fi folo
site mai intens, iarna, bazinele 
acoperite. Vor învăța să Inoa-

te în anul viitor 
preșcolari si elevi.

încă din această 
obișnuitele Întreceri

38 000

lună, 
de șah

de

NOI INSTALAȚII MECANICE

I

I
I
I

• Da Complexul de odihnii 
pentru tineret de La Plrtul 
Rece B-a montat o Instalație 
de teleschi, care va facilita 
astfel efectuarea unul număr 
mol mare de coborîri. Aceas
ta este cea de a doua insta
lație mecanică care funcțio
nează la un Complex al ti
neretului, după cea existentă 
de cltva timp la Izvorul Mu
reșului.
• O premieră consemnăm 

șl pentru Iubitorii zăpezii din 
valea Jiului. Doar 15 minute 
se tace acum pentru a stră
bate cel 3 km de la punctul 
de 
in

agrement Lupenl și pînă 
vtrf, prin instalarea tele-

scaunului de la cabana Stra
ja dtn Retezat.
• Se află in probe func

ționale un nou telescaun, în
tre Brașov și Dtrate, pe ma
sivul Bunloc, avînd și o sta
ție • intermediară. El va per
mite practicarea schiului în 
această zonă, unde terenul 
este favorabil alunecării chiar 
șl în condițiile unei zăpezi 
cu un strat mai subțire.

Așadar, noi inițiative tn 
această direcție, după cele a- 
nunțate în rubrica precedentă, 
ceea ce înseamnă că organi
zatorii sezonului hivernal 
preocupă intens pentru 
face cît mai atractiv.

LA DRUM CU „TRENUL TINEREȚII"
Cabanele din Masivul Bucegl și din zona Văii Ialomiței

se 
a-1

I
I

I
I
I

cabanele din Masivul Bucegl și din zona Văii Ialomiței vor 
găzdui și în acest sfîrșit de săptămînă peste 800 de tineri, 
care iși vor petrece timpul liber drumețlnd pe cărările mon
tane, In excursii organizate de Agenția B.T.T. București.

Tot prin intermediul aceleiași agenții de turism, duminică va 
pleca spre Predeal „Trenul tinereții", prilej pentru practica
rea schiului și a săniușulul pe plrtiile aflate în preajma ca
banelor.

In perspectivă, după cum am fost anunțați, se pregătesc noi 
șl interesante acțiuni pentru cei care vor să se deconecteze 
în aerul ozonat al munților.

DE INIȚIERE LA PĂLTINIȘ
pentru practicarea 
sporturilor de lamă. 

După cîte am fost 
informați, C.J.E.F.S. 
Sibiu, în colaborare 
cu O.J.T., a pregă
tit șl instruit un 
număr de 15 moni-

CURSURI
Păltiniș seIn

schiază ! tn cunos
cuta stațiune din 
județul sibiu zăpa
da se află tn strat 
suficient pentru a 
•feri condiții bune

tori de schi pentru 
actualul sezon, ast
fel că cel care do
resc să se inițieze 
în acest sport vor 
avea permanent Ia 
dispoziție cadre ca
lificate.

I SFATUL SPECIALISTULUI

I

I

MIHAI BARA, fost campion 
mondial universitar Ia schi: 
„Pregătirea materialului și e- 
ciiipamentului este la fel de 
importantă ca și pregătirea 
fizică. Vom începe cu schlu- 
rlle, a căror talpă trebuie lus
truită sau egalizată prin adă
ugiri de material plastic; can
turile trebuie curățate de ru
gina instalată peste vară și 
reascuțite; legăturile trebuie 
revizuite, unse și fixate la e 
rezistență care să corespun
dă cu aproximație greutății 
sportivului și solicitărilor blo- 
mecanlce. Cum spuneam, nici 
echipamentul nu trebuie ne
glijat. Bocancii, tn cazul ce
lor de piele, trebuie unși — 
inițial cu untură de pește sau

ulei de in — șl, aperi, dațl cu 
cremă; dacă se folosesc adă
pări», trebuie controlate cîr- 
ligele și gheata din interior, 
spre a evita rozăturile. Se 
impune, de asemenea, revizu
irea întregului echipament 
(pantalon, pulover, hanorac 
etc.), pentru ca acesta să se 
muleze perfect, să nu jeneze, 
să nu țină, lăsînd independen
ță șl ușurință în mișcarea fie
cărui segment corporal. Sen
zația de lejeritate creează și 
confort sportiv, dar și certi
tudinea de securitate supli
mentară. Pentru că sezonul 
hivernal este abia la început, 
nu este timpul pierdut să se 
efectueze retușurile necesare 
la echipament".

PATINOARELE VĂ AȘTEAPTĂ
• Program zilnic la patinoarul din Ploiești pentru cei 

doresc să învețe sau să practice patinajul de agrement, 
orarul complet, așa cum ne-a fost el anunțat: luni, 
9—10,39 și 11—12,30; marți, orele 11—12,30, " ------ * “

I

I

I
I

I

I

I

I

care
Iată 

orele 
9—10,39 și 11—12,30; marți, orele 11—12,30, 14—15,30 și 16—17,30; 
miercuri, joi, vineri de la 11 la 12,30; sîmbătă, orele 11—12,30. 
18—19,30 Și 20—21,30; duminică, orele 9—W,30, 11—12,30, 14—15,30, 
16—17,30, 18—19,30 și 20—21,30.

© Patinoarul „Dunărea** din Galați oferă amatorilor de pa
tinaj condiții bune pentru destindere. Admiratorii hocheiștilor 
din local’tate își pot încerca măiestria in zilele de Joi și 
sîmbătă (între orele 15,30 și 20) șl duminică (orele 10,30—20).

-• ’ ■ “ elevilor, patinoarul va fi des-
de marți, miercuri și vineri.

I
I

Tn perioada vacanței de lamă a 
chis pe-itru public și In zilele 
intre orele 15,30 și 17.

BULETINUL
Prin 

logului 
cadrul 
gic și

am'îb'Htatea meteoro- 
rioiua Damian, din 

I.istilutulul meteorolo- 
h tipologic din Bucu

rești, am aflat grosimea stra
tului de zăpadă din unele zo
ne montane:

ZĂPEZII
Predeal 21 cm; Vf. Omu 42 

cm; Sinaia Cotă 14 cm; Lă- 
căuțl 56 cm; Păltiniș 12 cm; 
Vlădeasa 13 cm; Țarcu 15 cm; 
Semenic 47 cin; Paring 24 cm; 
Ceahlău Toaca 145 cm; Stî- 
na de Vale 84 cm; Rarău 85 
cm; Bîlea 156 cm.

I
I

I

la 
Și 

tenis de masă in aria de cu
prindere a etapei de iarnă a 
„Daciadci" se adaugă practica
rea popicelor, în arenele Chim- 
pex, C.F.R. șl Voința Constan
ța, Cimentul Medgidia ș.a.

Se va extinde minifotbalul, 
tot mai prezent în sălile Hi
drotehnica, Chimpex. Voința, 
Constructorul, ale cluburilor 
sportive școlare, școlilor gene
rale șl liceelor. Se scontează și 
aici pe o creștere de 6—8 000 
de participanți la „Daciadă" 
față de anii trecuți, după cum 
patinajul —la Complexul spor
tiv „1 Mai", pe gheață sau, 
dacă va fi mai cald, pe rotile — 
va asigura numai la inițiere 
circa 1 500 de copii și tineri.

Excursiile, drumețiile și mar
șurile tineretului — peste 50 000 
de participanți în anul 1982 — 
vor avea ca obiective minuna
tele realizări ale partidului 
nostru, splendidele stațiuni de 
odihnă, ca și diferitele puncte 
ale construcției Canalului Du
nărea — Marea Neagră, podu
rile noi peste Dunăre, platfor
ma petro-chimică Midia — Nă
vodari, monumentele sau relic
vele istorice de la Adam-Clisi 
sau Histria. Pe lîngă călirea 
fizică, aceste excursii și mar
șuri vor sădi în inimile parti- 
cipanților — marea majoritate 
tineri — mîndria patriotică, 
dragostea și recunoștința pen
tru partidul conducător, res
pectul pentru muncă, pentru 
eroica noastră clasă muncitoa
re și întregul popor, care de
pun eforturi deosebite pentru 
a duce România pe noi culmi 
de progres și civilizație, ca și 
hotărîrea de a duce cu cinste 
mai departe 
ției socialismului 
mulul.

