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La București fi Sofia, Constanta fi Doetinchem

I îhTSFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI | 
I CAMPIONILOR EUROPENI" LA FOTBAL | 

UNIVERSITATEA CRAIOVA
1 VA iNTlLNI PE BAYERN MUNCHEN I 
g Primai Joc arc loc la 3 marfa la Craiova, |

lor returul la U martie la HUncben
2 5

CItlU in pa*. a 8-a programul complet al sferturi- i 
lor de finali In cela trei competiții continentale g 
Intercluburi si o scurtă prezentare a viitoarei adver- § 

g sare a formației craiovene.

PATRU ECHIPE ROMANEȘTI DE VOLEI
SUSȚIN PARTIDELE TUR DIN CUPELE EUROPENE

După ce reprezentantele noas
tre feminine — în cupele eu
ropene — Dinamo și Farul —* 
au trecut cu succes in faza a 
doua a competițiilor, iată-le in 
fata unor noi examene. Si 
odată cu ele, debutează în 
noua ediție și echipele mascu
line — Dinamo și Steaua — 
calificate direct în faza a doua. 
Astăzi și mîine, cele 4 frunta
șe ale voleiului românesc șe 
aliniază la startul primei man
șe (meciurile-tur) a C-C.E. și 
Cupei cupelor. Echipele femi
nine evoluează pe teren pro
priu, iar cele masculine în de
plasare, urmînd ca la sfîrșitul 
săptămînii viitoare, la partide
le retur, firesc situația să se 
schimbe, voleibaliștii bucureș- 
țeni evoluînd în sălile Dinamo 
(sîmbătă) și. respectiv. Floreas- 
ca (duminică).

Desigur, misiunile cele mal 
grele — datorită valorii ridica
te ale adversarelor lor — le 
au Dinamo (m), care întîlnește 
în C.C.E., pe campioana Bul
gariei, Ț.S.K.A. Sofia, și Farul 
Constanța (f) care, in Cupa 
cupelor, are de înfruntat o e- 
chipă puternică — Slavia U.K. 
Bratislava. Dinamoviștii au a- 
juns ieri dimineață la Sofia cu 
obisnuitu-i efectiv (doar Slabu 
a fost lăsat acasă), astă-seară 
încercînd să obțină dacă nu

Mg;

ir S'SB

Laurențiu Dumănoiu (in atac) ji echipa sa au avut, în ediția 
trecută, in care Dinamo a cucerii Cupa campionilor, o adversari 
dificili in Levski Spartak Sofia Foto : Dragoș NEAGU

victoria, cel puțin un rezultat 
care să le dea speranțe de ca
lificare in urma partidei retur- 
Deși nu se află In formă deo
sebită, elevii lui W. Schreiber, 
deținători ai trofeului, mizea
ză în acest dificil joc pe expe
riența sextetului de bază : O- 
ros, Dumănoin, Qîrleanu. Păn- 
șescu, Enescu șl Vrineuț, dar 
mai alee pe capacitatea de ri-

unul din jucătorii de ba-
postă a blocajului. Din păca
te, ---- 1 .2 1
ză, Căta-Chițiga, este ușor ac-

Aurelion BREBEANU

(Continuare in pag. a 7-e)

„Cupa Carpați" la înot

CAMPIONUL DE SENIORI AL TĂRII, 
ROBERT PINTER, ÎNVINS LA 1500 m LIBER

BRAȘOV. 11 (prin telefon).
In piscina olimpică din locali
tate au început vineri seara 
întrecerile concursului interna
țional „Cupa Carpați" ce se 
desfășoară în paralei cu cam
pionatele naționale de juniori. 
Sînt prezenți în concurs tineri 
înotători din 8 țări și cei mai 
buni sportivi juniori ai țăiil. 
Chiar în reuniunea inaugurală 
am înregistrat o surpriză de 
proporții : campionul național 
de seniori în proba de 150(1 m 
liber. Robert Pinter, a fost în
trecut clar de ploieșteanul Eu
gen Nan, care-și adjudecă ast
fel titlul la juniori. Talentatul 
înotător băimărean care tiu a 
putut face față ritmului impus 
de cîștigător decît pe primele 
600 de metri, evident marcat 
de efort, a plătit tribut nesă
buinței antrenorului său Gheor- 
ghe Dimeca, care l-a înscris 
și în proba de 400 m mixt 
(desfășurată cu 20 de minute 
înainte, unde a ocupat locul 
8). Explicațiile antrenorului : 
„L-am înscris pentru a mal 
ciștlga un punct sau două In 
clasamentul pe echipe* 1 Dar

Balcaniada de gimnastică juniori

personal șl un 
al Ploieștului, 
învingător cu 

băieți 14 ani)
400 m mixt (t) 3

prin aceasta Pinter a pierdui 
titlul de campion national de 
juniori.

Toate cursele programate vi
neri au fost câștigate de repre
zentanții țării noastre. O im
presie foarte bună au lăsa* 
Anca Pătrășcoiu (400 m mixt 
— 5:08,12) cu aproape 5 secun
de sub recordul 
alt reprezentant 
Cristian Ponta 
4:55,80 (record 
la 400 m mixt.

REZULTATE ; I
1. A. Pătrășcoiu (CSM Bala ila
re) 5:08.12, X S. Klltta (R.D.G.) 
5:10,44, J. G. Baka (CSS Reșița) 
5:12,07 ; 400 m mixt (m) : L C. 
Ponta (CSȘ PI.) 4:55,80, X L. Ta- 
che (CSȘ Brăila) 4:58,51. J. S. 
Sollar (Iug.) 4:50,59 ; 800 m liber 
(f) : 1. T. Hauptrlcht (CSM Ba
ia Mare) 9:10,04, X A. Richly 
(R.D.G.) 9:25,10, S. E. Palencsar
(C.S.M. Baia Mare) 9:27,54 ; 150* 
m liber : 1. E. Nan (CSS PI.) 
16:53,47, X R. Pinter (CSM Bala 
Mare) 17:09,55, 3. B. Nan (CSȘ 
PI.) 17:16.82 ; 4x200 m liber : L 
CSS Ploiești 8:34,69 (rec. băieți 
14 ani). X CSS Brăila 8:35,94, X 
CSM Bala Mare 9:00,29 (rec. bă
ieți 13 ani).

Adrian VASIUU

3.

Balcaniada de box pentru tineret, la Galați

PUGILIȘTII ROMÂNI 
SÎNT GATA DE START

In prima zi, două titluri pentru sportivii români
Echipa masculină a țării noastre și Molnar

Conform hotărîrii Comitetu- 
Jiui balcanic, actuala ediție ■ 
campionatelor balcanice de box 
pentru tineret a fost încredin
țată spre organizare federației 
române de specialitate. Forul 
nostru de resort a stabilit ra 
loc de desfășurare a concursu
lui marele nostru port dună
rean Galați.

întrecerile balcanice de la 
Galați se vor derula după ur
mătorul program : marți, ÎS 
decembrie — meciuri prelimi
nare ; miercuri — prima semi
finală, joi — cea de a doua 
reuniune semifinală, iar sîm-' 
bătă vor avea loc finalele la 
cele 12 categorii, de la semi- 
muscă la super-grea.

în vederea acestei competiții, 
antrenorii Vasile Mariuțan, 
Gheorghe Potea și Ion Vasilov 
a'u selecționat un lot de tineri 
pugiliști cu care au început 
pregătirile chiar în orașul de 
pe malul Dunării. După antre
namente si partide de verifi
care. tehnicienii noștri au sta
bilit următorul lot, în ordinea 
categoriilor : Gheorghe Iana 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova), Ionel 
Tănase (Dunărea Galați), Dorel 
Jianu (Voința Cluj-Napoca), 
Ion Matei (Dinamo), Ionel 
Lupn (Dinamo Brăila), Dor*

Maricesea (Farul). Nieolae 
Vinătora (Metalul Buc). Dănill 

Bumbac (Electromure* T*. Mu
reș). Tudor Panait (Dinamo), 
Hie Cimerdean (I.SL C. Turzll) 
sau Victor Leonte (B.C. Brăila), 
Eduard Ștefi (Olimpia Craiova) 
sau Mlcloș Paizs (Voința Cluj- 
Napoca), Ionel Custură (Oțelul 
Galați) și Gavrilă Mjhnea 
(C.S.Ș. Sighet).

Despre ceilalți participant! la 
întrecerile balcaniadei de la 
Galați se știe că delegațiile 
Bulgariei 41 Turciei vor sosi cu 
echipe complete (cita 13 pu*i- 
listi). federațiile din Iugosla
via și Grecia n-au comunica* 
componența formațiilor.

BELGRAD. 11 (prin telefon). 
— In sala „Pionlr" din capi
tala Iugoslaviei. în fața unei 
asistente care a primit cu mul
tă căldură pe tinerele speran
țe ale gimnasticii, a început 
vineri după-amiază cea de-a 
patra ediție a Campionatelor 
balcanice de juniori, în pri
ma zi fiind programate între
cerile pe echipe si individuale 
ale băieților. Ne face plăcere 
să vă transmitem că tinerii 
gimnasti români au evoluat cu 
mult aplomb, au dovedit sigu
ranță si precizie în exercițiile 
prezentate, repurtînd in final 
două frumoase succese, ații pe 
echipe, cit și la individual.

De mult interes s-a bucurat 
concursul pe ecfhoe, in care 
selecționatele României șl Bul
gariei porneau cu șanse apro
ximativ egale. Dealtfel, aceas

ta a si fost caracteristica În
trecerii. dar băieții noștri au 
fost mal deciși in momentele 
decisive, cișiigind cu un avans 
de aproape un punct și jumă
tate in fata echipei R. P. Bul
garia. Molnar Levente, Marius 
Gherman, Marius Radar și Ma
rius Tobă au fost gimnast!! ca
re au punctat cel mai mult 
pentru echipă, ei fiind, desi
gur. și cei mai bine plasați, 
dintre sportivii români, in cla
samentul individual. în care 
Levente Molnar a repurtat un 
succes net. distantîndu-se cu 
mal bine de un punct de- cel 
de-al doilea clasat. sportivul 
bulgar Bejan Kolev. Noul cam
pion balcanic absolut de ju
niori a impresionat prin omo
genitate. pe toate aparatele, cu 
remarcări deosebite la bară 
fixă si sol. Iată notele cu ca-

Levente — pe locul I
re s-a impus Levente Molnar * 
9.50 la inele. 9,30 sărituri. 9,30 
paralele. 9.70 bară fixă. 9.7S 
sol si 9,45 cal cu minere. La 
bară fixă, alti doi sportivi ro
mâni au fost notați foartfe bi
ne, respectiv Marius Kadrfr 
9,70 și Marius Gherman 9,60.

Iată clasamentul pe echipe l 
ROMÂNIA 278,70 p, Bulgaria 
277,30 p. Iugoslavia 266,90 p. 
Turcia 230.10 p. Grecia 212,20 
p. La individual : Molnar le
vente (România) 57,00 p. Be
jan Kolev (Bulgaria) 55,95 p, 
Stoian Gopcev (Bulgaria) 55,68 
p. Marius Gherman (România) 
55,40 p. Marius Kadar (Roma
nia) 55,25 p, Gheorghi Strumia 
(Bulgaria) 55,20 p.

Sîmbătă sînt așteptate ea 
mult interes întrecerile fete
lor.

Sena DOB1NCA

VIBRANTE CHEMĂRI LA RAȚIUNE Șl PACE
Pentru un viitor pe care B clădim ca Drafclc. 

cu mintea, cu conștiința noaslrfl!
Dorim pacea pentru împlinirea 
visurilor noastre îndrăznețe

DIN SUMAR:
• Toată atenția sportu

lui de masă
(pag. a

0 Performanțele — adevă
rata producție o uni
tăților de juniori

(pag, a

• La încheierea turului 
Diviziei „A* de fotbal 
O pagină de date sta
tistice

(pog. o 3-o)

Mă număr printre cei ca
re au trăit din plin trage
diile ultimului război mon
dial. Au trecut multi ani da 
atunci, dar amintirile dure
roase ale conflagrației care 
a angajat zed de milioane 
de oameni ml-au rămas În
că in memorie. Ele Îmi sînt 
cu atît mai vil cu cit — 
așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in 
in (lăcărata cuvintare rostită 
la marea adunare populară 
din Capitală — amplificarea 
cursei înarmărilor creează 
pericolul declanșării unui 
nou război in lume, care ar 
pustii planeta și ar distru
ge însăși viața.

Iată de ce, împreună cu 
toți oamenii muncit din ju
dețul Vaslui, alături de în
tregul nostru popor, susțin 
din toată inima istorica ini
țiativă de pace a președin
telui României, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, reflecta
tă In ideile profund uma

niste, in chemările vibrante 
adresate poporului român, 
tuturor popoarelor lumii, 
cuprinse în Apelul pentru 
dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, adevărat program 
de acțiune pentru salvgar
darea păcii pe glob.

Sînt ferm convins că in 
pofida unor încercări de es
caladare a pregătirii unui 
nou război, ideile supreme 
ale rațiunii, ale păcii pot și 
trebuie să învingă, că uni
tatea forțelor democratice, 
progresiste, mișcarea unită 
pentru pace a popoarelor 
pot stăvili calea războiului, 
pot impune pacea, pot asi
gura un viitor luminos tu
turor generațiilor. Un viitor 
pe care noi. aid și acum. îl 
clădim cu brațele, cu min
tea. cu conștiința noastră!

CĂLAIȚA MERCHEA 
prim-vicepreședinte 

al C.J.E.F.S. Vaslui

Alături de întregul popor, am 
urmărit M eu cu cel mai mare 
interes grandioasa adunare popu
lară consacrată dezarmării și pă
cii, desfășurată în ziua de 5 de
cembrie 1981 în Capitală, iar vi
branta Expunere a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secreta
rul general al partidului, pre- 
ședifttele țării noastre, a găsit în 
inimile noastre o deplină adeziune 
și aprobare.

Din Apelul poporului român 
către popoarele și forțele pro
gresiste și democratice din întrea
ga lume, pentru dezarmare și 
pace, pentru securitate, indepen
dență șl progres, adoptat de cei 
300 000 de participant! la marea 
adunare populară mi-a reținut cu 
deosebire atenția următoarea che
mare : Să edificăm, prin efortu
rile noastre, o Europă a păcii, a 
încrederii și colaborării, o Europă 
unită din «are să fie eliminai 
pentru totdeauna spectrul războ
iului atomic |

Dorim din tot sufletul pace ta 
Europa, pentru eă acest conțineai

a fost cel mal bintuit de vitregii
le războaielor, iar popoarele au 
avut cel mai mult de suferit. Do
rim pace în Europa, pentru că a- 
ceasta înseamnă pace și în patria 
noastră.

Dincolo de alte obiective măre
țe, dorim ca și sportul nostru să 
fie mereu mai puternic, mai com
petitiv pe plan internațional și a- 
vem nevoie de pace pentru ca 
munca noastră asiduă din săli și 
de pe stadioane să se concreti
zeze in performante de valoare 
internațională, in mai multe tit
luri de campioni sau in rezultate 
prestigioase. Iată de ce sportivii 
clubului nostru, dimpreună cu 
muncitorii pe care ii reprezintă, 
aprobăm din toată ființa noastră 
politica de pace a președintelui 
României socialiste, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, și cu puterile 
noastre modeste vom face totul 
ce această politică să triumfe.

ION TEODORESCU 
președintele clubului sportiv 

Petrolul-Ploiești



„CLUJANA“ DE LA O „SITUAȚIE DE NEPERMIS *. I
LA O COMPLEXĂ BAZĂ MATERIALĂ

De cum am intrat în cunos
cuta întreprindere de încălță
minte .Clujana" din Cluj-Na- 
poca am avut o surpriză plă
cută inginerul Z. Kenyereș, 
președintele asociației sportive 
respective spunîndu-ne de la 
început „De mult așteptam 
un redactor al ziarului „Spor
tul" pentru a arăta ce am rea
lizat în acest an. Stitt nu 
chiar cu mult timp în urmă 
a apărut un articol critic re
feritor la baza noastră sportivă 
ajunsă atunc; într-o situație 
de nepermis. A fost un articol 
critic, realist — noi mulțumim 
pentru el — care parcă ue-a 
trezit Am pornit Ia treabă, ast
fel că acum..."

Am plecat împreună să ni se 
arate baza care s-a realizat 
aici după apariția articolului. 
O poartă mare din pxefabrica- 
te, nouă cu firmă la intrare : 
spatii verzi „deși prin curtea 
noastră „a trecut un eanal co
lector șl vă dațl seama ce a ră
mas după astuparea lui" ; fard 
frumos de prefabricate în jurul 
bazei ; gard viu. din arbori în 
Jurul spațiilor verzi : o sală de 
gimnastică frumos vopsită, tn- 
tr-o stare excelentă ; un teren 
de fotbal arat, semănat, care 
a trecut la... odihnă pentru 
circa un an pfnă va răsări 
gazonul ; o tribună nouă din 
beton sub care sînt vestiare la 
care se lucrează ; terenuri de 
tenis si baschet bine îngrijite ; 
un- ștrand, de asemenea : un 
teren de fotbal nou, cu zgură 
neagră pe care tocmai o bătă
torea un compresor...

— Foarte frumos, dar cum 
v-ați descurcat ?

— Am primit șl ceva fonduri 
de Ia Consiliul județean al sln-

V1ZI0NAREA ÎNREGISTRĂRILOR

DE LA C. M. DE GIMNASTICĂ
Duminică, 13 decembrie, ora 

10 Ia Casa Universitarilor din 
Capitală, strada Dionisie Lupu 
nr. 42 se organizează o vizio
nare cu caracter didactic, pen
tru cadrele universitare care 
predau educația fizică si „-por
tul pe monitoare video-color, 
a evoluțiilor echipelor mascu
line si feminin? clasate pe pri
mele 8 locuri la Campionatele 
mondiale de gimnastică de la 
Moscova — noiembrie, 1981.

Imaginile, realizate de lector 
tmiv Teodor Roibu. de la
I.E.F.S..  vor fi comentate de 
arbitri români care au fost pre
zent! la aceste campionate.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CINE JOACA ASTAZI, M1I- 

ME POATE CIȘTIGA l • Trage
rea Loto z de mtine, 13 decem
brie 1981, al cărei cap de afiș tj 
eanstltule reportul de peste 
100.000 iei la categoria I, vâ * 
feră posibilități sporite de a vă 
număra și dv. printre marii ctș- 
tigăterl de AUTOTURISME „Da
cia 1300“ și MARI SUME DE 
BANI la acest sistem de Jeo 
simplu și avantajos. Cei ce do
resc să asiste la desfășurarea 
tragerii stnt invitați la era 15,30 
ta sala Clubului „Flnanțe-Bănci" 
din București, str. Doamnei nr. 
I (tn cursul serii, numerele ciș- 
tlgătoare vor ti anunțate la ra
the și pe micul ecran) • Con
cursul Pronosport de mtine con
stituie, de asemenea, un 1 prilej 
de noi și mari succese pentru 
eei mai iscusiți partlclpanți. Pro
gramul deosebit de atractiv, cu- 
prinzlnd partide interesante din 
eampionatele diviziilor A șl B 
•te Italiei, lasă să se întrevadă 
rezultate care de obicei aduc 
aiștlguri substanțiale.

NU PIERDEȚI PRILEJUL DE 
A VA NUMĂRĂ ȘI DV. MÎINE 
PRINTRE MAR!! CtȘTIGATORI 
LA SISTEMUL DE JOC PREFE
RAT 1

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 11 DE
CEMBRIE 1981. Extragerea I : 
75 51 62 33 53 86 42 11 38 ; 
extragerea a IT-a : 48 Ș7 82 60 
54 » 87 23 19. FOND TOTAL 
DE CTȘTIGURI : 1.180.312 lei 
DIN CARE 391.837 LEI RE
PORT LA CATEGORIA L 

SportulI
ii

dicatelor, dar, în principal, a 
fost multă, multă muncă pa
triotică din partea celor ce lu
crează la „Clujana", tineri sau 
adulțl. A fost destul să lansăm 
acțiunea și dragostea pentru 
sport a oamenilor dar și am
biția lor si-au spus euvintul.

— Ce vă mai doriți 7
— Ei, așa, cîte... nu vrea e- 

mul. Ne gîndim totuși la un 
sprijin care să ne permite să 
reparăm popicari», foarte soli
citată odată, și la lărgirea sălii 
de haltere.

Vedem popicăria, cu un pe
rete crăpat, apoi sala de hal
tere, foarte mică. în care cltlva 
sportivi lucrează șerios. 11 a- 
vem In față pe sportivii frun
tași. maeștri al sportului : Ște
fan Tașnadi, Vasile LucacI, 
Iacob Teodor, Francisc An
tal. De necrezut aproape 
cum tntr-o sală atlt de mică 
se realizează performanță. Fap
tul In sine grăiește mult des
pre munca și dîrzenla oameni
lor care vor să facă o treabă 
și nu doar să pretindă condiții. 
Pe antrenorul lor, Ștefan Ia- 
vorek, îl aflăm afară, săpînd 
din greu la un șanț (se preve
de lărgirea sălii). Ne vorbește 
de cej 8 sportivi seniori ai 
„Clujanei", dar și de viitorul 
secției concretizat la această 
oră prin existența In pregătire 
a 15 juniori mari șl 20 de ju
niori mici.

Continuăm vizita prin Între
prindere și, vorbind cu oame
nii. văzînd, carnetul nostru de 
note se completează încet. în
cet, cu noi date. La loc de 
cinste orientarea sportivă. Oa
menii muncii de aici o iubesc, 
participă chiar tn campionatul 
republican, ba chiar, tradițio
nal. organizează concursul „Bu
sola de aur".

Ne mărturisim interesul să 
aflăm cum trăiește sportul de 
masă In Întreprindere. La în
ceput vedem o repriză de gim
nastică la locul de muncă ta- 
tr-unul din atelierele de cusut 
încălțăminte. „Nn numai în a- 
eesta, ne asigură președintele, 
se face gimnastică tn pauze el

ION PEGHICI, BUCUREȘTI. Lu
crurile stat cit se poate de cla
re în ceea ce privește semnali
zarea de către arbitru a lovitu
rilor libere directe sau Indirecte. 
In primul caz, el Indică '— în- 
tlnzînd brațul înainte — direcția, 
adică poarta spre care trebuie 
executată lovitura. In a doua e- 
ventualitate, ARBITRUL RIDICA 
BRAȚUL (stlngul sau dreptul, 
n-are Importanță I) VERTICAL șl 
rămîne cu brațul astfel ridicat 
pînă la executarea laviturll. Da
că, dintr-un motiv sau altul, jo
cul se întrerupe un timp mal în
delungat, ar fl absurd ea arbi
trul să continue să stea cu bra
țul ridicat. în orice caz, înainte 
de executarea loviturii, el ridică 
din nou brațul vertical, ellml- 
nînd astfel posibilitatea aricărel 
confuzii Fotbaliștii care susțin 
că „n-au știut" ce fel de lovitură 
Uberă a dictat arbitrul (directă 
sau indirectă), fie că nu cunosc 
regulamentul, fie că se... prefao 
că nu-1 cunosc. Credem, mal re
pede, In a doua variantă I

MANOLE DRAGU, GIURGIU. 
Un boxer căzut Ia podea trebuie

SIMBATĂ

JUDO, sala I.E.F.S., orele 
11 și 16 : campionatul de 
juniori pe echipe, etapa I.

POPICE, arena Giulești, 
ora 14,30 : Rapid București 
— Dacia Ploiești ; arena La- 
romet, ora 14 30 : Laromet 
București — Voința Galați 
(A. f) ; arena Olimpia, ora 
14.30 : Olimpia București — 
Gloria București (A, m).

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ
Universitatea eultural-ștltațiflcă București, în colaborare en 

Centrul de cercetări pentru educație fizică șl sport și Con
siliul municipal pentru educație fizică și sport, anunță ținerea 
cursului de reciclare cu tema: „FUNDAMENTAREA TEORETICA 
ȘI UNELE SOLUȚII PRACTICE PRIVIND FOLOSIREA SIMU
LATOARELOR IN SPORTUL DE ÎNALTA PERFORMANȚA".

Masa rotundă, condusă de prof. Ilie Stupineanu, la care vor 
participa și biofizlcianul Pierre de Hillerin, Ing. Vladimir Schor, 
tag. Dumitru Popescu șl tng. Dorin Constantinescu de la Cen
trul de cercetări pentru educație fizică și sport, va avea toc 
tuni 14 decembrie 1981. ta cala Dalles, la orele 12,30.
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în toate atelierele care se pre
tează la o astfel de activitate. 
E drept nu chiar zi cu zi, ci do 
3—4 ori pe săptămină. Ne mul
țumim și cu atît". (!). Multe a- 
flăm — se putea altfel — des 
pre fotbal. „Avem un campio
nat in întreprindere în fiecare 
an la care participă echipe de 
ateliere, de secții. Nu vă pot 
spune ce vînzoleală este în ju
rul lui. Cum vin oamenii la 
meciuri — jucători și spectatori 
— ce meciuri disputate avem, 
ce discuții, ce rejucări după 
contestații. Este cea mai vie 
competiție de masă a noastră". 
Șl mai aflăm de altă dragoste, 
pentru turism. Există tn Între
prindere un mare animator — 
Iuliu Salvadi — care, de ani 
de zile, organizează și iar or

ganizează drumeții si excursii.
S-au învățat oamenii de la 
„Clujana" să plece, la sfîrșitul 
săptămînii, împreună cu fami
liile lor. în Apuseni, la Caba
na Șomerul Rece, în stațiunea 
Flntînele, la Muntele Băișoara, 
sau doar în pădurea Făgetului 
de lingă Chij-Napoca. Și totuși 
o remarcă : în general cei ce 
pleacă sînt oameni la 40—45 de 
ani tn timp ce tinerii parcă nu 
prea au simțit încă gustul u- 
nor astfel de activități. Poate 
chiar din vina organizatorilor...

Mai puțin plăcute sînt două 
afirmații ale președintelui a- 
sociației care ilustrează de fapt 
și „punctele slabe" în activi
tatea asociației cu circa 4 000 
de membri : „Nu prea ne pre
ocupă crosurile. De asemenea 
nu am organizat nici o acțiune 
la care să fi invitat și sportivi 
de la alte întreprinderi din 
preajmă. Facem ceva cros, pe 
schiuri, iarna Ia Făget. Doar 
atît". Nu putem încheia aceste 
rfnduri, însă, fără a aminti de 
o preocupare interesantă a aso
ciației : aceea de a-șl asigura 
fonduri proprii din încasări. 
De pe urma ștrandului — soli
citat mult, evident, tn timpul 
verii etnd aici se organizează 
și cursuri de inițiere pentru co
pii. — de pe urma terenurilor 
de tenis ce se închiriază uneori.

Modesto FERRARINI

■ă se ridice șl să fie „In gardă", 
adică In poziție de luptă, atunci 
clnd numărătoarea a ajuns, la „8". 
Dacă acest lucru nu s-a produs, 
numărătoarea continuă pînă la
10. cîhd boxerul respectiv este 

declarat învins prin k.o.
LAURENȚIU BARBU, PETRII.A. 

Primul sportiv român care a cu
cerit un titlu de campion olmplc a 
fost Iosif Sîrbu, în 1952, la tlrț la 
Jocurile Olimpice de la Helsinki.

ȘTEFAN TATAR, CERNA SAT. 
Se pare că încă nu este clar 
pentru unii Iubitori al fotbalului 
eum devine cazul cu golurile în
scrise în competițiile europene. 
Golul înscris în deplasare este 
socotit dublu numai dacă scorul 
general este egal. Altfel, nu. Da
că partida Dinamo — Internazio- 
nale s-ar fi terminat, după pre
lungiri, cu scorul de 2—2, prin 
dublarea golurilor marcate ta de
plasare calificarea ar fl abțl- 
nut-o Tnternazionale. Cu atît mal 
dramatic și mal remarcabil a fost 
acel 3—2 final pentru Dinam» ca
re, tn prelungiri, era condusă la 
un moment dat cu 2—1 st eu— 
s— 2.

VOLEI, sala Dinamo, ora 
17 : Dinamo — Flacăra ro
șie (A. f).

DUMINICA
JUDO, sala I.E.F.S., ora 8: 

campionatul de juniori pe 
echipe, etapa I.

VOLEI, sala Giulești, ora 
10 : Rapid — Universitatea 
Craiova (A, f) ; sala Di
namo, ora 18 : Dinamo — 
Zirios A.O.N. Atena.

SUB POTENȚIALUL SĂU REAL, 
DINAMO N-A PUTUT TRECE

DE UN ADVERSAR, 
INCONTESTABIL, VALOROS

Spuneam, după meatul de la 
Gbteborg, ci dacă Dina me va 
juca la București, ca ta finalul 
primed partide, adfcă la poten
țialul său real, atunci ea va pu
tea obține calificarea ta turul 
următor al Cupei Sigur
era greu de precizat, ta date, ce 
putea să însemne acest potențial 
real, pentru că nu dispunem de 
aparate de măsurat jocul rezul
tatul de pe tabela de marcaj 
fiind doar • consecință a aces
tuia. Dar mal aveam, tn plus, și 
• serie de elemente de referință, 
cum ar fl meciurile disputate, în 
această toamnă, pe teren propriu 
cu Levski-Spartak și mternazio- 
nale, în care Dinam® ne-a arătat 
ce poate cu adevărat,, când este 
cu adevărat Dinam®. S3 am spe
rat că șl în medul retur eu 
LF.K. GOteborg îșl va depăși 
condiția din ultimele meciuri din 
campionatul intern, că va găsi 
resursele necesare de ordin fizic 
și moral pentru a trece cu bine 
un examen important, care să-i 
evidențieze maturitatea șl posibili
tățile în perspectiva afirmării in
ternaționale.