Vor fi extinse și 
amenajările pentru 
grement de la „Cișmea" cu noi 
terenuri de tenis, baschet și 
volei, după cum salba de sta
țiuni, îndeosebi cele 
află bazele sportive 
lectrica, I.C.H., vor 
capacități crescute, 
pentru practicarea sportului și 
agrementului de către turiștii 
români și străini, prin: bărci 
cu rame, yachturi. schi nautic, 
mini-ambarcații pentru copii 
de la 5 la 12 ani, tenis de 
cîmp, volei, handbal, baschet, 
minigolf și, firește, înot.

„Iată — ne spunea în înche
iere tovarășul Dumitru Ivan — 
doar o parte din ideile pe care 
ni le-au sugerat noile și pre
țioasele indicații ale secretaru
lui general al partidului. Ele 
vor fi îmbogățite cu altele, din 
masa activului nostru, a înșiși 
practicanților exercitiilor fizi
ce, sportului și turismului din 
județul Constanța".

De la Timișoara, pe o șosea 
lină, străbătînd mănoasele pă- 
mlnturi bănățene, ajungi, după 
un drum de o oră, la Sînico
lau Mare, oraș cu case mîndre, 
cu multe zone de verdeață și 
cu o mare iubire pentru sport, 
cum aveam să ne convingem 
In cele cîteva ore petrecute 
acolo. Primul lucru pe care 
trebuie să-l spunem despre 
Sînicolau Mare ar fi acela că 
o serie de discipline ca fotba
lul, 
să, 
un 
re 
de 
mente tinere și talentate care 
și-au găsit consacrarea în aso
ciații și cluburi din marile 
orașe vecine. Lucru valabil, de
altfel, pentru toate ramurile 
de care aminteam.

Bazele sportive ale curatei 
și înfloritoarei așezări bănățe
ne reprezintă amenajări utile 
și bine întreținute. O să înce
pem cu „inima" vieții sportive, 
stadionul Unirea, cu o capaci
tate a tribunelor de 8000 de 
locuri, cu pistă de atletism, cu 
vestiare și anexe corespunză
toare. Aici se desfășoară acti
vitatea echipei-fanion a 
șului, formația Unirea I 
Iau Mare, din Divizia . 
fotbal; Unirea a jucat la un 
moment dat un roi fruntaș în 
competiție, antrenorul cu mare 
experiență care este Emil Ava- 
silichioaie reușind cîteva com
portări remarcabile cu o echi
pă tînără. Prezențele Unirei in 
Cupa României sînt considera
te momentele de vîrf ale ac
tivității fotbalistice locale, des
pre care iubitorii sportului din 
Sînicolau îți vorbesc cu bucu
rie dar și cu nostalgie. Semn

handbalul, tenisul de ma- 
atletismul, șahul au găsit 

teren favorabil de dezvolta
și, ca principală realizare, 
aici s-au ridicat multe ele-

că ar dori i 
menea clipe 
ție... Dar să 
dem bazele 
Stadionul de 
tul", unde activitatea nu înce
tează cît e ziua de mare (cînd 
l-am vizitat am găsi| o grupă 
de mici jucători pentru care 
nu mai exista vreun secret 
din obligatoriile elemente de 
bază ale tehnicii și tacticii 
handbalului), apoi baza com
plexă a Liceului industrial — 
terenuri de handbal, baschet,

CFâBH

ștafeta
și

const ruc- 
eomunis-

în acest an 
sport și a-

în care se 
Știința, E- 
oferi, In 

mijloace

Mircea COSTEA

,;CUPA SEMĂNĂTOAREA"
IA BOX

înVineri, de la ora 
sala de festivități a 
derii Semănătoarea 
tală are loc o gală 
cadrul „Cupei Semănătoarea".
Participă sportivi juniori și se
niori din numeroase secții 
bucureștene.

15,30, 
întreprin- 
din Capi- 
de box în

ora- 
Sînico- 
,.C“ la

să retrăiască ase- 
de mare satisfac- 
continuăm să ve- 
sportive locale, 
handbal „Comer-

Orașe mici,

ambiții mari

active centre 
______ școala generală 
nr. 1 se află o sală de gim
nastică și terenuri de volei, la 
școala profesională agricolă o 
sală de proporții mai mari 
(din păcate, uneori scoasă din 
programul de antrenamente și 
competiții) și, in fine, asociația 
sportivă Voința dispune de o 
bază, în plină reamenajare, cu 
teren de fotbal, un bazin de 
înot (alimentat cu apă terma
lă), terenuri de tenis. Să nu 
uităm bazinul S.G.C.L., unde 
se organizează, în timpul verii, 
cursuri de inițiere la înot.

Acest fond de amenajări 
sportive este folosit de princi
palele asociații sportive ale o- 
rașului. Să vedem care sînt a- 
cestea. în afara asociației Uni
rea, de care am amintit odată 
cu echipa de fotbal, dar in pri-

volei, sint alte 
sportive. La

PARTICIPARE SELECTĂ LA TURNEUL ZONAL 
DE SAH DE LA BĂILE HERCULANE »

Printre concurenți - 13 mari maeștri și 9 maeștri internaționali
Pe adresa Federației româ

ne de șah, organizatoarea tur
neului zonal de la Băile Her
culane (9 ianuarie — 7 fe
bruarie 1982), au sosit listele 
de înscriere din partea țărilor 
care alcătuiesc zona a 3-a eu
ropeană din cadrul campiona
tului mondial individual mas
culin de șah. Iată numele ju
cătorilor, clasificarea pe care 
o dețin și coeficientul indivi
dual valoric cu care sînt cre
ditați.

BULGARIA : 
M.M.I. 
M.M.I. 
ghiev M.I. — 2485, 
Inkiov M.I. — 2475, 
Iikov M.I. — 2460 ;

CEHOSLOVACIA: 
kal M.M.I. — 2540, 
Ftacnik M.M.I. — 2525. Vlasti- 
mil Jansa M.M.I. — 2480, Jan 
Ambroz M.I. — 2485 ;

P'O L O N I A : Wlodzmîerz
Schmidt M.M.I. — 2475, Alek
sandr Sznapik M.I. — 2470 ;

UNGARIA : Zoltan Ribli
2590, . Gyula Sax 

Ivan Farago 
Istvan Csom 
Joszef Pinter

Ivan Radulov 
2465, Nikolai Spiridonov 
— 2420, Krum Gheor- 

Vențislav 
Petar Ve-

cîte 11 jucători, primii 5 din 
fiecare grupă califlcîndu-se în 
finala de 10 (rezultatele din 
preliminarii nu contează). Pri
mii 5 din finală se califică 
pentru turneele interzonale. în 
cazul unor eventuale egalități 
pe locul 5. departajarea se va 
face prin meciuri suplimentare 
de baraj pe distanța a 4 par
tide.

Arbitrul principal al turneu
lui va fi ing. Paul Diaconescu, 
Ca delegat al F.I.D.E. Va func
ționa ing. Jaroslav Sajtar (Ce
hoslovacia). președintele Zonei 
a 3-a europene.

vința căreia 
pletăm inforr 
că, în afara 1 
secții de gah 
Apropo de 1 
tăm rugămini 
teni ai sportu 
care au ținut 
Giurgiu și fr; 
Ja echipe dit 
„B", s-au ridic 
continuare, d< 
juniorul Volt 
6occerului loc 
merțul este 1 
al handbalulu 
culine și fen 
nori harnici, 
iu și Ernest 
tenis de masă 
de tenis de n 
nim și la Voi 
și de echipe 
niori și junio 
natul județear 
Doroghi). Un 
mijlocul școla 
Bociația Științ 
industrial) ar 
finit mai mul 
atletism dacă 
sprijin mai c 
realizarea calc 
tițional. O m 
atletul nr. 1 
distul Nicola 
La școala gen 
atletismul, dar 
turi de tenis 
se află în prin 
ții, după cum 
ria (a —stlii ț 
cole) h^iR&ak 
cauză.