Dar n-a fost așa cum am spe
rat. Deși, trebuie să mărturisim, 
în ansamblu judedtad lucrurile, 
Dinamo s-a străduit să ne îm
plinească speranțele. Nu atît tasă 
cît era necesar ca să ®e califi
ce sau măcar să învingă, să ob
țină cel pu/țln o victorie de or
goliu, de palmares. Șl fftdnd o 
asemenea afirmație ne bazăm 
pe • serie de date de obiecti
vizare a jocului. Pe cifrele care, 
ta mod obișnuit, reflectă efortul 
colectiv pentru obținerea unui 
rezultat favorabil. Ce spun deci 
aceste cifre T Mal tatii, raportul 
acțiunilor de atac : 95—97. Mal 
bun deeft la Gdteborg (84—94), 
dar inferior adversarului, ceea 
ce denotă un echilibru ta ce 
privește inițiativa șl nu o supe
rioritate absolut necesară așa 
cum s-ar fl impus pentru a for
ța un rezultat favorabil califi
cării. Același lucru se poate 
spune șl despre raportul șutu
rilor la poartă, în medul de In 
București : 11—15 (5—10 pe spa
țiul porții). La GOteborg : 5—19
(4—9). Pe totalul odor două par
tide : 19—34 și 5—19. Așadar,
după cum o confirmă d cele 
două rezultate de pe tabela de 
marcaj, cifre net ta favoarea 
formației suedeze. Șl totuși, 
frecvența ofensivă a dtaamoviș- 
tilor bucureșteni, cu 55 de ac
țiuni de atac, în M de minute, 
poate fl apreciată ca «attefăcă- 
teare, chiar bună. Sub aspect 
CALITATIV însă, din punct de 
vedere al CO^FINUTULUl 1®cu- 
tai, „momentul do atac* al jucă

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL DE LA ARAD
Conlnul Hunedoara. chllgAtoarca conipcdficl

A deua ediție a „Cupei M De
cembrie" )« minHMhil, ta arga- 
nfcarea clubului U.T.A., •-« În
cheiat ta moderna aală de apart 
din Arad. Ultimul med al tur
neului a avut caracter de derby, 
urtntnd »ă hatărască ctatlgAteerea 
dintre U.T.A. ți Corvtaul. Parti
da s-a terminat cu scorul de 
7—2 ta favoarea hunedorenfflor, 
care s-au dovedit mal tehnici fl 
mai bine preg&tLțl din punct de 
vedere ftzio. La a aaemenea di
ferență de scar, conturată ta a 
daua repriză (la pauză Carvinul 
conducea doar cu »—1) succesul 
final ai Corvtnulul a-a hotilrft 
Ia golaveraj. Autorii tătarilor : 
Petcu (3), Gabor, Andone, Nlcșa, 
Rețin ic, respectiv Coras d Mușat.

Clasament final : L CORVINUI. 
• p (4-12) 2. U.TJL 4 (4-1D 8. 

torilor noștri fiind deficitar șl 
cu • ofensivă sărăcăcioasă în 
conținut, eficacitatea a fost, fi
resc, în suferință, Dinamo ne
reușind să înscrie nid măcar un 
gol în meciul de La București. 
O astfel de situație își găsește 
explicația pe două planuri :

1. tactic. Dinamo a fost domi
nată net, și ca așezare și ca di
namică a jocului, la mijlocul te
renului, în zona de elaborare a 
acțiunilor de atac, acolo unde 
adversara sa a acționat, de re
gulă, cu patru jucători, toți bund 
tehnicieni și ordonați în con
strucția fazelor, prezenți adeseori 
și la finalizare ;

2. moral. Contribuția acestui 
factor a fost, după părerea noas
tră, în bună măsură decisivă. 
Dinamo a început jocul, contrar 
previziunilor, crispată (de ce a- 
nume ?, greu de spus), a conti
nuat să joace timorată după 
primirea golului, iar de la ju
mătatea reprizei secunde, s-a 
resemnat, permițînd adversarei 
sale să acționeze degajat, cu po
sibilități multiple de majorare a 
scorului. Interesant de remarcat, 
tot la acest factor al jocului, că 
modificările operate în cadrul 
formației pentru partida-retur, nu 
au adus plusul de încredere 
scontat. Nici prezența lui Custov 
și. cu atît mai puțin aceea a lui 
Dudu Georgescu — de la care 
așteptam, chiar dacă nu minuni, 
oricum un plus de vigoare ofen
sivă, și mai ales o anumită con
tribuție la creșterea tonusului 
moral-general — nu au schim
bat, în bine, fața echipei. Mai 
mult chiar, absența unui jucător 
ca Bumbescu din dispozitivul de
fensiv a dus la o formulă a 
apărării imediate, bizară, care 
i-e zdruncinat suportul omoge
nității și tactice și morale.

Așa stlnd lucrurile, se poate* 
spune că Dinamo nu a jucat la 
mai mult de 60—70 la sută din 
potențialul său real, într-un meci 
Tn care trebuia să atingă cota 
de sută la sută, ca să reușească 
trecerea „pragului" spre sferturi
le de finală ale Cupei U.E.F.A. 
Si ar mai trebui adăugat ceva 
aied. Ceva care, chiar dacă lăsat 
la urmă, nu înseamnă neapărat 
că acesta îi este locul într-o a- 
nallză obiectivă a meciului. Este 
verba de I.F.K. Gdteborg, © echi
pă robustă, cu o tehnică reimar- 
cabillă, ■ cu cîteva individualități 
de marcă, un „11* valoros în 
ansamblu, pe care antrenorul a- 
cestuia, Sven-Giiran Eriksson, a 
știut să-1 conducă, cu dibăcie 
profesională, pe drumul a două 
victorii meritate, care-i onorează 
cartea de vizită.

Mihai IONESCU

Strungul 2 (—10) 4. Rapid Arad 
» (—13).

Laureații cm petiției : Cel mal 
bun portar : Ducadam. Cel mai 
buni jucători de câmp : Coraș gl 
Petcu. Golgeteri : tot Coraș si 
Petcu, cu cite 10 goluri Înscrise. 
(L IOANA — coresp.)..

Citiți, In numărul de luni 
T4 decembrie, rezultatul co
chete i ziarul ui'rtastru pentru 
degereo celui moi bun fot
balist român al anului 1981.

Participa la aceasta cnche- 
16 antrenori ai divizionarelor 
„A“, arbitri fi comentatori de 
specialitate ol ziarului nostru.

REȚINEȚI I 
ÎMBRĂCĂMINTEA SPORT 

DE ORAȘ, 
noutatea 

acestui sezon I 
® COMODA 

© CĂLDUROASA 
® PRACTICA 

ÎNLOCUIEȘTE CU SUCCES 
CLASICUL PALTON !

Aceste creații de ultimă 
eră ale întreprinderilor de 
confecții sînt executate din 
diferite țesături tip tercot sau 
reion, mat'asate, căptușite 
cu materiale textile termo- 
brolante, voluminoase.

PENTRU TOATE 
GUSTURILE Șl VIRSTELE I 

O GAMA VARIATA 
DE CULORI Șl MODELE - 
închise cu fermoar, nasturi 

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

IN CURIND în magazinele de confecții
ÎMBRĂCĂMINTEA SPORT DE ORAȘ I



La încheierea farului campionatului Diviziei „/L** de fotbal

CORTINA S-A LĂSAT PESTEMA pT CARE CIFRELE MAI SÎIIT ÎN ROL.

Prima parte a ediției 1981—82 a Diviziei „A" l-a în
cheiat joi, odată ca restanța Steaua - Universitatea 
Craiova, șl, firește, ora bilanțurilor a venit De-a lungul 

campionatelor ne-am străduit să sintetizăm, prin graiul sec 
dar cuprinzător al cifrelor, diferitele aspecte vizind desfășu
rarea eșalonului numărul 1 ai fotbalului nostru. Acum, după 
căderea cortinei, vă propunem un set de date, care — inglo- 
bind ultimele cifre ale turului recent încheiat - să se con
stituie intr-o retrospectivă asupra Istoriei celor 63 de ediții 
șl jumătate (!) cite a adunat fotbalul românesc. Sperăm oa 
această pagină să invite la reflecțH utile.

GRAIUL CLASAMENTELOR-
Acasă Deplasare

<. UNW CRAIOVA ♦ ♦ 0 • 30- « M t. DINAMO 9 3 3 3 19-M 9
X Corvinul B « 9 9 M- Ș M X Unhk Cratew 9 3 14 >77
X F.C Olt 8 1 0 0 17- 0 U 3. S.C Baeta 9 2 16 9-» 9
<■ Dinamo 8 S 0 0 22- 4 W *. F1G Contenta • 0 4 4 9-14 4
5. Sportul stadL 9 4 3 0 14- 3 tl X Corvinul 9 0 4 5 Sh-15 4
X F.C.M. Bra;o« 9 6 3 0 11- 2 1B X X F.C OH 9 0 3 6 5-17 3
7. Steaua 9 4 3 0 14* 4 19 F.C. Argta 9 Q 3 6 M3 1
X Chimia Rm. Vilcea 9 9 3 0 1X19 19 B- ». U.TA. 9 117 4-19 3
X mPoN“ Timișoara 9 4 2 1 17* 5 14 F.C-M. Brofm 8 116 3-14 3

n. „U" Ckij-Napoca 8 6 2 0 13* 4 14 IX Sportul sted • 0 3 9 5-tt 3
Ue C.S. Tlrgortfla 9 6 2 1 13- 9 14 11. Steaua 10 2 6 3-11 1
IX AJiJL Tg. 9 6 1 2 20- 4 U 12-1X CS. TlrgcvMo • 0 9 6 4-tt 1
13. U.TJL 8 5 3 0 1X 4 13 ,,'J* Gaj-Napaoa 9 0 2 7 4-19 1
IX S.C. Baefe 8 5 3 0 19- 3 13 IX Jiul 9 0 2 7 3-19 1
IX JM 8 4 4 0 15- 6 TI • IX Progrewrf-Vulccm 9 0 9 7 9-24 1
IX F.C. Argeș 8 5 1 1 13- 6 M IX ,4*^1* Tlmlfoara 8 0 17 l-M 1
<x F.C. Constante 9 4 3 2 14- 7 11 IX A-S-A. Tg. Murof 8 0 0 0 3*10 9
tX Progresat*Vulcan 8 4 2 2 1X 9 19 1*. Chlnla 18 11 4-91 0

Acestea stat cele două clasamente defalcate ale turului Divi
ziei „A*. Care ar fi concluziile la e primă lecturare ?

• grupul echipelor invincibile pe teren propriu — Universita
tea Craiova, Corvinul, F.C. Olt p Dinamo — este dominat de for
mația lui Halagian, aureolată de performanta (destul de rară 
in campionatul nostru) de a na ft primit nici un gol acasă ;
• la polul opus se află echipele AS. A. Tg. Mureș, F. C. Argeș, 

F. C. Constanța și Progresul-Vulcan, cu eîte două tnfrlngeri pe 
teren propria ;
• notabil procentajul de 50 la sută, 9 puncte din 18, realizat 

de dinamoviștl in meciurile susțmnte In deplasare, ei fiind șt 
singurii care aa golaveraj pozitiv |

• contraperformanta realizată de A.S.A. Tg. Mureș și Chimia 
Rm. Vilcea, care din cele 8 deplasări efectuate s-au întors, de 
fiecare dată, cu mina goală j
• lipsa de eficacitate ta deplasare a echipei F. C. Argeș, care 

a marcat doar un singur gol ; pe primul loc la acest capitol se 
află Dinamo, cu 13 goluri.

IORDĂNESCU, CU UN FINIȘ REMARCABIL -LIDER IN „TOP
Odată cu disputarea restan

ței Steaua — Universitatea 
Craiova, s-a încheiat și prima 
parte a pasionantei disputa 
din cadrul „Topului* campio
natului, un barometru al con
stantei divizionarelor ^A“, con
ferit de media notelor obținu
te (au intrat ta calcul numai 
jucătorii care au la activ cel 
puțin două treimi din meciu
rile turului, adică 13). Această 
ultimă partidă a turului nu a 
fost una oarecare, fără impor
tanță, ci din contră ea a avtri 
un rol hotărîtor in stabilirea 
liderului de toamnă. Aceasta 
pentru că, după etapa de du
minică, doi jucători se aflau 
pe primul loc, la egalitate, cu 
media 7,53 : Ștefănescu (dști- 
gătorul ediției trecute a „Topu
lui**) si Iordănescu. Joi cei doi 
s-au aflat față in fată, ta 
direct*1, flecare dorind să tran
șeze in favoarea sa poziția da 
lider. Duelul celor doi căpi
tani de echipă a atins ta mul
ta momenta ale jocului cote 
dintre cele mai Înalte, mal cu 
seamă că el au fost adversari 
dlrectL La linia de sosire pri
mul a ajuns Iordănescu, notat 
cu 8+, iar Ștefănescu a primit 
nota 8, „plusul* — echivalent 
cu 0,5 puncte — fiind decisiv- 
Ded, joi Iordănescu a avut 
două satisfacții : prima — că a 
înscris golul victoriei echipei 
sale, iar a doua — că a deve
nit liderul de toamnă al „Topu
lui*. Această poziție onorantă 
vine să răsplătească revenirea 
de formă manifestată de bucu- 
reștean ta acest final de se
zon, în mod deosebit la meciul 
cu F. C. Argeș, din etapa ■ 
16-a, dnd a marcat toate cele 
trei goluri ale formației sate 
(a și devenit golgeterul cam
pionatului). nota 10 primită a- 
tunci fiind pe măsura evolu
ției.

Componențe „Topului* ta sfin
țitul turului est® următoarea i 

Iordănescu 7,6® ;
Ștefănescu 7,56 ;
Moraru șl Caval 7,50|
Balad 7,43 ; Ducadam 7,41ț 

Lăzăreanu 7,31 ; Cămătarii și 
Geolgău 7,28; Rednie 7.25; Dinu 
7.21; C. file 7JS; Klein 7,18; Pat
eu (Corvinul) 7,15; Naghl 7,14; 
Gabor șl flcleanu 7,11 ; Ungu- 
reanu 7,10 ; Luceam șt C. So
lomon 7,07 ; Cărpud șt Anto
nescu 7,06 ; M. Marian șl Coraș 
7,03 ; O. Xonescu șl Glngu tJDb.

Față de etapa a 16-a, actuala 
componență a „Topului* a su
ferit ctteva modificări cantita
tive. Au ieșit : Donose, Tilihet 
(ambii conform clauzei regu
lamentului care prevede ea ju
cătorii eliminați de pe teren să 
nu mal figureze ta acest cata
log ; așa a foot cazul șt ca 
BoiBnl), Șolaaaa șl Clrțe (an 
primit note care le-au cobcirtt 
mediile sub 7,00). Ded, Uni
versitatea Craiova, pe lingă in
fringed le din ultimele două 
meciuri, a pierdut șl 3 jucă
tori din „Top*. Au intrat 5 <ta- 
raș. O> Ionesco și Glngu, Cat 
28 de component! oi „Topului* 
provin de la 13 echipe: tM- 
versltatea Craiova 6, Corvtană 
5, Dinamo, 8. CI Bacău, Spor
tul studențese șl U.T.A. — rfte 
2. Steaua. Jiul, .17* Clnj-Na- 
poea, A.8.A. Tg. Mureș, F.CLM. 
Brașov, ML Constanța șt Chi
mia Rm. Vfleea — rfte L 
Grupat odor 38 este dominat

Iordănescu, rprtni spre prima 
treaptă a „Topului?

de fundași. • ta număr, urmați 
de mijlocași — 7, atacant! — 
8 și portari — 4.

Șl acum o echipă a campio
natului, pe baza mediei note
lor. ta același timp o reflecția 
ta plus pentru Mircea Lueeeea. 
antrenorul echipei naționala, șl 
el component al „Topului*, dar 
care nu a intrat ta_ primul 
31*1

MORARU (CA VAI)

REDN1C NAOHI ȘTEFĂNESCU UNGUREAN»

C lUC IORDĂNESCU BĂLĂCI

GEOLGĂU CĂMĂTARU GABOR

De fiecare dată golul aduce bucurii, dar fi decepții^. Foto : Dragoș NEAGU

^CLASAMENTUL ADEVĂRULUI-

LA JUMĂTATEA DRUMULUI
SPRE- ADEVĂR

te Încheierea prteri părți • te 
taxxdtor DMta „A", „Ju.am.eta 
adetevM* - ovind drop» criteriu 
do otoătulra diferența dinte» pute- 
toi» dțt^ute l« deplawue ți ote
pierdute pe teren propriu - teu te 
m*toad (ta paranteie ete undă 
difer oda <*• gotouera#i

t. Dtaame 4-9
; Uata CratoiM (-4*94^
■fa. Contoui -H (4-73$

F.C. Oh 4-3
j < S.C. Bocita (—• 1)
Ik. Spartul ted. « (— 30

U.TA. 0 (- 3
5 X F.CM. Brașov 0 C-ft
‘ X ..IT Clui-Nap«» 0
10. Steoua —4 ( •»
M. F.C. Argef —2 <- ș
IX Jtet —2 (—«
13. C.S- Tîrgoviște —2 (- ft
W. ,,Pa<N“ Timișoara —3 t- n
IX EC. Constanța —3 (-B
IX Chimici Rm. Vîlcea —3 (—17)
17. Progresul'-Vtpkan (—io
IB. A.S.A. Tg. Mureș —5 (+ ft

Firește* acest clasament mi seam$- 
nâ cu col cri Diviziei „A", o copte 
fldeld se va înregistra abia dupâ 
ultima etapâ de campionat ci nd or
dinea celor 16 divizionare va fi Iden
tică în ambele clasamente.,. Totuyl, 
acum douâ echipe au aceleași po
ziții: Conrimil 3 șl F.C. Olt 4. Di
ferențe în plus sau in minus de un 
Toc înregktreazâ 8 formații, iar 4 
de cîte douâ locuri. Cele meri spec
taculoase salturi fețâ de clasamen
tul Diviziei irA“ aparțin echipelor 
F.C. Argeș și Jîuî, care vreâ cîte 4 
locuri.

Privind atent diferența de golave
raj, se remarca numărul destul de 
mare al echipelor care au golaveraj 
negativ: 12, adicâ douâ treimi din 
toțahri celor 18. Referitor la golave
raj, notabil este acel +3 ol „Icwv 
ternei'", plus de golaveraj care bar 
situa pe mureșeni pe poziția a cinceo 
Intr-un ckrsament al eficacitâtii.

LONGEVITATE... EFICACITATE...
Longevitate^, eficacitate— Două noțiuni eu eare se confrun

tă fi fotbalul. Cind spunem longevitate, gindul ne zboară ime
diat la cariera unui jucător, mai exact la anii petrecuți pe 
gazon, Ia numărul meciurilor pa care le-a susținut. „Cartea 
de vtzttă- a unui fotbalist cuprinde ți suma partidelor jucata, 
dar cefe moi Importante «tni, desigur, cele de pe prima scenă. 
Ita startul ediției 1331—31, clasamentul longevității, alcătuit pe 
baza numărului de prezențe ta Divizia „A“, ti avea tn frânte 
pe Vlgu șt Dina, cu 4M fi, respectiv, 400 de meciuri. După 
actualul tur, doar Dzbrin a reușit sd treacă de „cota 40V*, 
rididnd astfel la trei numărul membrilor „grupului 400“.

Situația „la zi* tn clasamente! longevității este următoarea :
Dinu C< meciuri, Vig* fi Dobrtn 404, Dembrovscht 3M, An

tonescu 372, Dumitru 35», Hajnat 355, Adam iS4, Lucescu 391,
O. lonescu 34», Vițan 343, DomUe 341, Isptr ft Ștefănescu MS,
Ioan n 331, simionaț 331, N. Răducanu 31», R. Cimpeanu 313,
Lereter 337, Deleanu 323, Birdta, Anca fi Dumitrache 31», L.
Jenai 313, Broțovschi 314, Cheran 312, Pescaru 311, BtilOni 3M, 
M. Constantinescu 307, L. Sătmăreanu 300, Iordănescu 301, Bd- 
dta si Tănăsescu 301, N. Naghi 300. Iată fi jucătorii care, tn 
primăvard, au țansa să intre ta „grupul 300“: Catargiu 203, 
Sameț 293, Muifescu 292, Ciuptin 290, Beldeanu 233, Cazan 111, 
AnghelM 234 ți D. Georgescu 233.

La sfirfitul actualului tur, ta clasamentul eficacității, intocm i 
Pe baza adiționăm golurilor marcate tn cadrul Diviziei „A“, 
a« intervenit citeva modificări. Astfel, Dumltrache a ajims 
la un singur gol de podium, Dobrln a mai uroat două locuri, 
ta timp ce Iordănescu, Radu n fi M. Sandu au săltat cite o 
treaptă pe scara clasamentului. Liderul golgeterilor absoluți 
eâte Dudu Georgescu, cu 210 goluri, primul jucător din țară 
care a depășit mult invidiata „cotă 200“. El este urmat de: 
Oblemenco no, Adam 160, Dumttrache 150, Ozon 157, Gh. Con
stantin 14», Iordănescu 147, M. Dridea 142, Radu II 133, Dobay 
130, Vaczi 125, N. NăgM 113, Ene II IU, FI. Vofnea 115, Bodola 
Its, Dobrin 111, Dembrovschi 103, I. lonescu 107, M. Sandu 104, 
Bne i 103, Baralki ți BroțovecM 100 etc.

DINAMO SE DISTANȚEAZĂ.^
Constatare prilejuită de Întoc

mirea unui clasament al... clasa
mentelor, avlnd ca oază numă
rul de puncte realizate de cele 
13 participante la actualul cam
pionat în edițiile In care el0 au 
jucat pe prima scenă a fotba
lului nostru. La startul ediției 
19S1—02, Dinamo avea un avans 
de 44 de puncte față de princi
pala sa urmăritoare, Steaua. 
Acum avantajul a crescut la 54.

©ar lată acest clasament â

1. Dinazno U52 p ; î. steaua 
109» ; 3. U.T.A. 950 ; 4.
„U* Cluj-Napoca SV2 ; S. Jiul 
Petroșani 784 ; 8. Politehnica Ti
mișoara 644 ; 7. F.C. Argeș S24;
8. Universitatea Craiova 615; 9. S.C. 
Bacău 573; 10. F.C. Constanța 540;
11. F.C.M. Brașov 532; 12. Pro
gresul-Vulcan București 418; U. 
ă.S.A. Tg. Mureș 416; 14. Sportul 
studențesc 414; 15. Corvinul Hu
nedoara 189; 16. Chimia Rm. Vb- 
cea 145; 17. C.S. Tîrgoviște 135; 
18. F.C. Olt 86.

O echipă dominată de inter- ' țM Unere, darnică de afirmam. 
Primal pas a fost făcut ta C.M. 
de juniori din Australia, prt» 
bronzul obținut.

naționali ta eare apar șl
3 „canguri* (Rednie, C. Iile șl 
Gebor), reprezentanța feneow- 

SPECTATORII ÎN PRIM-PLAN
Nu numai jucătorii au intrat ta vacanță, ci ei spectatorii 1 

Acum, acești devotat! suporteri beneficiază de o perioadă bine
meritată de repaus, cu satisfacții, dar și cu unele neîmpliniri. 
Dar gîndul lor. care trădează șl o oarecare nerăbdare, este to
tuși la.„ sezonul de primăvară. Pentru că unii dintre ei mal 
exact-<ei din orașele cu echipe ta Divizia „A*, așteaptă să-și 
roia întrecerea. Da, întrecerea, pentru că și ei stat angajați ta- 
tr-o competiție, care se desfășoară pe două planuri : calitativ — 
Prin notele primite ta fiecare med și cantitativ — prin raumărtd 
lor la partidele Diviziei ^t*.

CONSTĂNȚENII -PE PRIMUL LOC
In „trofeul petschovschi"

După cum este cu-
născut, ta caseta teh
nică a fiecărui med 
din cadrul Diviziei 
„A- apare șl nota 
dată spectatorilor din 
orașul respectiv, oare 
reflectă nivelul spor
tivității Ier. In flecar» 
an, ziarul nostru a- 
tribule celui mal spor
tiv publio o cupă 
transmisibilă, „Tro
feul Petschovischl*. 
Prima parte a actua
lei ediții a fost do
minată da spectato
rii din Constanța,

Cluj-Napoca șt Bucu
rești, aere ocupă — 
in această ordin» — 
primele trei locuri ale
clasamentului, tntoo- 
mit pe baza mediei 
notelor. Performanța 
ccnstănțenller de a 
încheia turul ta pos
tură de lideri este 
mal nraM detft meri
toria, mai ales dacă 
ținem seama că ocni- 
pa Iar tavarttă, F.C. 
Constanța, a avut un 
start mal puțin cen- 
vlngăter la relntSnl- 
rea eu Divizia „A*.

PUBLICUL CRAIOVEAN,
Fără îndoială că atund dnd 

vorbim de clasamentul orașelor 
primul nume care ne vine ta 
minte este Craiova. Pentru că 
este recunoscută pasiunea pen
tru fotbal a publicului din Bă
nie, el dominînd de multi ani 
acest clasament, întocmit pe 
baza medid de spectatori în
registrați într-o ediție de cam
pionat. Actualul clasament, ta 
încheierea turului, gr» urmă
toarea configurație :

1. Craiova 26 800,
2. Constanța 19 500, '
3. Tîrgoviște 12 500,
4. Timișoara 12 000, S, Cluj-

Napoca 11 700, 6. Pitești 11 300, 
7- Arad 11 000, 8. Brașov 10 800,
9. Hunedoara 10 600. 10. Bucu
rești 10 500, 11. Bacău 9 006,
12. Rm. Vilcea 7 700. 13. Tg. 
Mureș 7 500, 14. Petroșani 4 200,
15. Scomicesti 3 500,

După 17 etape te 
tuația la „Trofete 
Petschovschi* eaoo 
următoarea ;

L Constanța 9,44;
S. Cluj-Napoca 9.3SȘ
3. București 9,2»;
4—ă. Arad și nin ta 

9,25; (. Scorni pești 
9,12; 7—«. Cratem și 
Tg. Mureș 9,«Ș; E 
Tlrgoviște 8,71; lă.
Timișoara 8,6ă; 11.
Hunedoara 8,S2; ix
Rm. Vilcea 2,95; 13.
Pitești 837; 14. Bra
șov 3,33; 15. Petroșani 
8,00.

DIN NOU ÎN FRUNTE
La partidele turului recent 

încheiat au asistat 1695 000 de 
spectatori, rezultînd o medie 
de 99 700 pe etapă. Cd mai 
mulțl s-au înregistrat ta eta
pa a 6-a : 134 000, iar cd mal 
puțini ta runda a 15-a : 71 000. 
Recordul campionatului la un 
med a fost stabilit In etapa a 
13-a, la Craiova, la partida 
Universitatea — Dinamo (ma
rele derby al sezonului), cînd 
pe stadionul Central au foot 
prezent! 50 000 de spectatori.

Pagină realizată dă 
Adrian VASILESCU
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Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile sportive locale

ANGAJARE FERMĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA TUTUROR OBIECTIVELOR
în aceste zile continuă in Întreaga tară adunările de dări de scamă 

Si alegeri în organizațiile sportive locale. Iată un bun urile] ca. In pre
gătirea Conferinței pe tară a mișcării sportive. in asociații, cluburi. In 
organizațiile municipale să fie dezbătute in această perioadă sarcinile 
tot mai importante care revin nucleelor activității sportive pentru dez
voltarea. cu precădere, a Întrecerilor de masă, pentru găsirea celor mai 
variate si accesibile forme de atragere In practicarea exercițiului fizic 
a oamenilor muncii. în acest sens, indicațiile primite recent din partea 
secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU. se 
constituie într-un prețios îndrumar, care a generat o serie de Inițiative 
lăudabile, primele dintr-un sir de acțiuni ce vor fi lansate In cel mai 
scurt timp.

Dealtfel, din materialele publicate plnă acum sub genericul „Adu
nări de dări de seamă și alegeri in organizațiile sportive locale*, ca si 
din cele prezentate în pagina de fată, rezultă cu suficientă claritate că
pînă în prezent au avut loc dezbateri fructuoase, analitice, desfășurate
Intr-un spirit critic și autocritic, fiind analizate principatele probleme
ale sportului de masă și de performanță. Astfel, o deosebită atenție a 
fost acordată rezultatelor obținute în realizarea sarcinilor din Progra
mul de dezvoltare a mișcării sportive ne perioada 1976—1980 și pe anul 
1P81. a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu prin Mesajul 
adresat Conferinței pe tară din 1975 și cuvîntarea din 19 august 1976, 
la festivitatea de acordare a unor Înalte distincții sportivilor care au 
obținut rezultate de prestigiu Ia Olimpiada de la Montreal. Analizin- 
du-se temeinic activitatea depusă, s-a avut In vedere, pretutindeni, 
luarea măsurilor corespunzătoare care să asigure valorificarea eît mai 
deplină a posibilităților existente, eliminarea neajunsurilor și înfăptui
rea exemplară a prevederilor planului de dezvoltare a activității de 
educație fizică si sport pe anul 1982 si pînă în 1985. Este remarcabil 
faptul că în cadrul adunărilor, oamenii muncii, membri al asociațiilor 
sau cluburilor sportive, au făcut o serie de propuneri demne de toată 
atentia vădind preocuparea tuturor de a se afla noi căi de petrecere 
eficientă a timpului liber pe terenurile de întrecere. în mijlocul naturii.

Toate acestea constituie, după opinia noastră, garanția că la apro
piatele Conferințe județene — programate pentru luna Ianuarie — să se 
contureze în mod clar dezvoltarea actuală si de perspectivă a mișcării 
sportive din toate județele tării.

Principala preocupare - ridicarea ștachetei calității

Tot mai mulți oameni ai muncii pe terenurile de sport!

Reprezentanții celor 8 250 de membri 
din eooperalivele meșteșugărești oră- 
dene s-au întîlnit recent în cadrul 
adunării de dare de seamă și alegeri 
a asociației sportive VOINȚA din mu
nicipiul de pe Criș, dezbătînd — în
tr-un spirit de exigență șl maturitate 
— activitatea desfășurată In cele 12 
cercuri sportive si 10 secții pe ramură 
de sport.