Am găsit și 
alte locuri pe 
ultima perioad 
ocupare p" 
populare, penti 
masă. Și la 
campionatul d( 
noaște un mari 
zînd multe ecl 
prinderilor și 
și numeroși su 
întrecerile de i 
de tenis de m;

Viața sportiv 
la Sînicolau 1 
grăbi și ampli 
Sigur, crede u 
mai îndreptățiți 
întrebare, prof, 
rovici, viceț 
C.O.E.F.S.; „Cr 
tea ridica — 
cantitativ — n 
sportive, ne 
să utilizăm însJ 
marea pasiune 
locuitorilor ora: 
găm in folosire 
randament a t 
într-un ciivînt i 
mare inițiativă 
țiile". „

Efti

Jan Smej- 
Lubomir „CUPA

(Urmare din pag 1)

CARPZ

M.M.I.
M.M.I.
M.M.I. 
M.M.I.
M.I. — 2510, Peter Lukacs M.I. 
— 2465.

Ca reprezentanți ai ROMÂ
NIEI au fost desemnați : Flo
rin Gheorghiu M.M.I. — 2560, 
Mihai Șubă M.M.I. — 2500,
Victor Ciocâltea M.M.I. — 2450, 
Mihai Ghindă M.I .— 2440, Mir
cea Pavlov M.I. — 2405.

Astfel, la Băile Herculane se 
vor întrece 13 mari maeștri și 
9 maeștri internaționali, media 
C.I.V. a concurenților fiind de 
2489,3 p.

După cum se 
regulamentului 
F.I.D.E., se vor 
tîi două grupe

— 2550,
— 2515
— 2500,

știe. conform 
stabilit de 

disputa mai în- 
preliminare a

unde timp de trei zile vom 
putea urmări evoluțiile tineri
lor înotători (14 ani și mai ti
neri) din 9 țări: R.D. Germa
nă, U.R.S.S., R.P. Chineză, Un
garia, Polonia, Cuba, Bulgaria, 
Iugoslavia și România

Competiția de la Brașov se 
înscrie în șirul concursurilor 
pe care tehnicienii de pe con
tinent (mai ales) le folosesc 
pentru testarea posibilităților 
celor pe care îi pregătesc în 
vederea participării la C.E. de 
juniori de anul viitor. Si așa 
a fost aproape la 
ție, onorată mereu 
ța unor performeri 
tradiție. Cel mai 
xemplu ni l-a oferit sportiva 
sovietică Aiskute Buzelite, cîș- 
tigătoare a trofeului în 1979, 
care actualmente este cea mai 
valoroasă brasistă a Uniunii 
Sovietice.

în paralel cu aceste întreceri

fiecare edi- 
de prezen- 
din țări cu 
elocvent e-

sint programate 
le naționale d 
României, oficia 
alcătuiască clas; 
te (la fiecare j 
cele două corni 
ce ne privește, 
nerăbdare evolu 
cu reale posibili 
Anca I’ătrășc 
Bauptricht, Robe 
cent a cîștigat 6 
concurs în R. 
Nan, Oliviu Bă< 
vederile selecțioi 
campionatul eurc 
viitor din Austri 

Un ultim am; 
cepția curselor d 
1500 m liber, 40C

CAM
(Urmare dir

CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din vag. I)

nai al competiției va cunoaște 
o spectaculoasă creștere.

Pentru prima reprezentativă 
a României ediția a IlI-a a 
Campionatului Balcanic repre
zintă fncă o etapă în pregătirea 
participării la Campionatul 
Mondial (R. F. Germania, 23 
februarie — 7 martie 1982).

Pentru Campionatul Balcanic 
de Ia Baia Mare, antrenorul 
Lascăr Pană are la dispoziție 
următorul lot : Alex. Huligan. 
Nicolae Neșovici, 
nescu — portari, 
rău. Marian Dumitru, 
Mironiuc, Racla Voina, 
Boroș, At'»». Il’l'per,

Claudiu lo- 
Cornel Du- 

Mihai 
Iosif 

Tudor 
Roșea, Mircea Bedivan, Mari-

cel Voinea, Neculai Vasilca, 
Vasile Istode și Ștefan Deacu. 
Iubitorii handbalului așteaptă 
de la favoriții săi cucerirea 
primului titlu balcanic și — 
îndeosebi — o comportare la 
înalt nivel al exigențelor în 
partida cu Iugoslavia. , Plavii" 
(„Albaștrii") vor fi principali 
adversari în grupa D a cam ■ 
pionatuluî mondial și este fi
resc ca partida cu ei să fie aș
teptată cu emoție, interes și
— neîndoielnic — cu încre
dere.

Echipa B pregătită și îndru
mată de antrenorii Eugen Tro- 
fin și Cezar Nica este — în 
ideea federației de specialitate
— anticamera primei repre
zentative, rezervorul de unde 
pot fi împrospătate rîndurile

„tricolorilor". Lotul este alcă
tuit din Mihai Redl, Georgică 
Jerebie, Tudor Vasile — por
tari, Dumitru Berbece, Sorin 
Paraschiv, L’viii Jianu, Gb. 
Dumitru, Klaus Haberpursch, 
Marian Mirică, Constantin Pe
tre, Vasile Oprea, Doru Po
rumb, Mircea Grabovschi, Gh. 
Miclăuș, Iosif Feier, Steiian 
Bădosu și Gabriel Marian. Din 
simpla citire a listei lotului se 
poate vedea că sînt numeroși 
handbaliștij care doresc și pot 
să pătrundă pe porțile repre
zentativei A condiția primor
dială fiind conștiinciozitatea în 
pregătire și ambiția eu care se 
angajează în dispute. Sperăm 
că „secunzii" își vor continua 
bunele evoluții de la „Trofeul 
Car paji".

457 p, cel rr.ai b 
campionatelor. In 
Elena Andreescu 
mai puțin de 17 
gind pe merit ti 
prima oară).

în general, se p 
ediția din acest 
natelor naționale 
tă, de bun nivel 
intrat în turneul 
vidual cu rezulta 
niciodată pînă ar. 
de la 413 și băieț 
în sus.

CLASAMENTE 
Silvia Berinde (V 
905 p d — în dou 
structor Al. TCr< 
Andreescu (VofcLJa 
891, 3. Margarets 
879, 4. Ana Petre: 
bele de la Gloria 
Ioana Dogaru ț 
rești) 860, 6. Flori 
limpia București) I 
X. I. Păgideaâ, (V 
rești 1879 (la
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DE JUDO PENTRU

duminică, în trei 
desfășura etapa 1

Sîmbătă și 
orașe se va 
a campionatului republican de 
judo pe echipe rezervat junio
rilor. Cele 16 echipe înscrise 
în concurs, împărțite în trei 
grupe, se vor confrunta după 
cum urmează:

— la Iași vor evolua: C.S.Ș. 
Unirea Iași, C.S.Ș. Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, C.S.Ș. Su
ceava, Casa pionierilor 1 
Casa pionierilor Adjud;

— Ia Deva: C.S.Ș. 
C.S.S. Oradea. C.S.Ș. 
Arad, Voința Tg. Mureș, 
Olimpia Craiova și C.S.Ș. Șoi
mii Sibiu;

— Ia București, în sala 
LE.F.S.: C.S.Ș. nr. 1 Bucu
rești. C.S.O. Muscelul Cîmpu- 
lung, C.S.Ș. Slatina, C.S.Ș. 
Energia București și C.S.Ș. Vi
itorul Pitești.

întrecerile vor avea loc după 
următorul program: sîmbătă de 
la orele 11 și 16, iar duminică 
de la ora 8.

Galați,

Deva, 
Gloria 
C.S.Ș.

Restantă In campionatul
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SEZONUL S-A ÎNCHEIAT
CU UN MECI

(Urmare din pag. I)
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SCO

In Sala sporturilor din Con
stanța s-a desfășurat aseară 
partida dintre divizionarele „A" 
feminine de volei Farul și Pe
nicilina Iași, meci amlnat din 
turul campionatului. T 
a constituit totodată 
formația constănțeană o 
verificare în vederea importan
tei Intîlniri de sfmbătă. cm
Slavia U.K. Bratislava, 
Cupa cupelor.

Farul a învins cu categoricul 
scor de 3—0 (5, 10, 5). De la 
constănțence, care au dominat 
cu claritate întîlnirea. s-au re
marcat Iuliana Enescu, Carmen 
Marinescu și Elena Caradima. 
De la Penicilina o singură evi
dențiere : Gabriela Coman.
Doar setul doi a fost ceva mai 
echilibrat, cînd ieșencele au în
cercat să-și valorifice poten
țialul. dar ele au avut în jucă
toarele de la Farul adversare 
net superioare, în toate com
partimentele. Âu arbitrat foar
te bine : V. Arhire (Brașov) și 
V. Săndulescu (București).

Partida 
pentru 

> nouă

In

LA ÎNOT
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er (re- 
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Qați in 
pentru 

ie anul

/

cu ex- 
n liber, 
xt și a

probelor de ștafetă (unde se 
va ^ncura contratimp), toate 
celelalte vor ai/ea serii și fi
nale. Iată programul complet: 

VINERI, de la ora 9,30 și 17: 
400 m mixt (b+f), 1500 m 
ber, 800 m liber, 4X200 m 
ber și 4X50 m liber (b+f);

SIMBĂTĂ, de la ora 9,30 
17: 100 m liber (b+f), 100 
bras (b+f), 100 m fluture
(b+f), 100 m spate (b+f) 400 
m liber (b+f) și 4X100 m mixt) 
(b+f).

DUMINICA, de la ora 9,3p și 
17: 200 m liber (f+b), 200 m 
bras (f+b), 200 m fluture
(f+b), 200 m spate (f+b), 200 
m mixt (f+b) și 4X100 m liber 
(f+b).
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antrenor 
Tismănar 
1879 (602), 3.
(Gloria București) 1772 (601), 4. 
I. Băiaș (Metalul Hunedoara) 
1772 (587), 5. P. Purge (Voința 
București) 1761. 6. V. Donos 
(Rulmentul Brașov) 1753. !

emei : 1.
Oradea) 

anșe (in- 
2. jElena 

!„rtirești) 
Jătineanu 
870 (am- 
urești), 5. 
d Bucu- 
Filip (O- 
Bărbați : 

(a Fucu- 
ate" 617,

lateral, spre Cămui, dar aces
ta din urmă a ratat; „un- 
doi“-ul Iordănescu — Stoica 
(mizi. 34), ultimul fiind cura
jos blocat în careul mic de 
Lung; șuturile foarte pericu
loase expediate spre buturile 
adverse de Majaru (min. 56 și 
80), Iordănescu (min. 58 și 64), 
expediate din acțiune sau lo
vituri libere, portarul craio- 
vean opunîndu-se cu succes 
(cu excepția fazei din min. 80 
clnd la șutul lui Majaru l-a 
salvat stilpul din dreapta por
ții sale). In timp ce craiovenii 
nu pot invoca la capitolul „ac
țiuni periculoase" decît cele 
din min. 5 (Crișan a „evadat" 
printr-un sprint neașteptat, o- 
bligîndu-1 pe Iordache să de
gajeze din afara careului, ca 
un adevărat libero), min. 33, 
cînd Irimescu a șutat defectuos 
deși a avut un culoar favora
bil (chiar pe „stîngul" favorit) 
și cea din min. 63 cînd Clrțu, 
primind o pasă subtilă de la 
Crișan, a șutat puternic, pu
țin peste transversala lui Ior
dache.

Este la fel de adevărat, în
să, că lidera campionatului a 
fost obligată din min. 24, cînd 
Tilihoi a fost eliminat din joc 
să-și modifice profilul tactic, 
(arbitrul Cristian Teodorescu
• declarat : „l-am dat cartona
șul roșu Ini Tilihoi pentru In
juriile pe care mi le-a adre
sat, după ce In 
mai avertizasem 
senta fundașului 
marcaj s-a făcut 
siv la faza singurului gol 
meciului. Atunci, în min.
la o lovituri liberă de Ia apro
ximativ 25 m, executată de 
Anghelini, înalt spre careul de
• m, IORDĂNESCU s-a înăl
țat nejenat de Irimescu (Ciu- 
pitu și Ștefănescu se aflau la 
distanță) și căpitanul echipei 
militare l-a învins pe bravul 
portar Lung, printr-o lovitură 
cu capul. 1—0 pentru Steaua.

Dar chiar în aceste condiții, 
rămasă in zece oameni și pe

țea re a supus 
la eforturi în 
campioană a 
mic număr de

un teren greu 
ambele echipe 
plus), formația 
avut un foarte 
acțiuni ofensive, compartimen
tul median acuzînd lipsa unui 

pondere constructi
vă: Bălăci — Donose — Geol- 
gău. Doar cu Crișan orientat 
spre poarta adversă și cu „in
trările forțate" în atac ale lui 
Cămătaru, Universitatea nu 
și-a putut valorifica pînă la 
capăt intenția unui „egal", vă
dită prin prelungita țesătură 
de pase la mijlocul terenului.

Steaua a evoluat în repriza 
a doua mai bine, frecvența și 
intensitatea atacurilor crescînd 
mult odată cu trecerea timpu
lui. încheind acest sezon cu o 
victorie într-o partidă antre
nantă, disputată și spectaculoa
să îndeosebi după pauză, echi
pa militară bucureșteană a 
mai lăsat să se întrevadă că 
se află pe drumul închegării 
unei formații eare știe ce vrea, 
cam de mult așteptată de su
porterii ei...

„trio" cu

In vara acestuț an, după 
încheierea campionatului 
speranțelor, echipa Dinamo 
eare cîștigase titlul îl amin
tea și pe fundașul cen
tral Sandu Preda prin
tre tinerii săi jucători apți 
să evolueze în prima divi
zie. Acum însă, după ce în
zestratul fundaș de marcaj 
(18 ani neîmpliniți, 1,83 m 
și 71 kg) încheie primul său 
sezon la clubul Luceafărul, 
pepiniera echipelor 
zentative de juniori, 
său antrenor, Mircea 
lescu, ne-a spus că
Preda a făcut progrese no
tabile, datorită prezenței în
tr-o competiție solicitantă 
(Divizia ,,B“), emulației din 
cadrul lotului „căci lacul în 
echipă se cîștigă etapă de 
etapă" a precizat Mircea 
Rădulescu, antrenorul pri
mei echipe a Luceafărului, 
sau altfel 
U.E.F.A. ’82. 
da — tînăr
încă în plin 
mare și creștere — va putea 
face față cerințelor Diviziei

repre- 
noul 

Rădu- 
Sandu

spus echipa 
„Cred că Pre- 
jucător aflat 
proces de for-

„A", mai ales că, să fim sin
ceri, postul său, cel de 
fundaș central de marcaj, nu 
•feră la această oră prea 
multe nume de prim-plan". 
„Dar pentru aceasta — a a- 
dăugat Costică Toma, celă
lalt antrenor al Luceafăru
lui — va trebui să-și îmbu
nătățească detenta, să 
vină mai viguros și, 
ales, să * - - -
structiv 
rare".

Sandu 
ceput fotbalul cu prof. 
Mihai, încă din clasa a 
a liceuluj do profil, este a- 
cum elev în ultimul an, la 
liceul Electroaparataj. „Am 
în față, în ordine cronolo
gică, turneul din această lu
nă, din Israel, cu echipa na
țională de juniori, meciurile 
de calificare cu formația 
Bulgariei, pentru campiona
tul european din primă
vară, examenele de bacalau
reat și de admitere la facul
tate, din vara Iui ’82“, ne-a 
spus tînărul fotbalist.

- p. si. -

învețe să iasă 
din faza do

Preda, care a

de
mni 

con- 
apă-

în- 
N. 