în documentele prezentate s-a evi
dential cuprinderea a mii și mii de 
lucrători și lucrătoare în acțiunile 
sportive de masă — la „Voințiadă", la 
întrecerile inter-cooperatiste și pe 
secții, la celelalte competiții organi
zate în etapele de iarnă sau de vară 
ale „Daciadei". în această unitate frun
tașă din județul Bihor s-au înregis
trat. de exemplu, 6 500 de participant! 
la competiția sportivă națională. 2 200 
de practicanți ai gimnasticii la locul de 
muncă (evidentiindu-se colectivele co
operativelor „Arta Crișana*. „Trico- 
textil", „Cootex", „Teleprecizia"), peste 
500 de sportivi la „Crosul tineretului* 
(Îndeosebi de la „Igiena*, „Cootex*, 
„Tricotextil", „Arta Crișana*, „încăl
țămintea"). De asemenea, s-a remar
cat că probele complexului „Sport și 
sănătate* au fost trecute de circa 2500 
de persoane, în majoritate tineri și ti
nere,'Iar la acțiunile turistice de masă 
au luat parte mai bine de 5 000 de 
cooperatori' și membri de familie ei 
acestora. O deosebită atenție s-a acor
dat, totodată, acțiunilor de selecție, în 
care au fost cuprinși peste 550 de copii 
și juniori. Sportul de masă a reușit, 
dealtfel, să furnizeze elemente de per
spectivă secțiilor de performanță. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de echipa feminină de popice, una 

0 întreagă școală ră
Prin tot ce au făcut pentru apro

pierea copiilor de terenurile de snort 
w mal ales prin proiectele enunțate 
eu prilejul adunării de dare de seanță 
fi alegeri), profesorii de educație fizi
că, elevii care fac parte din consiliul 
asociației sportive, celelalte cadre di
dactice doresc ca ȘCOALA GENERA
LA NR 21 DIN SIBIU să-și păstreze 
poziția fruntașă intre unitățile de In- 
vătămînt din municipiul Sibiu.

într-adevăr, așa cum ne spunea și 
prof. Doina Berescu-Manea, la Școala 
generală nr. 21. acolo unde marea ma
joritate a celor 1301 de elevi și eleve 
tace sport, se dorește ca NICI UN CO-

Activitatea - analizată
Conferința de dare de seamă și ale

geri a Clubului sportiv muncitoresc 
din DROBETA TURNU-SEVERIN a 
prilejuit evidențierea rezultatelor bune 
obținute de această unitate, ca și cau
zele care au determinat nerealizarea 
unora dintre obiectivele propuse- Atle
tismul, disciplină prioritară, ca și bo
xul și fotbalul au fost nominalizate cu 
bilanțuri satisfăcătoare, dar vorbitorii, 
printre care Ion Spătaru, Sorin Man- 
dache, Iancu Pîrjol și alții au remar
cat — pe bună dreptate — că se pu
tea munci și mai bine. Ei au propus 
și soluții, precizînd că este rievoie de 
o mai atentă și mai Întinsă arie de

dintre fruntașele seriei nord a Divi
ziei „A*, Silvia Berinde este compo
nentă a reprezentativei naționale, iar 
Olga Psshas și Ibolya Math? sint 
campioane mondiale de junioare (for
mația de junioare este, dealtfel, vice- 
campioană a țării). Echipa de fotbal, 
participantă în seria a IX-a a Divi
ziei „C*, a obținut cea mai bună cla
sare (locul S) din activitatea sa. Și 
sportivii secției de motociclism au îm
bogățit palmaresul asociației printr-un 
titlu național la viteză in circuit și 
alte locuri fruntașe, prin Viktor Istvan, 
Attila Carol Berke, Ladislau Ferenczi, 
Arpad Viktor.

Firește, și alte secții au avut cu ce 
se mîndri la recenta adunare. Mai 
presus de evidențierea rezultatelor ob
ținute s-a aflat Insă dorința tuturor 
celor prezențl de a ridica ștacheta exi
genței calitative, de a se găsi noi 
metode de impulsionare a ■ activității 
sportive, cu precădere a celei de 
masă.

Cu spirit critic și autocritic au fost 
dezvăluite și o serie de lipsuri (unele 
aspecte negative în pregătirea si selecția 
sportivilor, insuficiența unor terenuri 
absolut necesare, neamenajarea unui 
atelier mecanic pentru secția de mo
tociclism, o «nume nereceptivitate fa
ță de îmbunătățirea activității de ma
să, manifestată de cooperativele „Tele- 
precizia*, „Lemnul*, „Prestarea* etc.). 
Eliminării tuturor acestor neajunsuri, 
perfecționării continue a Întregii acti
vități îl vor fi subordonate toate efor
turile — lată concluzia care s-a putut 
desprinde la finele adunării de la A.S. 
Voința Oradea.

Dîe GHIȘA, coresp.

spunde „prezent" I
PIL să nu rămină în afara exercițiu
lui fizic. Pornind de la exercițiile de 
înviorare, dimineața (mulți elevi efec
tuează asemenea exerciții și acasă, sub 
Îndrumarea părinților !), clasele și-au 
propus să dea viață campionatului aso
ciației sportive, să practice ramurile 
cele mai îndrăgite, băieții — handbalul 
si fotbalul, fetele — voleiul și bas
chetul, gimnastica sportivă, cu toții — 
turismul. Condiții ideale — și terenuri, 
și sală de sport — astfel că perspec
tiva cuprinderii tuturor elevilor în 
sport nu reprezintă decît o chestiune 
de viitor apropiat 1

in spirit critic...
selecție, că antrenorii trebuie să fie la 
curent cu evoluția Ja zi*, pe plan 
mondial, a disciplinei de care se ocu
pă. Numai în felul acesta — s-a con
cretizat ideea vorbitorilor — baza ma
terială creată pentru sporturile amin
tite va putea fi utilizată cu eficiență 
maximă.

Un accent aparte l-au pus vorbitorii 
ne deficientele care s-au manifestat la 
caiac-canoe, considerind că sportivilor 
nu le sint create condiții optime de 
pregătire.

Victor MANAFU — coresp.

Desfășurată recent, adunarea gene
rală a asociației sportive TEHNOME- 
TAL din TIMIȘOARA a făcut o cu
prinzătoare analiză a activității din 
ultimii ani, desprinzîndu-se, mai tntîi, 
o participare sporită a oamenilor mun
cii la competițiile aflate sub generi
cul „Daciadei*.

Dintre secțiile asociației, aceea de 
handbal are o adevărată tradiție, echipa 
de seniori clasindu-se. de regulă, pe 
primul loc al campionatului județean, 
fără a reuși însă să „urce", in eșalonul 
secund- Mai activează, totodată, o for
mație de juniori (antrenată tot de Cor
nel Jude). In urmă cu trei ani. a fost re
înființată secția de fotbal, la cererea 
tinerilor din întreprinderea Tehnome- 
tal. Echipa de seniori a reușit de cu- 
rînd promovarea în campionatul jude
țean, in vreme ce nou înființata for
mație de juniori ș-a afirmat rapid- in 
întrecerea la nivelul județului, pier- 
zind un singur meci din 16 disputate, 
la obținerea bunelor rezultate contri
buind munca desfășurată de profesorul

Sportul cere continuitate, perfecționare
A.S. GLORIA se numără printre ce

le mai puternice organizații sportive 
din orașul GALAȚI. Ea reunește peste 
4 500 de iubitori ai sportului de la 
întreprinderea Mecano-Navală, îndră
gostiți permanent de mișcarea in aer 
liber, amatori de a se întrece — ori- 
cînd — în atrăgătoarele competiții or
ganizate sub genericul „Daciadei*. A- 
ceste frumoase aprecieri la adresa ce
lor. ce muncesc și practică sportul la 
LM.N. au fpst consemnate, cu ocazia 
adunării de dare de seamă și alegeri 
a A.S. Gloria.

într-adevăr, harnicul colectiv de la 
această importantă întreprindere gălă- 
țeană a obținut rezultate deosebite și 
pe terenurile de sport. La startul în
trecerilor, din cadrul campionatului aso
ciației sportive se aliniază, spre exem
plu, cite 16 echipe de fotbal, handbal 
sau volei- De o frumoasă popularitate 
se bucură, vara, atrăgătoarele excursii 
cu vaporașul pe Dunăre, drumeții nau
tice la care iau parte oamenii muncii

0 comună a campionilor
Comuna JOIȚA, din județul Giurgiu, 

a pășit în sport de curînd. Astăzi ea 
se mîndrește cu cîteva nume de spor
tivi care au făcut parte din lotul 
olimpic de tir, cu faptul că a putut 
găzdui antrenamentul lotului național 
de skeet — joițenii au amenajat ca
binele de skeet identice cu cele de la 
J.O. de la Moscova — in anul 1980 au 
devenit cu eebina. campioni naționali 
la acest sport, iar în satele, alăturate 
s-au amenajat baze sportive de către 
tineri entuziaști, prin muncă patrio
tică.

„E mult ? E puțin ce s-a realizat 
Ia Joița ?* lată întrebarea pe care 
și-au pus-o participanții la adunarea 
de dare de seamă și alegeri a asocia
ției sportive comunale „Unirea*.

„Avem, in primul rind, tirul, un 
sport care ne face cinste, spunea la 
această adunare antrenorul Anatoiie 
Sălceanu. La talere, Ion Ionică e cam
pion balcanic Ia seniori, Ilie Dinu a 
obținut locul doi Ia Balcaniada junio
rilor, iar Florin Alexandru a fost me
daliat cu bronz la „Marele premiu 
Suhl* (R.D.G.). Avem 3—1 sportivi care 
au făcut parte din loturile naționale, 
iar în finalele „Daciadei" din acest an, 
cei 12 sportivi șl cele 3 echipe din 
Joita au adus județului Giurgiu 28 de 
puncte*.

Dar asociația sportivă „Unirea" nu se 
mîndrește numai cu rezultatele la tir. 
„Daciada* a deschis larg porțile pentru 
toți cei care vor să facă sport. Astfel,

Crește numărul performerilor îalcmițenî
La adunarea de dare de seamă și 

alegeri, care a avut loc la CLUBUL 
SPORTIV ȘCOLAR din SLOBOZIA, 
s-a remarcat, pe bună dreptate, că 
înainte cu trei ani, cînd acest' club 
nu exista, pe harta sportului de per
formanță județul Ialomița era necu
noscut Nu exista nici un nume care 
să vorbească despre posibilitățile 
nebănuit de mari ale celor care iși 
duc viața în Bărăgan.

Dar iată că n-au trecut decît trei 
ani și frumoasa activitate a Clubului 
sportiv școlar din Slobozia a dat roa
de : sulițașa Corina Gîrbea a devenit 
componentă a lotului olimpic și a cu
cerit. prin performantele sale, o 
mulțime de medalii la multe con
cursuri internaționale, devenind și cam
pioană balcanică la juniori. Laurențiu 
Filipoiu a fost campion balcanic la 
sabie în 1980, Nicolae Stoian a devenit 
campion național și al „Daciadei* la 
sabie (tineret) în 1931. Șirul performe
rilor poate continua cu Tudorița Chi- 
du, campioană națională (juniori IID 
la 600 m, cu Marian Cruțu și Simion 
Caproș și multi alții...

Reședința județului Ialomița a deve

liberia Itlnlanțu. La același nivel ac
tivează și echipa de popice, ale cărei 
rezultate lasă însă de dorit, cu toate 
că arena a fost complet renovată in 
ultima perioadă.

Participanții la adunarea generală au 
apreciat organizarea în bune condiții, 
pe tot parcursul anului, a competițiilor 
de masă la fotbal, popice, tenis de 
masă și de cîmp, volei, șah etc., echi
pele de handbal și de volei ale între
prinderii participînd pînă în faza zo
nală a „Cupei constructorilor de ma
șini*. în darea de seamă prezentată 
și în intervențiile vorbitorilor s-a con
siderat că se pot obține, in viitor, re
zultate superioare, prin atragerea unui 
număr și mai mare de oameni ai 
muncii la activitățile asociației, prin 
folosirea mai intensă a bazei mate
riale. Noile organe de conducere ale 
asociației s-au angajat tocmai în a- 
eeastă direcție, adunarea generală con- 
semnind promisiunea lor de a activa 
«1 mai multă eficiență decît în tre
cut 

din întreprindere, membri de familie 
ai acestora. Iarna, șahul și tenisul de 
masă devin sporturi „prioritare", pe 
lungile liste de concurs înscriindu-se 
numeroși competitori. Dar, cum sub
liniau mai mulți vorbitori în cadrul 
adunării de dare de seamă și alegeri, 
cele mai mari satisfacții le încearcă, 
se pare, suporterii echipei de fotbal 
„Gloria" : reprezentativa întreprinderii 
aflîndu-se pe locul I în campionatul 
județean, tinerii fotbaliști ocupind o 
poziție fruntașă și în atelierele, în sec
țiile unde muncesc.

Așadar, o activitate sportivă lăuda
bilă, cum remarca — în cadrul adu
nării — un mare iubitor și susținător 
al mișcării, al exercițiului fizic : Iou 
Brumaru, președintele Comitetului sin
dicatului de la I.M.N. O activitate 
care va trebui continuată, perfecțio
nată (angajamentul ing. Gheorghe De- 
geratu, președintele A. S. Gloria), m 
folosul celor ce muncesc în această 
mare întreprindere dunăreană.

de azi și de miine...
fotbalul și atletismul ciștigă mereu 
adepți. Crosurile abundă, iar meciurile 
de fotbal se țin lanț. Comuna are cinci 
echipe de fotbal afiliate la federația 
de specialitate. Echipa „Unirea" acti
vează în categoria „onoare" iar „Spe
ranța* Săbăreni în categoria „promo
ție". Tenisul de masă este și el la loc 
de cinste. Handbalul este în curs de a- 
firmare pe plan local și joițenii speră 
să alcătuiască, în curind, o echipă re
prezentativă locală.

— Ce» mai importantă sarcină pen
tru noi, de aici înainte, spunea pre
ședintele nou ales, Șerban Coman, este 
atragerea maselor — am accentuat pe 
acest cuvînt — de oameni ai muncii 
Ia „Daciadă*. Ne vom ocupa mai atent 
de terminarea sălii de sport din Să
băreni și de amenajarea, la Joița, a 
unei săli pentru tirul cu aer compri
mat. Si fiindcă veni vorba de tir. oină 
in decembrie 1982, vom realiza : ilumi
narea standului de talere, pentru tra
gerea de noapte. Dorim ca rezultatele 
noastre să fie amplificate în viitor, 
mai ales la sportul care ne-a făcut 
cunoscut!. Dar pentru aceasta vom or
ganiza ample acțiuni de selecție în șco
lile din Joița, Ciorogîrla, Dragomirești 
Vale, Săbăreni și celelalte sate, pentru 
a putea da tirului românesc noi ta
lente. Să demonstrăm, pe mai departe, 
că mediul sătesc este un nesecat izvor 
de viitori campioni.