V-a

DINAMO VICTORIA (seniori și juniori), FRĂȚILĂ
Șl IVAN - NEINVINȘI IN TOAMNA LUI ’81!

prealabil il 
verbal"). Ab- 
central de 

simtită inclu- 
al 

66,

Victoria 
reînființat în 
cu scopul

București 
vara 

de a re- 
superior, 

fostei

TURNEUL 
DE MINIFOTBAL 

DE LA ARAD
Miercuri, în cel de al doilea 

meci al serii, în turneul de 
minifotbal care se desfășoară 
în sala Polivalentă de la Arad, 
Corvinul a dispus de Rapid A- 
rad cu scorul de 13—4 (4—3). 
Golurile au fost marcate de 
Petcu (6), Nicșa (2), KIein (2), 
Rednic, Tirnoveanu și Andone, 
respectiv Broșovschi (2), Ar
delean și Maghiș. Formațiile : 
CORVINUL : Ioniță — Rednic, 
Bogdan, Petcu, Klein, Nicșa 
(au mai jucat Seliuc, Andone, 
Ghiță și Tirnoveanu). RAPID : 
Butaru — Găman, Maghiș, Ar
delean, Broșovschi, Moldovan 
(au mai fost folosiți Dlouchi, 
Dușan, Bora și Stoenescu).

Ieri, în ultima zi a turneului 
s-au intîlnit divizionarele „B“ 
Strungul și Rapid din Arad. 
Victoria a revenit pe merit ra- 
pidiștilor care s-au impus după 
pauză și au cîștigat meciul cu 
6—4 (2—2). Au înscris : Gă
man (3), Moldovan, Ardelean 
și Bora de la învingători, Be- 
dea, Bizău, Ruska 
pentru Strungul.
RAPID : Butaru
Gali, Ardelean, 
Moldovan (au mai fost utili
zați Bora. Stoenescu și Du
șan). STRUNGUL : Eisele — 
Bran, Gașpar, Bedea, Butaș, 
Bizău (au mai jucat luhasz și 
Ruska). I. IOANA — coresp.

Dinamo
— clubul 
acestui an 
lua, pe un alt pian, 
frumoasele succese ale 
echipe oborene cu același nu
me din deceniile sase si șapte
— a pășit cu dreptul, apăsat, 
sigur și eficient in noua sa... 
carieră. Participantă în seria a 
V-a a campionatului Diviziei 
„C“, D.V.B., cum îi zic supor
terii apropiați, sprijinită efici
ent de forul ei tutelar, a deve
nit de la început o candidată 
șerioasă la șefia seriei, antre
norul desemnat s-o pregăteas
că și s-o conducă în meciuri, 
Constantin Frățiiă, imprimîn- 
du-i mult din 
sa, făcînd-o să 
tranșant, fără 
victorie. Pentru 
plin titulatura !
la sfîrșitul primei părți a com
petiției, ca și promovată 
Divizia „B“. Hazardantă 
mația? Pentru unii poate 
da. Pentru cei care au văzut 
insă echipa aceasta nouă evo- 
luind în toamna anului 1981 a

faptul că ea con- 
un „11“ puternic,

clar 
deja 
țișnit rapid din pluton, 
luat un avans substan- 
extrem de greu de re

și Bran 
Formațiile : 
— Găman, 
Broșovschi,

1D<*1IMSIRATIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORIiEAZA
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 4 DECEMBRIE 1981

Categoria 1: 2 variante 25% (au
toturisme Dacia 1300); categoria 
2: 4 variante 25% a 23.743 lei; 
categoria 3: 12,25 a 7.753 lei; ca
tegoria 4 : 26,25 a 3.618 lei : ca
tegoria 5: 143.50 a 662 lei; cate
goria 6: 243,75 a 390 Iei; catego
ria X: 1.529,50 a 100 Iei.

Report la categoria 1: 991.837 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300" de 
la categoria 1, realizate ne bilete 
jucate 25%, au revenit particlpon-

țllor: ADALBERT KATONA din 
Arad șl ION T. PARASCHIV din 
com. Pietroșani, județul Prahova.

MARI SUCCESE 
LA INDEMINA TUTURO&

Ba seriile de LOZ IN PLIC 
Sate In vînzare continuă să 
atribuie zilnic mari și numeroase 
cîștiguri: AUTOTURISME „Dada 
1300“, ,,Skoda 120 L“ șl „Trabant 
601“ SUME de 20.000, 10.000, 5.000, 
2.000 lei etc. Prin intermediul a- 
oestei rubrici sau al tragerilor 
Pronoexpres și Loto televizate în 
direct, prin afișele, anunțurile și 
fotografiile expuse in vitrinele a-

se

personalitatea 
joace energic, 

complexe, la 
a-și merita din 
Si iat-o acum.

în 
afir- 

că

devenit 
stituie 
care a 
care a 
tial și 
cuperat: zece puncte față de a 
doua clasată! 15 meciuri ju
cate, 3 egale, 36—9 golaverajul, 
27 de puncte! Acesta este bi
lanțul de clasament al forma
ției pregătită de Constantin 
Frățiiă și Ștefan Fcodot. Care 
sînt. totuși, atuurile echipei- 
performeră în sezonul recent 
încheiat? Răspunde la între
bare antrenorul ei principal, 
cel care în vara anului 1980 
cîștiga cu Dinamo campionatul 
republican de juniori, 
an mai tîrziu, în 1981, 
campion și cu echipa 
ranțe a clubului din 
Ștefan cel Mare: „Cred c-am 
reușit să închegăm, din mers, 
o echipă care îmbină experien
ța unor jucători ca Al. Moldo
van, Anuței, Bădilaș, Frățiiă 
II și Iordache, cu vigoarea, 
ambiția și dorința de afirma
re a campionilor de la speran
țe, Popicu, Frîncu, Ciocănete,

și Radu, 
cel mai

UN LOT DE PERSPECTIVĂ
EVOLUEAZĂ LA

După cum am anunțat, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, un 
lot de jucători evidențiați de-a 
lungul turului acestui campio
nat va susține două partide cu 
caracter de verificare, în ve
derea completării actualelor 
loturi reprezentative care se 
vor angaja în noul sezon, 1982. 
Antrenorii Mircea Lucescu, 
Mircea Rădulescu și Cornel 
Drăgușin au convocat în ve
derea acestei acțiuni un nu
măr de 24 de jucători : Cavai 
(Jiul) și Ducadam (U.T.A.) — 
portari ; M. Marian (Sportul 
studențesc), Cojocaru (F. C. 
Petrolul). Zare (F. C. Bihor), 
Naghi (F.C.M. Brașov), Red- 
nic, Andone, Bogdan (Corvi- 
nul) — fundași ; FI. Pop („U“ 
Cluj-Napoca), Avădanel (C.S.M. 
Suceava), Șt, Petcu (F. C. Con
stanța), Penoff (S. C. Bacău), 
Șt. Popa (Rapid). Coraș

iar un 
devenea 
de spe- 
Șoseaua

ORADEA Șl ARAD
(U.T.A.), I. Petcu, KIein (Cor
vinul) — mijlocași ; Șoiman 
(S.C. Bacău), Iamandi (F. C. 
Olt), Gabor, Văetuș (Corvinul), 
Turcu (F. C. Argeș). Gîngu 
(Chimia Rm. Vîlcea), Nucă 
(„Poli" Timișoara) — atacanți. 
Acest lot va fi opus sîmbătă, 
la ora 14, la Oradea, echipei 
locale, F.C. Bihor, urmînd ca 
duminică, la ora 11, să întîl- 
nească, la Arad, pe U.T.A.

Cojocaru, Niculcioiu 
ultimul devenind și 
eficace jucător al formației, cu 
11 goluri marcate. Sigur că 
mai avem de lucru. Sper însă 
ca și in retur să jucăm cel 
puțin la fel dc bine ca în tur 
și să fim in continuare ajutați 
eficient de forurile noastre tu
telare, pentru a promova și a 
deveni în viitor un club în 
care să fie rodate speranțele 
dinamoviste..."

+11 în clasamentul adevăru
lui pentru divizionara „C“, li
derul autoritar al seriei a V-a. 
Ca și pentru echipa de juniori 
care a evoluat în cuplaj cu 
Dinamo Victoria! Exact, nu-i 
nici o greșeală, așa stau lu
crurile. Pentru că și formația 
de juniori din campionatul re
publican II, cea pregătită cu 
pasiune și abnegație exemplare 
de Dumitru Ivan, a obținut și 
ea același bilanț, fiind neînvin
să în turul campionatului! O 
altă frumoasă performanță, 
explicată astfel de antrenorul 
D. Ivan: „N-am vrut să rămi- 
nem mai prejos fată de echi
pa de seniori, copiii mei lup- 
tînd cu o marc ardoare 
de meci.
Iibero-ul 
cașii A. 
și virful 
14 goluri 
ciuri..."

Așadar, 
București, 
de puncte 
altfel spus, rezultatul 1 
MUNCI SERIOASE, tenace 
eficiente, premise clare și pen
tru retururi ce se vor înscrie 
pe aceleași coordonate.

meci 
dintre ci detașîndu-sc 
E. Cătăncscu. mljlo- 

Caloianu si Cr. Toma 
de atac D.

i marcate în
Stan, cu

15 me-

VictoriaDinamo 
seniori + juniori=54 

din 60 posibile! Sau 
unei

Ș>

Laurențiu DUMITRESCU

gențiilor Loto-Pronosport sau ale 
altor unități comerciale din În
treaga țară slnt prezentate frec
ventele succese obținute la cel 
mal simplu și popular sistem de 
joc. Participtnd cu regularitate la 
LOZ IN PLIC, vâ puteți numă
ra și dv. printre marii ciștigătorl 
de AUTOTURISME ȘI BANI I

★

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 11 decembrie 1981, «e desfă
șoară, lncepind de la era 18,90, 
In sala Clubului „Finanțe-Bănci", 
din București, str. Doamnei nr. 2.

Numerele cîștigătoare vor fi a- 
nunțate Ia radio șl televiziune 
In cursul serii.

« 1 «

REȚINEȚI ! 
ÎMBRĂCĂMINTEA sport

DE ORAȘ, 
noutatea 

acestui sezon !
• COMODA 

• CĂLDUROASA
• PRACTICA 

ÎNLOCUIEȘTE CU SUCCES
CLASICUL PALTON I

Aceste creații de ultimă 
oro ale întreprinderilor de 
confecții sînt executate din 
diferite țesături tip tercot sau 
relon, matlasate, căptușite 
cu materiale textile termo- 
izolante, voluminoase.

PENTRU TOATE 
GUSTURILE Șl VIRSTELE I 

O GAMĂ VARIATĂ 
DE CULORI Șl MODELE 
Închise cu fermoar, nasturi 

sau capse, cu glugă fixă sau 
detașabilă, se întrețin ușol

IN CURIND în magazinele de confecții
ÎMBRĂCĂMINTEA SPORT DE ORAȘ I

pent.ru


in cupele europene Sa volei Balcaniada do gimnastică-juniori:

î\

ADVERSARE REDUTABILE PEHTRU ECHIPELE
Patru echipe de volei româ

ni.. -i susțin simbătă și dumi
nică meciuri in cadrul compe
tițiilor europene pentru echi
pele de club. Două dintre ele 
Dioamo București (f) și Stea
ua București (m) au în campi
oana Greciei — Zirinos A.O.N. 
Atena — și, respectiv, în vice- 
campioana Olandei — Ubbink 
Orion Doetincliem — adversare 
in fața cărora sint favorite. în 
schimb. Dinamo București (m) 
si Farul Constanța (f) vor în
frunta formații puternice: 
Ț.S.K.A. Sofia și. respectiv. 
S'avia Bratislava. Iată cîteva 
date despre cele 4 adversare 
ale echipelor noastre.

în „Cupa campionilor euro
peni", la masculin, voleibaliștii 
de la Dinamo, deținători ai 
ultimului trofeu, vor avea 
miine la Sofia cea mai grea 
misiune, cu atît mai grea cu 
cit echipa lui Wili Schreiber 
.(scutită de participare la pri
ma fază a, campionatului in
tern) nu prea a entuziasmat în 
..amicalele'1 susținute recent, 
cîțiva titulari începînd tardiv 
pregătirea (din motive obiecti
ve), iar pe de altă parte a și 
pierdut acum trei săotămini, 
în sala Floreasca, întîlnirea cu 
Ț.S.K.A., in cadrul „Cupei 
Steaua". Echipa bulgară ne-a 
făcut atunci o bună impresie, 
prin omogenitate, mobilitate în 
teren, eficiență la fileu și in 
linia" a doua, ioc raoid. Cei 
mai valoroși comnonenți ai e- 
nhinei sînt internntiona1'' Pe
trov, Pe’kov, Niknlov, Kioscv,

Natov și Guncov. în lista a- 
nunțată comisiei de organizare 
a C.C.E., mai figurează Soko
lov, Anghclov, Vrancev, David- 
kov, Șarankov, Dimitrov, VI- 
tanov și Usuuov. Ț.S.K.A. a 
fost iarna trecută între califi
catele în turneul final al Cu
pei cupelor, unde a fost învin
să de Steaua în trei seturi I 
Acum campionii bulgari au 
marcat o puternică ascensiune. 
Partida-tur, în care dinamoviș- 
tii bucureșteni urmăresc cîști- 
garea cel puțin a unui set, va 
fi condusă, ca principal, de 
arbitrul Kovalenko (U.R.S.S.).

în C.C.E. la feminin, Dina
mo București are, in turul al 
doilea al competiției, de înde
plinit, după părerea noastră, o 
formalitate în prima manșă a 
confruntării cu Z.A.O.N. Volei
balistele ateniene pe care le 
vom vedea duminică (ora 18) 
în sala din Sos. Stefan cel 
Mare alcătuiesc următorul lot: 
Maria Voronoy, losifina Raka, 
Anna PoHchroni. Panagiota 
Mponovia, Lidia Koymorzdi, Pi- 
nelopi Konidi. Tiriantafia Ga- 
rifaljdoy, Naria Chrisantoy: 
Theognosia Stayrianidoy. Anna 
Koyvarj si Naiasa Tsaparli. 
Arbitri : Essemen (Turcia) — 
N. lonescu (România).

în Cupa cupelor, un meci de 
real interes simbătă (ora 18) 
în sala sporturilor din Con
stanța, unde Farul va avea în 
față o echipă redutabilă, obiș
nuită a turneelor finale ale 
competițiilor europene, cu 
multe titulare ale primei te

NOASTRE
prezentative cehoslovace: Sla
via U.K. Bratislava. Iată lotul 
înscris în competiție: Tana Ro- 
cakova. Daniela Cunikova, Anna 
Lubica Vargova, Iveta Pre- 
cechtelova, Anna Tailova. Ha
na Mareckova, Jana Fleisch- 
mannova. Jana Trinkova, Ja
roslava Viestova, Eva Staro- 
vecka, Jana Dejova, Tana Laj- 
cakova. Daniela Cunikova, Anna 
Mirova și Eva Karolyova. Ar
bitri: Zsille (Ungaria) — O 
Mușat (România).

în aceeași competiție, la 
masculin. Steaua este totuși 
favorită și în meciul din de
plasare cu Ubbink Orion din 
Doetinchem, deși voleibaliștii 
olandezi nu sînt de ignorat 

Echipa Dinamo a plecat a- 
seară la Sofia, iar Steaua se 
va deplasa în această diminea
ță la Doetinchem.

BELGRAD, 10 (prin telefon). 
De joi dimineață, la sala de 
sport „Pionier" din capitala 
Iugoslaviei este o animație de
osebită. Explicația constă în. a- 
ceea că aici va începe vineri 
după-amiază cea de a IV-a e- 
diție a campionatelor balcanice 
de gimnastică pentru juniori, 
întrecere la care și-au anunțat 
prezența ’ echipe complete de 
fete și băieți din Iugoslavia, 
România, Bulgaria și Grecia. 
Turcia va avea și ea echipă de 
băieți, iar la feminin va fi re
prezentată de trei gimnaste. De 
asemenea. în programul con
cursului sînt prevăzute și patru 
probe de gimnastică artistică, 
dintre care două vor avea loc 
vineri, iar două sîmbătă, Ca și 
la edițiile precedente, vor fi 
desemnați campioni pe echipe, 
la individual compus precum 
și pe aparate.