Sever NORAN

nit, in acești trei ani, un cunoscut 
centru al scrimei românești, afirmîn- 
du-se cu tărie în campionatele interne 
și în concursurile internaționale- Atle
tismul este în continuă ascensiune, iar 
celelalte sporturi — handbal, lupte etc. 
— au făcut pași promițători spre afir
mare. 1

Există și lipsuri ? Desigur. Inerente 
începutului. Astfel, uneori relațiile în
tre grupelg de nivele diferite la același 
sport sînt defectuoase și, din această 
cauză, unele tinere talente se pierd 
Înainte de a se afirma deplin. In re
prezentarea la competiții nu s-au for
mat, la anumite sporturi, nuclee de 
bază, puternice. Selecția în întreg ju
dețul nu s-a făcut totdeauna cu exi
gență...

Toate acestea sînt însă lipsuri care 
pot fi remediate cu ușurință prin 
munca colectivului de profesori și an
trenori. Important este caracterul ge
neral bun, constructiv, al acestui club 
sportiv școlar, care vrea cu tot dina
dinsul să arate că nu numărul anilor 
contează. Contează. MUNCA. REZUL
TATELE...



PREOCUPĂRI Șl EFORTURI PIW NOI FORME 
DE AMPLIFICARE A ACTIVITĂȚILOR SPORTIV-RECREAIIVE

voluția societății noastre impune o per
manentă efervescență. în găsirea for
melor și mijloacelor celor mai oportune 

pentru satisfacerea multiplelor necesități 
care alcătuiesc standardul tot mal complex 
de viață a omului modera. In bugetul tim
pului liber, activitățile sportiv-turistice ocu
pă — și trebuie să ocupe, conform unor con
cluzii și recomandări cu neîndoielnic carac
ter științific — un loc de mare însemnătate. 
Sportul constituie un mediu prielnic sub 
mai multe aspecte : sănătate, recreare, dez
voltarea unor frumoase calități morale și 
de voință, stimularea capacității creatoare 
etc. Este. deci, explicabil pentru ce in repe
tate rîndurț secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, subliniază 
necesitatea ca oamenii muncii să beneficieze 
de condiții optime de petrecere a timpului 
liber în compania activităților distractiv-re- 
creative. „ESTE NECESAR SA ACORDAM 
ATENȚTE CORESPUNZĂTOARE SPORTU
LUI DE MASA EDUCAȚIEI FIZICE. CA 
PĂRȚI ALE FORMARII UNUÎ OM ÎNAIN
TAT. SĂNĂTOS ȘI FIZIC, ȘI INTELEC-

TUAL" — arăta aecretaruJ , general al parti
dului la Plenara comună a Comitetului Cen
tral al P.C.R. șl Consiliului Suprem ai Dez
voltării Economice ți Sociale. Acest nou în
demn generează noi impulsuri în organizarea 
de acțiuni care »ă cuprindă mase largi de oa
meni ai muncii In practicarea exercițiului fi
zic, sportului ți turismului, contribuții mai 
susținute din partea tuturor organelor spor
tive ți a factorilor cu atribuții în acest do
meniu, atît în ceea ce privește propaganda 
pentru sport cît și asigurarea condițiilor ma
teriale necesare, stimulează strădaniile de 
găsire a unor căi noi în sporirea interesului 
față de acțiunile organizate, a atractivității 
lor. în cuprinsul paginii pe care o consacrăm 
acestor noi și însemnate sarcini care revin 
mișcării sportive, redăm cîteva aspecte, pre
ocupări și inițiative menite să ridice pe trepte 
superioare activitatea de educație fizică a 
maselor, activitate cu profund caracter so
cial, educativ In rindul tineretului, al tuturor 
oamenilor muncii, să contribuie mai eficient 
le formarea omuluj nou al societății pe care 
o edificăm.

La Tirgoviște, un experiment interesant

TINERII MUNCITORI
PE BAZELE SPORTIVE ȘCOLARE
• Sondajul preferințelor 9 Trei după-amieze
pe săptămină in compania cite unui sport
® Gimnastica de înviorare — o permanență

LA I.O. R., O RECEPTIVITATE PILDUITOARE...
@ Cîteva sute de oameni ai 
muncii âu participat, cu 7 iile 
în urmă, la excursia de sfîrșit 
de săptămînă © Declanșarea 

inițiativelor
Opt autocare — chiar nouă, 

dacă îi socotim șl pe ©omenii 
muncii dimtr-o altă În treprind ere 
— s-au strins simbăta trecută, 
ta o oră matinală, în fața unei 
unități indus triale cu numele de 
Întreprinderea Optică Română șl 
reauunele unui colectiv harnic. 
Aproape 350 dintre lucrătorii de 
ta I.O.R. au suit în eJe, spre a 
participa la excursia cu cea maî 
mare amploare din ultima peri
oadă organizată de factorii cu 
atribuții de aici. „O asemenea 
participare largă, tocmai ta a- 
©eastă perioadă, nu este tatim- 
plătoare. Am considerat că tre
buie să răspundem cu toată 
promptitudinea indicațiilor pri
mite, cu puține zile ta urmă, din 
partea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de a da un noh im
puls activității sportive de masă, 
turismului, ca una dintre cele 
mai atrăgătoare metode de a- 
tragere a oamenilor la practica
rea exercițiului fizic, de îmbina
re a diverselor forme de petre
cere în mod agreabil ți util a 
timpului liber, de mal bună cu
noaștere reciprocă". Cuvintele a- 
eestea, aparțtntad președintelui 
Comitetu'lui sindicatului, Mircea 
Radu, au avut deplină acoperire 
în fapte în excursia de la finele 
săptăminii precedente. Pentru a 
fi. mai expliciți, să 
cele cîteva sute de 
avîndu-i în mijlocul 
nerid Vasile Avram 
torul Centrului de 
Ironic și președinte 
sportive. Constantin 
ful secției mecanică, alte per
soane cu funcții de conducere — 
au făcut • „escală" la Predeal, 
unde au încins, cu mie cu mare, 
• bătaie cu bulgări de zăpadă, 
apoi alta la Brașov, unde au de
junat, pentru a ajunge după-a- 
miază în Poiana Brașovului, lă- 
slnd repede lucrurile în camere
le hotelului Ciucaș și ieșind pe 
pîrtii de schi sau sănlus. Seara, 
program distractiv, „eroii zilei“ 
(mai corect spus — ai serii) fiind 
montaitoril Chira și Mihai Mano- 
ta, cîștigăteriâ concursului ari-hoc, 
de dans. A doua zi, duminică, 
un grup numeros a urcat tn te- 
Jecabină, pînă la Postăvarul, în- 
tereîndu-se pe jos în Poiană, 
ceilalți excursioniști preferind să 
rămînă pe schiuri sau săniuțe. 
Cu siguranță, maibrițerii Ion Un
gurean u și Dumitru Zeca, strun
garii Doina Achim și Constantin 
Popa, lăcătușul Gheorghe Socol, 
controlorul tehnic de calitate 
Gheorghe Predonu — în fapt 
toți ret aproape 350 de oameni 
al muncii, plus pensionarul Ion

precizăm că 
muncitori — 
lor pe tagi- 
Popa, dlrcc- 
calcul elec- 
al asociației 
Ștefan, șe- 

alite

Clipe de destindere in mijlocul naturii pentru oameni ai muncii 
de la I.O.R. ți pentru membrii lor de familie

Foto : ing* Mihai MUSCELEANU 
vicepreședintele asociației, con
trolorul tehnic de calitate Victor 
Icnesc», preferă să vorbească 
despre proiectele de viitor, năs
cute în lumina indicațiilor tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU: 
„De ce nu am avea noi o com
petiție a tuturor oamenilor mun
cii din întreprindere î — ne-axn 
întrebat U un moment dat, lu- 
tndu-se astfel jnițiatfva organi- 
a&rii unei „Cupe a optici anul ui", 
cu un evantai larg de discipline, 
pentru gustul fiecăruia : șah. te
nte de masă, fotbal (unde vom 
angrena 24—25 de echipe, „sufle
tul" activități! balonului rotund 
ta>. no! fiind Ștefan Petcu, țef de 
secție ; de fapt, sportul are 
mulțî sprijinitori, ta frunte eu 
Mihai Tuirceteeu, secretarul Comi
tetului de partid, cu Ștefan Mi- 
trtcică, director Ia I.O. R. î, cu 
eeilalțî deja amintiți), apoi hand
bal, volei, tenis de ctmp, cros, 
orientare turistică țuajn.d. Am 
înființat o echipă de rugby (o 
noutate este ți secția de schi). 
Vom extinde practicarea gimnas
ticii la locul de muncă, actual
mente ea fiind de mare actuali
tate doar Ia Centrul de calcul 
(unde e condusă d© însușii, di
rectorul acestuia î), o deosebită 
atenție acordlnd, totcxlată. - dez
voltării sportului feminin — de 
pildă, prin noi acțiuni de selec- 
țîe ia grupul școlar vrem să a- 
siguxăm schimbul de inline pen
tru handbalistele (muncitoare 
fruntașe) UJitana Pudanu, Marin 
Urucatu, Rodina Rizescu. Geor- 
geta Pascu, Dumitra S cartat — 
țl desfășurării de competiții de
dicate exclusiv tinerilor din că
minele de nefamiliști. Nu vom 
uita nid problema echipamentu
lui, chiar în trimestrul I din a- 
nnl viitor nrmlnd să dotăm a- 
socdațta cu noi hanorace, ruc
sacuri, treninguri etc.".

Geo RAEȚCHI

CotomacM, mai Ieri lucrător la 
LO.R. — aiu avut ce povesti aca
să, relin.tercdindu-s© lună la tacuJ 
de muncă cu terțe, într-edevăr. 
proaspete. Iar fitoaufi realizat de 
odnedubul (fruntaș) ai întevprin- 
dena poate convinge pe ©ricine 
că orice clipă petrecută în staul 
naturii înseamnă un riștig de ne- 
©omAestat.

Receptiviitartee membrEer ase- 
©tetțiied sportive la recentele indi- 
eațil afle secretarului general a* 
partidului este piikiuj'toare. Cu 
a<®t mai mult cu cît ea se va 
manifesta curind prin alte șl aMe 
acțiuni. „Ca să răminem la tu
rism, ne spunea oontrolerul teh
nic de cabitate Constantin Zaiț, 
președintele comisiei de resort 
dîn cadrul asociație^ să preci
zăm că La fiecare sftrșit de săp
tămînă zed ți zed de oameni 
al muncii vor resimți, o dată 
mai mult, binefacerile recreării 
ta mijlocul naturii, excursiile or- 
ganizîndu-se, practic, non-stop, 
noi avînd toată înțelegerea din 
partea I.T.H.R. —- B, a șefului 
acestda. Constantin Ionlță. Ele 
vor culmina eu o acțiune de 
deosebită amploare, de Ziua 
Femeii. Ne propunem ea 150 de 
tineri să devină purtători ai in
signei Amicii drumeției. Deoare
ce multă lume șl-a manifestat 
dorința de a petrece Revelionul 
împreună, am satisfăcut ți aceas
tă doleanță, urmtad ca un grup 
să plece Ia Bazna, altele pe Va
lea Prahovei. De asemenea, vom 
lua parte, ta premieră. La con
cursurile de orientare turistică 
organizate la nivelul Sectorului 9 
(ne-au plăcut mult inițiativele 
colegilor de Ia I.CJP^B. ți vrem 
să le urmăm exemplul !) Vom 
merge ți pe Transfăgăr&șan ți 
ta multe alte locuri din țax&“.

Sport ia LO.R. nu înseamnă 
însă numai turism. S-ar puitea 
vorbi mult despre prezent, dar

O idee generoasă, primită cu deosebită satisfacție de numeroși 
iubitori al mișcării, exercițiului fizic, sportului, tinde să devină fapt 
real. Această idee a avut-e praf. Maria Chiriță de la Liceul Indus
trial nr. 5 din Tîrgeviște șl se referă la organizarea unor activități 
cu caracter sportiv pe frumoasele baze ale liceului, de care să be
neficieze oamenii muncii din căminele de cartier și cele de nefami- 
Hștl aparținând unor întreprinderi Industriale. „Noi cei care avem 
misiunea asigurării educației fizice a tineretului școlar nu putem 
sta nepăsători in fața unor dorințe arzătoare și legitime de recreare, 
de educare a trupului șl sufletului, pe care le întilnim dincolo de 
perimetrul școlii. Noua subliniere făcută in acest sens de secretarul 
general a) partidului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, trebuie 
•ă ne Întețească eforturile de sprijinire sub toate aspectele a pro
pășirii sportului de masă", ne spunea fosta sportivă și actuala pro
fesoară de educație fizică Maria Chiriță. „Nu o dată, adăuga ea, am 
văzut tinerii din căminele învecinate bazei noastre sportive intrind 
pe terenuri, după-amiaza, clnd acestea erau libere. Și m-am gindlt: 
de ce să nu facem din aceste -incursiuni» ceva ordonat, o activitate 
in toată regula ?• șl așa a apărut ldeea unul experiment. O comisie 
de organliare a luat legătura cu administrația căminelor în care lo
cuiesc oameni al muncii, mal ales tineri, de la I.C.M.M. și Combi
natul de oțeluri speciale, ldeea fiind îmbrățișată și sprijinită de ad
ministratorul Gh, Dumitrescu si de alți muncitori pasionați și des
toinici dispuși să ajute la mobilizare și organizări. Experimentul vi
zează deopotrivă și tinerele fete de la întreprinderea „Romlux". Scopul 
acțiunii a fost deja enunțat In programul întocmit de comisia sus 
numită: „atragerea oamenilor muncii în practicarea sistematică a 
educației fizice și sportului; formarea nucleelor de bază in organi
zarea activității sportive în cămine și la locurile de muncă". Cu 
alte cuvinte, nu este vorba doar de organizarea în mod sporadic a 
mor competiții de masă pe atrăgătoarea bază a liceului (avînd sală 
de jocuri, sală pentru șah și tenis de masă, terenuri — pe bitum — 
de handbal, volei, baschet, pistă de alergare și sectoare de sărituri) 
«Mi pe discreta amenajare de la căminul de Ia „Romlux". ci de 
crearea unei obișnuințe de practicare a sportului eu continuitate. 
Sondarea opțiunilor în cămine • dus la alcătuirea unui sumar de 
activități •portiv-recreatlve: gimnastică de înviorare, concursuri la 
cîteva probe atletice (cros, săritura în lungime, 50 m plat), la șah și 
tenis de masă, ta jacuri sportive (handbal, volei, fotbal). Experi
mentul are în vedere asigurarea eantlnuității prin programarea pe 
rfnd a competițillw, rtabilindu-se „zile" ale unor ramuri sportive șl per
manent efectuarea gimnasticii de Înviorare. Astfel, concursurile de 
atietisro, șah șl tenis de masă vor avea loc într-e după-amiază care 
V» fi afectată în exclusivitate acestor discipline, competițiile de hand
bal șl volei într-e altă după-amlază, tar cele de fotbal în „ziua fot- 
bataJul". Așadar, de trei ori pe săptămînă, muncitorii și muncitoarele 
dfas căminele celor trei mari întreprinderi tlrgeviștene își vor petre- 
«e două-trei ere din timpul liber, în med plăcut șl util sănătății, în 
•Mnpanta sportului.