Gimnastele și gimnaștii ro
mâni au efectuat joi cîte două 
antrenamente de acomodare cu 
aparatura și cu sala în care 
va avea loc concursul, iar an-

trenorii par mulțumiți de for
ma pe care o manifestă com
ponență echipelor noas Ire. Spe
ranțele de succes se îndreap
tă, în primul rînd, spre echi
pa de fete, aureolată de un 
frumos succes repurtat recent 
la Tallin în meciul cu repre
zentativa similară a Uniunii 
Sovietice. Dorina Ungureanu, 
Dana Dumitru, Camelia Ken- 
ciu. Teodora Boiangiu, Ștefania 
Marin și Raluca Bugner ne-au 
spus că vor să confirme la 
Belgrad succesul pe care l-au 
repurtat în fața gimnastelor 
sovietice. Gimnastele bulgara 
par și ele a fi în formă bună, 
astfel că specialiștii anticipează 
un spectacol sportiv de bună 
calitate.

La masculin, lupta pentru 
titlu se va da, vineri. între e- 
chipele României și Bulgariei, 
principale favorite, în timp ce 
la gimnastică artistică prima 
șansă este de partea tinerelor 
sportive din Bulgaria.

Eleno DOBINCĂ

„CORTiNA" CUPELOR EUROPENE SE VA RIDICA LA PRIMĂVARĂ...
Azi, la Ziirich, tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finală

UN NOU SISTEM DE PUNCTAJ LA PENTATLON MODERN
Un nou aparat de punctaj, 

menit să facă mai atractive 
pentru spectatori concursurile 
de pentatlon modern, va fi fo
losit la Jocurile Olimpice de 
ia Los Angeles, din 1984. A- 
ceastă disciplină sportivă, alcă
tuită din 5 probe (călărie, 
tir. scrimă. înot și cros) are 
un sistem de punctaj compli
cat, iar în . ultima probă, cea 
de cros, ordinea plecării con- 
curenților în cursă era stabili-

ELISABETA POUHRONIADE 
SE MENȚINE ÎN FRUNTE 

LA SMEDEREVSKA PALANKA
BELGRAD, 10 (Agerpres). — Cu 

o rundă înainte de încheierea 
turneului internațional feminin de 
șah de la Smederevska Palanka 
«Iugoslavia),’ în clasament con
duce Elisabeta Poiiiironiade (Ro
mânia), cu 6 puncte Și o partidă 
întreruptă, urmată de maestrele 
iugoslave Markovlci — 5'/, P (1), 
Maksimovici. Cejici — cu cite i 
p (3), Margareta Mureșăn (Ro
mânia) — 4 p (2) etc. în j-unda 
a zecea, s-au terminat doar două 
partide, ambele remiză: Hunt cu 
Markovlci și Nikdlin cu Mure- 
san. Polihroniade a întrerupt în 
poziție complicată cu jucătoarea 
poloneză Erenska.

tă, pînă acum, prin tragere la 
sorți, învingătorul competiției 
fiind cunoscut după termina
rea calculelor. Noul aparat 
instituie un sistem diferit de 
concurs pentru proba de cros, 
plecarea urmînd să fie dată 
în ordinea clasamentului după 
4 probe, începînd cu liderul și 
continuînd cu ceilalți clasați, 
care au de suportat un handi
cap de timp in funcție de punc
tele acumulate pînă în acel 
moment, socotindu-se 3 puncte 
la o secundă.

Acest sistem a mai fost ex
perimentat — cu rezultate 
încurajatoare — la Campiona
tele mondiale de anul trecut, 
din Suedia.

PHIL LIDf»
ÎN „CUPA MONDIALĂ" LA SCHI

ROMA* 10 (Agerpres). — Pro
ba masculină de slalom special 
desfășurată pe pîrtia de la Ma
donna di Campiglio (Italia), a 
revenit schiorului american Phil 
Mahre. L-au urmat suedezul In- 
gemar Sten mark și italianul Pa
olo di Chiesa.

în clasamentul general al „Cu
pei Mondiale" conduce Phil Ma
hre — T0 puncte, urmat de In- 
gemar Sten mark — 35 puncte și 
Peter Miiller (Elveția) — 30
puncte.

Odată cu desfășurarea me
ciurilor retur din optimile de 
finală ale Cupei U.E.F.A., ac
tivitatea competițiilor europe
ne rezervate echipelor de club 
din acest an a fost încheiată. 
Azi, la Ziirich in urma tragerii 
la sorți vom cunoaște progra
mul sferturilor de finală în 
cele trei cupe si deci adversa
ra în C.C.E. a Universității 
Craiova.

Desigur, regretăm faptul că 
printre echipele din sferturi 
nu figurează și o altă repre
zentantă a țării noastre, Dina
mo București, care putea intra 
în etapa următoare, dacă pres
tația ei ar fi fost la nivelul 
așteptărilor. Rămine acum ca 
Universitatea Craiova să pre
gătească temeinic următorul 
meci, avînd in vedere valoa
rea ridicată a oricărui adver
sar pe care-1 va întîlni.

Ce s-a întâmplat în celelalte 
meciuri ? Foarte disputată a 
fost partida dintre Ilajduk 
Split și C.F. Valencia. Echipa 

.din Split a pierdut incredibil 
prima manșă cu 5—1 (datori
tă prestației sub orice critică 
a portarului Praliga — junior 
debutant și acum, în retur a 
fost la un nas de a intra In 
prelungiri, ba chiar, outea să 
obțină și calificarea. Hajduk a 
cîștigat cu 4—1 (2—0)1 Gudelj 
a fost eroul meciului mareînd 
de trei ori în min. 7. 68 și 90, 
al patrulea gol fiind opera in
ternaționalului Primorac, in 
timp ce pentru snanloli a în
scris Saura (min. 52).

Așa cum era de aștentat e- 
c'nipele vesl-germane învinse 
la limită în prima manșă, au 
cîștigat fără probleme: Ham
burg a dispus de Aberdeen cu

---------  ECHIPELE CALIFICATE
Iată echipele calificate, care vor Intra azi. Ia Ziirich, in urne 

pentru stabilirea meciurilor din sferturile de finală programate 
la 3 și 17 martie 1982:

C.C.E.: Steaua Roșie Belgrad, S.C. Anderlecht, F.C. Liverpool, 
Ț.S.K.A. Sofia, Universitatea Craiova, Bayern Munclien, Di
namo Kiev și Aston Villa.

CUPA CUPELOR: Legia Varșovia, C.F. Barcelona, Eintracht 
Frankfurt pe Main, F.C. Porto, Tottenham, Standard Liî-gc, Lo
komotive Leipzig și Dinamo Tbilisi.

CUPA U.E.F.A.: Hamburger S.V., Real Madrid, Dundee Uni
ted, F.C. Kaiserslautern, I.F.K. Goteborg, C.F. Valencia, Rad
niciki Niș și Xamax Neucliatel.

3—1 (1—0), după ce pierduse
primul joc cu 3—2. Miercuri 
seara. Hrubesch. ..buldoze
rul" formației (cum este pore
clit). a deschis scorul in min, 
33. apoi Memering l-a majo
rat prin transformarea unui 
penalty (min. 60). iar Jakobs s 
făcut ca tabela de marcaj să 
arate 3—0 și practic meciul a 
fost jucat. Scoțienii au redus 
din handicap prin McGhee, cu 
11 minute inainte de final. Ar
bitrul român loan Igna nu a 
avut probleme în partida pe 
care a condus-o: Kaiserslautern 
— Lokeren. Scorul de 4—1 
(1—0) arată superioritatea cla
ră a gazdelor, care au înscris 
prin Hofedietz. Briegel, Fun- 
kel și Eilenfeld, respectiv Gud- 
johnson. în schimb, foaije palpi
tantă a fost întîlnirea dintre 
Eeyenoord și Radniciki Niș. 
Olandezii au deschis scorul in 
min. 28 prin Nilsen, iar în re
priza a doua au avut ocazia să 
majoreze avantajul, dar porta
rul iugoslav Milenkovici a a- 
părat penalty-ul executat de 
Vermeulen. învingătoare în tur 
cu 2—0, Radniciki a pășit în 
etapa următoare. Interesantă a 
fost și confruntarea de la Ma
drid. dintre Real și Rapid Vie-

na, încheiată cu un scor alb 
(0—0). După o primă repriză 
în care au dominat madrilenii, 
în cea de a doua, vienezii au 
ieșit la atac și au pus în mara 
dificultate apărarea gazdelor. 
Keglevits, Sincenko dar în 
special Krankl (min. 65) au ra
tat ocazii cît roata carului.