Aurelian BREBEANU

IIMITUl DE EA „VUICAS“ IUBEȘTE SPORTUL,
BAR SI POATE TACE MAI MBIT PITIRII

Ceea ce te imprestonează. ta 
prtamfiL rtod, fodată ce intri pe 
poarta marii întreprinderi bucu- 
reștene Vulcan este terța ©are 
pulsează în imensele hale 
de producție, scrlșnetul greu al 
pădurilor rulante, care fao să 
sfanți că pămtatul vibrează rub 
tălpi, pocnetul ciocanelor pneu
matice, uruitul strum gurilor ; a- 
pel, te impresionează chipurile 
•ameniuor — tineri cu priviri în 
care citești inteligență ți cute
zanță, bărbați cu brațe ce taspt- 
rfi siguranță țî vigoare, munci
tori încleștați în luptă cu ma
șinile ți cu timpul. Din această 
luptă, aici, la Vulcan, iau naș
tere cazane șl agregate 
marile 
țării.

Cum 
•cești 
nul dintre __ ___
cei mai bine preocupările ți pre
ferințele, președintele Comitetu-

___  , _______ pentru 
obiective industriale ale

lei petrec timpul liber 
oa mesia T Ne răspunde u- 

ceî care le cuneeo

L a Bala Mare, în noua zonă a municipiului 
de pe Săsar, în vecinătatea Sălii spor

turilor și a bazinului olimpic ae află o 
școală generală. Poartă nr. ÎS și în clasele 
ei Învață, se pregătesc pentru muncă șl 
•viață mal bine de 500 de elevi șl eleve.

I-am văzut nu o dată la erele de stu
diu, în atelierele-șceală, pe terenurile 
sălile de sport, l-am admirat pentru 
cum se străduiesc să împletească, 
cub supravegherea învățătorilor, a 
profesorilor-diriginți, învățătura eu 
activitățile practice, cu erele de să
nătate. Străduința Ier se bucură de 
roadele reușitei, într-e bună măsură. 
Dovadă — colectivul școlii se situea
ză printre fruntașe intre unitățile de 
tnvățămint din municipiu și județ.

„Se dorește, insă mai mult" — ți
nea să ne spună prof. Tania Maco- 
vei. Șl ne-a prezentat, spre edifi
care, cîteva direcții pe care colectivul 
de elevi de aici — Îndrumat de 
organizația de partid, de conducerea 
— și le-a propus, în lumina expunerii ___
rășului Nicolae Ceaușescu la Plenara co
mună a Comitetului Central al P.C.R. șl a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
șl Sociale.

Ce se dorește ? Ca integral eepill din a- 
eeastă școală să practice exercițiul fizic, o 
ramură de sport — fetele, handbalul, bă
ieții, fotbalul; adică ramurile care Întrunesc

fi în 
felul

cele mal multe lufragii la nivelul fiecărei 
clase. Aceasta in timp ce o parte dintre 
elevi, cei mal dotați, au făcut opțiuni pen
tru atletism, gimnastică sportivă șl artistică 
peste „granițele" școlii, In cadrul Clubului 
sportiv școlar nr. L

Deci, în principal, o atenție deosebită spor
tului de masă, educației fizice, ea părți ale 
formării unul om tnatatat, sănătos șl fizic,

Începutul anului școlar, aproape în flecare 
duminică grupe de copil din această școală 
(alăturlndu-se altora, de la școlile generale 
nr. t, C, 11 și 21) au urcat la cabana de 
la „Usturoiul" din vecinătatea Băii Mari, 
alții s-au Încumetat să drumețească mal de
parte, către Dealul Florilor, ’* ” 
vearele sau chiar la Borșa.
cu

PREZENȚĂ INTEGRALĂ
LA ORELE DE SĂNĂTATE !

Un obiectiv pe calc (ic împlinire
la

școlii
tova-

școala generala nr. 19 Baia Nare
nr. 19 din
— ea joti

țl Intelectual. La Șeeala generală
Bala Mare • asemenea împlinire .....
elevii să fie cuprinși în practicarea exerci
țiului fizic — este pe deplin posibilă, exis- 
tînd condiții excelente, și spații în aer liber, 
și sală de sport, dată nu de mult în fo
losință. Iar Pe deasupra, un climat propice 
pentru mișcare, atîta vreme cît în cercul 
de turism al școlii numărul amatorilor de 
excursii șl drumeții crește continuu. De la

la Mogeșa, Iz- 
________ . , _ Acum, odată 

letonul de iarnă drumețiile, excursiile 
se împletesc foarte bine cu lecțiile 
de «chi, cu concursurile de săniuțe.

în această amplă acțiune de cu
prindere a tuturor copiilor in prac
ticarea exercițiului fizic, a unu! 
sport, după aptitudini, colectivul 
Școlii generale nr. ÎS se bucură de 
concursul larg al profesorilor-antre- 
neri de la Clubul sportiv școlar nr 
1 Aurelia Hendrea, care călăuzește 
pașii viitorilor atieți, Albert Covaci, 
Augusta Moldovan ți Vasile Kando, 
în cazul pasionalilor după gimnasti
că sau Adriana Dragoș, modelatoarea 

viitoarelor gimnaste de „artistică".
Este, de aceea, de salutat dorința manifes

tată aici de a se face totul pentru ca ți 
prin exercițiul fizic să se cultive în rindul 
copiilor, al școlarilor, un spirit combativ, in 
perspectiva formării personalității tinerei ge
nerații, încă de pe băncile școlii 1

led sindicatului. tovarășul Marin 
Dima : „Ntunai 
peste 5 (KKj <le 
la Vulcan au 
nați tn Întreceri 
ganizate sub generosul simbol al 
„Daciadei* ți peste 2 500 au par
ticipat la excursii ți drumeții. 
Ceea ce am făcut noi. sindicatul, 
asociația sportivă, U.T.C.-ul, pen
tru a răspunde dorinței masei de 
tineri și vîrstnici de a face sport 
este, însă, prea puțin‘<

Modul cum factorii cu atri- 
- buții in acest domeniu de la 

Vulcan și-au orientat activitatea 
vMitoare, ne-o dovedește planul 
de măsuri considerabil îmbună
tățit în baza noilor orientări 
precizate recent de secretarul 
general aii partidului. La între
cerile sportive de masă ale „Da- 
eladea" vor participa în anul 
care vine peste 6 000 de oameni 
de la Vulcan, peste 2 C00 vor 
lua parte la excursiri $i drumeții 
ți peste 3 500 de tineri vor fi 
angrenați în activități sportive 
tehnico-a plică ti ve. Consiliul aso
ciației sportive și-a propus ca 
prin cele opt cercuri sportive 
pe secții de producție să mobi
lizeze peste 1 250 de tineri la tre
cerea normelor complexului 
„Sport țl sănătate". ..Folosind 
condițiile pe care le avem •— 
frumosul complex de terenuri ți 
amenajări „Sălaj-Vicina" —• vom 
depune toate eforturile pentru 
o mult mai largă dezvoltare a 
sportului de masă" — ne spune 
tovarășul Teodor Ciocîltan, se
cretarul asociației.

Trecem prin hale și ateliere,' 
ne ©prim în fața unor fotomon
taje cu Imagini care-i înfățișează 
pe • parte d'in tinerii de la Vul
can în afara uzinei, in timpul 
fiber, pe terenurile de sport. E- 
xercițiul fizic este — și trebuie 
să fie — pentru el parte a for
mării lor ca oameni înaintați, 
sănătoși șl fizic, și intelectual.

Viorel TONCEANU

in acest an 
oameni de 

fost an gre
și acțiuni or-

Tiberiu STAMA



1 PERFORMANTELE
! DE NIVEL INTERNATIONAL LA SENIORI,

I ADEVĂRATA PRODUCȚIE
! A UNITĂȚILOR DE JUNIORI
“ 5

ctivitatea do selecție, pregătire și promo
vare a juniorilor reprezintă o problemă cel 
puțin tot atit de importantă cit și aceea a 

actualei generații de performeri. Asigurarea caru
selului „schimbului de ștafetă* constituie, de fapt, 
grija pentru viitorul sportului de performanță ro

mânesc și, de aceea, atenția este consecvent în
dreptată spre acest eșalon. Evaluarea potențialului 
unei generații de juniori și — implicit — a rodni
ciei muncii de pregătire asigurată de antrenori și 
cluburi sportive școlare nu poate și nu trebuie să 
fie făcută numai prin prisma rezultatelor obținute

la această categorie de vîrstă. Țelul final este per
formanța la seniori, performanța de nivel interna
țional și, de aceea, cintărirea trebuie să se facă în 
directă concordanță cu acest scop. Pentru a sti
mula reala productivitate a cluburilor Sportive șco
lare și a secțiilor de juniori, am întocmit clasa
mente pe discipline, luind în considerare doar spor
tivii care au fost selecționați in loturile olimpice 
pentru J.O. ’80 și in cele pentru Universiada *81. 
Am acordat pentru fiecare selecționare cite .un 
punct, iar pentru clasarea în primele 6 locuri punc
tajul tradițional : 7 p - locul L 5 p - locul II, 4 p 
— locul UI ș.a.m.d., cu derogarea că la jocuri - in 
oazul nostru voleiul masculin și cel feminin — spor
tivii au primit, fiecare in parte, punctajul pentru 
performanța echipei. In felul acesta am stimulat 
calitatea performerilor șl mai puțin numărul selec
ționărilor, am dat prioritate celor care s-au situat 
în fruntea clasamentului celor două competiții cu 
caracter mondial. Pentru început ne-am oprit asu
pra a trei ramuri : atletismul, gimnastica și vole
iul (m+f), promițînd că vom continua acțiunea 
pentru a cuprinde toate sporturile cu pondere în 
reprezentarea internațională a spartului românesc.

Alcătuind acesta clasamente, am simțit nevoia 
comentării lor, tocmai pentru că fiind o premieră 
scoteau în evidență fapte inedite. Pentru aceasta 
ne-am adresat antrenorilor federali oare, ou interes 
și amabilitate, ne-au înfățișat opiniile lor.

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
1

Centrele provinciale
atletismului

2—

în fruntea topului
1. C.F.R. CRAIOVA
3. C.S. Gloria Bistrița 

C.S.Ș. 4 București
4- 6. C.S.ȘA Cîmpulung 

C.S.Ș.A. Cluj-Napoca 
C.S.Ș. Steaua

7. C.S.ȘA Craiova
8. C. Ă. Roman

9-11. Viitorul București 
Metalul București 
C.S.Ș. Luceafărul Brașov

12. C.S.Ș. Brăila

16 
14
14
11
11
11
10
9
8
8
8
7

p
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p

In acest clasament mai figurează tacă 27 de cluburi «portivw 
școlare și secții de juniori care au obținut punctaj.

Prof. GH. ZIMBREȘTEANU 
— antrenor federal la F.R.A. : 
„înainte de toate mărturisesc 
că acest clasament reprezintă 
pentru mine o surpriză plăcu
tă. El poate devenj un puternie 
stimulent pentru cluburile șco
lare și secțiile de juniori — și 
mai ales — pentru antrenori, 
deoarece reflectă adevărata 
producție a activității lor, cea 
necesară, cea pe care mizăm 
pentru continua dezvoltare a 
sportului românesc. Cred că a- 
ceste ierarhii ar trebui să fie 
alcătuite anual și ele să stea 
Ia baza investițiilor morale și 
materiale pe care federația, 
M.E.I. și ceilalți factori cu a- 
tribuții în sport le fac în a- 
ceste unități.

Interesant este că topul atle
tismului este dominat de două 
secții — C.F.R. Craiova și C.S. 
Gloria Bistrița — care au cite 
un singur antrenor (Ionel Ghi- 
ță și, respectiv. Ion Dima), îa 
timp ce următoare clasate be
neficiază de colective 
roși tehnicieni : 
București — 17
C.S.Ș.A. Cîmpulung 
C.S.Ș.A. Cluj-Napoca
ceasta atestă că preponderentă 
este pasiunea și sîrguința, că 
„ochiul" și experiența tehnicia
nului au un rol de mare în
semnătate în depistarea și pro
movarea talentelor. Iată, Ionel 

__  Ghiță le-a dat atletismului nos
tru pe Natalia Andrei Betini, 
Florența Crăciunescu și Maria
na Ionescu, ca să mă refer 
doar la adevăratele virtuți 
sportive, iar Ion Dima pe Doi
na Melinte, in timp ce atți co
leg; n-au apărut în marea are
nă de ani și ani cu un ele
ment cit de cîț de perspectivă.

Acest clasament de mare ac
tualitate, deoarece se referă la 
Olimpiadă și la Universiadă, 
arată că provincia are ponde
rea cea mai mare. Nu este 
vorba de o anumită zonă, ci de 
aproape toate centrele țării, 
ceea ce ne face optimiști : atle
tismul a pătruns, deci. în pre
ocupările multor unități spor
tive din toate zonele. Se impu-

no acum un sprijin continuu și 
multilateral la toate nivelele, 
un flux de pasiune și perseve
rentă in intreg colectivul teh
nicienilor atletismului roma
nesc".

Vom adăuga opiniei reputa
tului antrenor și pe a noastră, 
în primul rlnd, este regretabil

că la federație reu există fișele 
tuturor sportivilor selecționați 
in loturile naționale. Pentru a 
depista cluburile unde și-am 
efectuat stagiul de juniorat, 
unde an ucenicit, cum *e spu
ne, a trebuit să-i reunim ta- 
tr-o adevărată consfătuire pe 
activiștii federației, tn unele 
cazuri fiind necesare telefoane 
în diferite orașe pentru a de
pista drumul actualului perfor
mer. Or. aceste informații «In» 
absolut necesare unuț for co
ordonator, chiar și numai — 
dacă vreți — pentru a ști oare 
sint „fumizorii“. Apoi, credem 
că antrenorul federal a tratat 
cu prea mare clemență pro
blema productivității antreno
rilor șl profesorilor de atletism. 
Dacă fiecare dintre ei ar da lo
tului național pe parcursul a 
două cicluri olimpice, deci de-a 
lungul a 8 ani, cite un singur 
element valoros, atletismui ro
mânesc ar părăsi grabnic zona 
mediocrității șl și-ar cuceri un 
loc stabil Intre realele torțe 
internaționale. Dar...

coperire si lansare a vedetelor, 
este, fără discuție, mal lungă. 
Am dori insă ea ea să se mă
rească permanent, cuprinzin- 
du-i pe toți cel ce slujesc vo
leiul românese si au datoria să 
contribuie — prin aceasta —ta 
dobtndlrea unor performante de 
răsunet*.