Foarte bine s-a compor
tat o echipă mai puțin cunos
cută pe plan internațional: Xa- 
max din Neuchalel (Elveția), 
care a eliminat pe Sporting 
Lisabona cu 1—0 (1—0) prin 
golul lui Andrey (min. 28). 
Ne-am interesat si am aflat da 
unde vine numele echipei 
Xamax. Este vorba de inițiale
le unui fotbalist ce’ebru din a- 
ceastă mică localitate și anu
me de Max Xavier, de unde 
vine și prescurtarea de Xa- 
max. în fine, scoțienii de la 
Dundee United au surclasat cu 
5—0 (3—0) pe belgienii din 
VVînterslag. prin golurile lui 
Bannon, Narey, Hegarty și 
Milne (2).

Ion OCHSENFELD

I . .
Caleidoscop - ...IN ÎNTRECERE CU BĂRBAȚII 1

Cronica sportivă, de ieri și de astăzi, cuprinde nenumărate exemple în care 
prezentantele axa-zisului sex slab au înregistrat succese cu totul deosebite, cu care
se pot lauda prea mulți bărbați, lată cîteva

★ în 1976, la Olimpiada de la Montreal, 
în celebrul „Forum" umplut la refuz, Na
dia Comâneci obținea o performanță pînă 
astăzi unică în lunga istorie a gimnasticii 
internaționale, feminină și masculină. Cele 
4 evoluții ale sale Ja paralelele inegale (e- 
xerciții impuse, concursul pe echipe, în
trecerea pentru titlul d< la individual com
pus și finala pe aparate) au fost notate 
fiecare cu nota maximă — 10. Titlul olim
pic cucerit de Nadia la paralele a fost 
cîștigat cu media (unică ’) de 20 p, ceea 
ce înseamnă... absolutul !

★ Pînă la această oră în arena olimpică 
încă n-au fost organizate concursuri sepa
rate pentru femei și bărbați, la călărie 
șl la tir. Aceasta nu le-a împiedicat pe 
urmașele Afroditei să se impună și să cîș- 
tige medalii de aur. Iată, de pildă, dre
sajul individual a fost cîștigat la ultimele 
trei Olimpiade de călărețe: în 1972 la Miin- 
chen, prima — Liselotte Lonsenhoff (R.F. 
Germania) — iar a doua a fost Elena Pe- 
tușkova (U.R.S.S.), în 1976 a învins elve- 
țianca Christine Stuckelberger iar în 1980, 
la Moscova, campioana a fost austriaca 
Elisabeth Theurer.

★ Prin anii ’60 cînd lolanda Balaș-Soter 
domina net săritura în înălțime existau 
destui săritori în întreaga lume cu rezul
tate sub cei 1,91 m ai recordului său mon
dial. în 1961. de exemDlu, mal mult de 30 
de țări aveau recordurile naționale mascu-

re- 
nu

exemple de acest fel...

line inferioare performanței Iolandei. Și ce, 
parcă sînt mulți acei bărbați care aleargă 
8r>0 ni mal bine decât cele 1:53,5 ale recor
dului mondial feminin deținut de sovie
tica Nadejda Olizarenko ?

★ Parașutista româncă Smaranda Brăescu 
a deținut recordul mondial absolut, de la 
12 mai 1932. La acea dată, pe un aeroport 
din California ea a efectuat un salt de 
la înălțimea de 22 733 picioare, adică de 
Ia 7 233 m (vechiul record, al unui ofițer 
parașutist american, fusese de 21 171 pi
cioare). Recordul mondial al Smarandel 
Brăescu a rezistat tuturor tentativelor pînă 
în anul 1951 cînd, la Băneasa, Traian De- 
metrescu-Popa a reușit un salt de la 
7 250 m.

★ între cuceritorii cosmosului se află și 
o femeie: sovietica Valentina Tereșkova (că
sătorită cu cosmonautul Andrian Niko
laev) care, în 1963, la bordul cabinei Vos- 
tok VI a atins altitudinea de 231 km. Ea 
este singura femeie care a zburat în cos
mos !

★ în 1975, Anul internațional al femeii 
alpinista Pan To, din R.P. Chineză, a rea
lizat excepționala performanță de a esca
lada Everestul, „Zeița mamă a pământu
lui" cum este denumit muntele Ciomolung- 
ma. Pan To este o tibetană, născută în 
1938, mamă a 3 copii. La expediție au 
luat parte 7 femei și 33 de bărbați. Din
tre aceștia, 3 femei și 17 bărbați, au urcat

...„Tărie are multa Brunhilda-n brațul 
ei: / Un - bolovan de stincâ aduc pe 
umeri grei, / Și-n cercul tras îl lasă 
vreo zece tari bcubați, / Viteji, și bravi, 
și ageri, in lupte grele — adesea în
cercați. / Crăiasa il aruncă, precum a- 
runci un pai... / Iși încrețiră fruntea bur- 
gunzii. Strigă «vai

Din Niebelungenlied (Cântecul 
Niebelungilor), epopee eroică ger
mană, capodoperă a literaturii 
din Evul Mediu, datînd — proba

bil — din secolul al XITI-lea

pînă la înălțimea de 8600 m, pe fața nor
dică a Everestului, după care asaltul fi
nal l-au dat doar 9 alpiniști, între care și 
Pan To. Ea a fost, dealtfel, cea care a 
înălțat pe vârful muntelui steagul roșu 
al Chinei populare.

★ Cuplul franco-italian Michele Mouton 
și Fabrizia Pons a cîștigat, în această toam
nă, raliul automobilistic de la San Remo. 
Aceasta a fost prima victorie feminină în
registrată într-un campionat mondial de 
raliuri. Michele Mouton nu este însă la pri
mul ei succes într-o competiție, să-i zicem, 
mixtă. în 1977 ea a cîștigat în Spania iar 
în 1978 în Franța curse în campionatul eu
ropean de raliuri. Printre predecesoarele 
ei sînt de notat numele unor pilote ca 
Pat Moss, cea care în 1960 a învins în 
„maratonul" automobilistic Llege — Roma 
— Liege sau, mai înainte, în 1956, Gilberte 
Thirlon prima clasată la turul automobi
listic al Corsicei.

TELEX ® TELEX
BASCHET • Rezultate înregis

trate hi „Cupa cupelor" (mas
culin) Cibona Zagreb — Crystal 
Palace 105—97; „Cupa Liliana 
Ronchetti": feminin: M.T.K. Bu
dapesta — Lokomotiv Sofia 81—«9; 
A.S. Montferrand — Spartacus 
Budapesta 53—43: Vozdovac Bel
grad — Kralovop 4ska Brno 
96—76; „Cupa Koraci": masculin: 
Latte Sole (Italia) - Tours 
(Franța) 103—36; Caton if ici o Ba- 
dalona — C.B. Veneția 113—86; 
C.S.P. Limoges (Franța) — Spar
tak Leningrad 76—69; Sibenik (Iu
goslavia) — Minon Valladolid 
93—77; Vasas Budapesta — Sebas
tian! Rieti 66—98.

CĂLĂRIE • învingător In pro
ba de obstacole dai cadrul con
cursului de la Bordeaux, campio
nul englez David Broome se men
ține lider al „Cupei Mondiale", 
în care, după 4 probe, totalizea
ză 45 p. îl urmează în clasamen
tul general compatriotul său, 
Nick Skelton - 30 p și elveția
nul Thomas Fuchs — 29 p.

HOCHEI • La Bolzano, într-un 
meci retur în C.C.E., echipa ce
hoslovacă T.S. Vitkovice a învins 
cu 11—6 formația italiană Gar
dena. Hocheiștii cehoslovaci, care 
cîștigaseră și primul joc (7—0), 
s-au calificat pentru sferturile de 
finală.

RUGBY • tn meciul dintre se
lecționatele Universităților care a 
avut loc pe stadionul Twicken
ham, echipa Cambridge a dispus 
cu 9—6 de cea a Oxfordului.

TENIS • în turneul masculin 
de la Brisbane: B. Edwards — 
Jarryd 6—4, 3—6, 6—4; Letcher — 
E. Edwards 2—6. 6—3. 7-6; Mit
chell — Paran 4—6, 7—5. 7—5; 
Dent — Collings 4—6. G—3. 6—1.
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