Opinia prof. Vasile Pavel ne 
obligă ta o completare. Multi 
dintre antrenorii de juniori for
țează creșterea tinerilor spor
tivi, obllgtadu-1 — cu o pregă
tire sumară — să participe ta 
competiții. Le Încredințează 
sarcini tactice ctad el Încă n-au 
e pregătiră tehnică corespun
zătoare ai sacrifică perioada de 
învățare pe altarul succesului 
do duminică ta nu știm care 
competiție obscură de juniori, 
în acest mod ajunge juniorul 
ta M fără pregătirea necesară.

multi sportivi au deprinderi 
greșite care nu mai pot fi 
schimbate, d doar ameliorate. 
Există o cauză a acestei gra
be : aceea că antrenorii de ju
niori nu-sl găsesc satisfacția 
muncii dedt în rezultatele ob
ținute ta competițiile adresate 
acestei categorii de vîrstă. (Sg 
afirmă si că ar fi mal comod 
de pregătit un sportiv pentru 
medul de duminică decit pen
tru o carieră de mare vedetă 
internațională, dar acestei su
poziții nn vrem să-i acordăm 
credit). Că acești descoperitori 
de talente nu sint stimulați este 
Si aceasta o realitate. Poate că 
acest clasament al adevărului.' 
care H scoate pe cd merituoși 
ta frunte, va ajuta federațiile 
să acorde respectul cuvenit cori 
lor ce alcătuiesc temelia edifie 
dtdtd lor. I

Gimnaștii vor să ajungă 
- și ei - pe culmi

Voîeiul are juniori talentați, 
dar pregâtirea lor este precară

cu nume-
C.S.S.A. 

profesori,
12 și

12. A-

In
școlare

1. C.S.Ș. TIMIȘOARA
C.S.Ș. Rimnieu Sărat
C.S.Ș. 1 București
C.S.Ș. Brașov
Lie. „N. Bălcescu* Cluj-Napoca
C.S.Ș. Viitorul București
C.S.Ș. Tulcea
C.S.Ș. 2 București '
C.S.Ș. Buzău ,
C.S.Ș. Oradea
C.S.Ș. Rimnieu Vîlcea

12. C.S.Ș. Dinamo București
acest clasament mai figurează Încă 
și șecții de juniori care

2- 3.

4.
5- 6.

7- 9.

10-11.

31
18
18
16
14
14
13
13
13
10
10

8
9

au obținut punctaj.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

cluburi sportive

Triumf București
Bistrița
Sibiu
Buzău
Viitorul București 
Lie. 2 București 
Steaua

VASILE PAVEL, — an-Prof.
trenor federal la F.R.V. : „Pri
vind acest interesant si inedit 
clasament mi se confirmă o mai 
veche credință : voleiul este 
încă Insuficient răspindit — 
mal ales la acest nivel — în 
țara noastră. Trebuie să facem 
totul pentru ca numărul sec
țiilor de juniori să crească, să 
cuprindă toate zonele, să 
vină puternice rezervoare 
sportului de performanță, 
lecția realizată în aceste 
tăți este corespunzătoare, 
deosebi la băieți, 
promovate avind 
cazuri — și gabaritul si talen
tul necesare spcrtului de mare 
performanță. Consider, însă, că 
pregătirea asigurată in această 
perioada de ucenicie (atit cea 
tehnică cit si cea fizică) este 
precară, impunind un mare vo
lum de muncă în cadrul lotu
rilor naționale. Acolo unde ar 
trebui doar să asamblăm si să 
șlefuim. să omogenizăm si să

de- 
ale 
Sc- 

unl- 
în- 

elementele 
în multe

deschidem orizontul sportivilor, 
sîntcm obligați să predăm alfa
betul voleiului de performanță, 
să-i aducem — prin extrem de 
multă muncă — pe cei selec
ționați la nivelul cerințelor re
prezentării voleiului românesc 
pe plan mondial. De aceea, so
licit colegilor noștri din secțiile 
de juniori — secții hotărîtoare 
pentru progresul unei discipli
ne — mai multă aplecare spre 
împlinirea acestor deziderate. 
Aceasta cu atit mai mult eu 
cit avem tehnicieni eu care pe 
bună dreptate ne mindrim : Gh. 
Horhat de la 
cel care i-a 
leanu și pe 
V. Ștefan de 
Sărat — Nleu Stoian , _ _ 
lea de la C.S.S. Rimnieu Vil- 
cea — I.aurențiu Dumănoiu ; 
Sandi Chirită de la C.S.S. 1 
București — Victoria Georges
cu $1 Victoria Banelu ș.a. Lista 
celor eviderițiațl pentru aceao- 
tă frumoasă activitate de dev-

C.S.S. Timișoara, 
dat pe Dan Gir- 
Marius Chițîga ; 

la C.SA Rimnieu 
U Sti-

1. C.S.Ș. ONEȘTI 
X C.S.M. Arad 

3— 4. G5.Ș. Lugoj
C5.Ș. Boia Mare 

5.
I 6. 
I 7.

8.
9.

10-11, OS
C.S.

Praf. MARIA SIMIONESCU 
— antrenoare federală pentru 
feta a F.R.G. 1 „In gimnastica 
noastră, mai alea ta cea femi
nină, există o înlănțuire, fle
care verigă însemnând o treap
tă, iar finisul fiind de fapt po
diumul marilor competiții mon
diale. Marea majoritate a per
formerelor noastre — ca dealt
fel si ale altor țări eu pondere 
in , gimnastica feminină mon
dială — sint junioare, așa ta
cit multe secții își văd încu
nunată munca înainte ca spor
tivele să fi pășit pragul șento- 
ratuiuL Prima verigă este an
trenorul care descoperă ele
mentele talentate st la acest ca
pitol merită amintite numele 
tehnicienilor Florie* și Florie 
Dobre, Ilona FclmerL Adrian 
Goreae, Ana Cri han. Iudlta 
Varcony, Elena Marinescu șl 
Alexandru Alde*. Avem, apoi, 
antrenori care asigură o pe
rioadă mal Îndelungată pregă
tirea acestor talente, așa cum 
sint Marla Cosma Florescu, Mi
hai Agoston *.*. *1 sini — ta 
fine — antrenorii loturilor care 
desăvtrșeae pregătirea sportive
lor din reprezentativele tării. 
Ponderea pregătirii s-a aflat !n- 
ta ta Onești, mutîndu-se apoi 
la Central national de la De
va, precum și la București*.

93 0 
39 p 
24 p 
24 p 
19 p 
17 p 
15 p 
11 P

9 p 
4 P
4 P >

Praf. ADRIAN STOICA' =3 ț 
antrenor federal pentru bile® 
al FAG. t „Selecția inițială 1» 
băieți ml se par* o acțiune deo
sebit de dificilă deoarec* pin* 
Ia realizarea unor rezultate 
sint necesari aproximativ lti 
ani de instruire. Aș spune 
chiar că selecția o fac* această 
îndelungată si grea muncă, cei 
fără aptitudini — fie ete fizico 
sau psihico — pterzindu-se pe 
drum. Există și Ia băieți clu
buri cu tradiție, cum ar 11 
CAA Lugoj, C.S.S. Sfblta 
C.SJH. Cluj-Napoca, deși în ul
timul timp se vede mal puțfta 
CAS. Buzău, CAS. Bistrița» 
C.SA Dinamo și — ta ultima 
vrem* — C.S.S. Reșița șl 
C.8A Brașov care au furni
zat permanent sportivi loturi-' 
lor naționale. Sintem — ea 
performant* — in urma fete
lor. dar aceasta este șl o re
flectară a faptului că ta bă
iet* mi dispunem de Centre nari 
tlonala. Avem în vedere crea
rea onor astfel de unitătl ta 
Reșița șl la Bistriț*, unde ari 
xistă condiții bun* de pregă
tire. dar acesta nu este singu
rul „front* pe care luptăm 
pentru * atinge și in gimnas
tica masculină culmile perfor
manței".

Noua ierarhizare pe care o propunem a lost 
intimpinată cu interes. S-a ajuns la un con
sens, în discuția cu interlocutorii noștri, că 

proiectarea eforturilor de selecție, creștere și pro
movare a juniorilor pe ecranul marii performanțe 
internaționale la seniori este mult mai judicioasă 
decît aceea tradițională de acordare a calificati
velor pe baza rezultatelor obținute in competițiile 
rezervate categoriilor lor de virstă.

Se constată - din această primă analiză - 'că 
multe dintre cluburile sportive școlare — unități 
puternic stimulate de M.E.L - susțin pe umerii lor 
viitorul sportului românesc, asigurînd fără întreru
pere, prin hărnicia și iscusința profesorilor, gene
rații de performeri care se desăvîrșesc, apoi, în clu
buri specializate și la loturile naționale. Lor li se 
alătură secțiile de juniori dintr-un mare număr de 
cluburi sportive. Selecția este realizată, în general, 
pe baza normelor elaborate de C.N.EF.S. și cores

punde, în bună parte, exigențelor actuale. Carențe 
există in procesul instructiv-educativ, unfl antre
nori diminuînd numeric și calitativ rezervorul de 
cadre prin forțarea juniorilor la o virstă neindicotă, 
prin sacrificarea timpului de învățare pentru parti
ciparea la competiții nesemnificative, acțiuni dic
tate de orgoliu, de dorința de a prezenta clubu
rilor cît mai multe „succese*.

Există necesitatea îndrumării med atente a acS- 
vității acestor cluburi ți secții, a corelării activi
tății lor cu aceea a secțiilor de performanță din 
cluburile de seniori, □ loturilor naționale, în așa 
fel incit procesul instructiv-educativ de la seniori 
să fie urmarea firească a celui de la juniori. 
Conlucrarea tehnicienilor de pe cele trei trepte 
ale devenirii unui sportiv - junior, senior, lotul re
prezentativ - este „cheia de boltă* a asigurării 
unor generații de sportivi capabili sâ ducă faima 
sportului românesc pe culmi tot mal înalte.

Și, firește, rolul cel mai important îl au federa- 
țiile ca și organele sportiva locale. Ele trebuie să 
vegheze activitatea acestor unități, să contribuie 
la rezolvarea problemelor materialo ale pregătirii 
la un inalt nivel șl, mal ales, să-și facă o înda
torire din informarea promptă a tehnicienilor de la 
juniori cu tot ceea ce este nou în țară și peste 
hotare în materie de tehnică, tactică și pregătire 
fizică. Antrenorii federali care participă la marile 
competiții, ca șl cei ai loturilor reprezentative, teh
nicienii trimiși la congrese șl consfătuiri trebuie să 
aducă la cunoștința tuturor celor ce îndrumă acti
vitatea sportivilor toate noutățile aflate, să le co
menteze, să-și aducă contribuția la adaptarea lor 
la specificul nostru. Aceasta este calea care poate 
asigura mișcării noastre sportive trecerea la o nouă 
calitate, superioară.

Hristache NAUM 
Radu TIMOFTE



La Balcaniada de baschet masculin

FĂRĂ VEDETE. EA UN PAS DE EOCUE 2!
Două mari surprize au punc

tat întrecerile ediției a 23-a a 
campionatului balcanic de bas
chet masculin desfășurate in 
spațioasa sală Universiada din 
Sofia. Prima a fost furnizată 
de selecționata Turciei, care 
și-a înscris (pentru întîia oară) 
numele în palmaresul câștigă
toarelor competiției (alături de 
cele ale Iugoslaviei — de 18 
ori. Bulgariei de trei ori. Gre
ciei p dată), la capătul a patru 
victorii obținute în meciurile 
oficiale. Explicația acestui suc
ces este dată de faptul că bas- 
ehetbaliștii turci au venit la 
Sofia cu lotul complet, ceea 
ce nu s-a mai petrecut decît 
cu echipa Bulgariei. în plus, 
formația turcă s-a prezentat in
tr-o formă sportivă de excepție, 
manifestată nu numai prin jo
cul bun al celor doi pivoți (Du- 
ghiușken si Aidan), ci si prin 
marea precizie în aruncările de 
la distantă. Cealaltă surpriză 
a fost produsă prin clasarea pe 
ultimul loc (fără nici o victo
rie I) a selecționatei Iugoslav 
viei, marea favorită a compe
tiției. Baschetul iugoslav a pre
zentat un lot tînăr. dar din 
care au făcut parte și patru 
din membrii formației care a 
cucerit locul 3 la Universiada 
de la București (Radovici, 
Brodnici, Benacek și Vuce-ici), 
Antrenorul C. Georgevici a ex
plicat insuccesul prin oboseala 
acumulată în cursul turneului 
întreprins de echipa sa în
5. U.A., de unde a venit direct 
la Sofia. Ceea ce poate li 
plauzibil.

Desigur. însă, pentru noi in
teresul major îl constituie com
portarea selecționatei române, 
clasată doar pe locul 4 si de
partajată de ocupantele locu
rilor 2 și 3 doar de coșaverai 
(să amintim clasamentul final: 
1. Turcia 8 p, 2. Bulgaria 6 p,
3. Grecia 6 p. 4. România 6 p,
6. Iugoslavia 4 p). Fată de im
provizațiile impuse de absenta 
unor titulari (Dan Niculcscu — 
bolnav. Costel Cernat — sus
pendat pentru neglijarea pre
gătirii Virgil Căpușan și Vio
rel Ion — accidentați), ca td 
de activitatea foarte intensă (în 
cadrul C.C.E.) din ultima vre
me a jucătorilor de ’a Steaua 
(care constituiau baza lotului), 
era greu de presupus că bas- 
chetbaliștli noștri vor putea re
peta performanta de anul tre
cut. cînd au ocupat locul se
cund. Si. totuși, ei au fost la 
un pas de a realiza acest tel, 
deoarece au avut capacitatea 
morală și tehnică de a depăși 
situația dificilă produsă de ab
senta titularilor amintit), de a 
realiza Jocuri bune in compa
nia unor adversari care se a-

ETAPĂ INCOMPLETĂ 
ÎN DIVIZIA „A“ DE VOLEI
Dominat, firește, de partici

parea echipelor românești în 
cupele europene (Dinamo ți 
Farul Constanta — feminin, Di
namo și Steaua — masculin), 
sfîrșitul de săptămînă progra
mează etape incomplete în pri
ma Divizie la volei. Doar în 
seria I a întrecerii feminine 
vor avea loc. toate meciurile 
programate, în ordine : Rapid 
— Universitatea Craiova (du
minică, sala Giuleștij ora 10), 
Știinfa Bacău — Universitatea 
Timișoara și Dinamo — Fla
căra roșie București (sîmbătă, 
sala Dinamo, ora 17). Gazdele 
au prima șansă, dar mai im
portant în această serie ni se 
pare „dialogul" la distanță în
tre Flacăra roșie și Știința 
pentru un loc în turneele fi-

PARTIDELE TUR ÎN CUPELE EUROPENE
fUrmare din van I) 

cidcntat, folosirea lui fiind In
certă.

Mare interes la Constanța — 
ți pe bună dreptate — pentru 
Întîlnirea Farului cu Slavia 
Bratislava. Desigur, astă-seară 
(ora 18) tribunele Sălii sportu
rilor vor fi supraîncărcate... Ca 
să se califice in turul premer
gător . turneelor finale, echipa 
lui D. Jitaru ar trebui să cîș- 
tige la zero (și cit mai deta
șat ca punctaveraj). Să urăm 
constănțencelor, în frunte cu 
Maria Enacbe, Iuliana Enescu, 
Gulniza Gelil, Carmen Mari
nescu succes deplin și, la pri
ma participare în cupe a Faru
lui, calificare în turneul final. 
Misiune, în schimb, mult mai 
ușoară se pare că au Dinamo

CLASAMENTE
Coșgeteri î 1. Kunter (Tur

cia) 117 p, 1 David 106 p. 
3. Uglai 102 p, 4. Ermjrache 
97 p, 5. Opșitaru 88 p. 6. Be
nacek (Iugoslavia) 83 p.

Aruncări libere : L David
90% (40 de încercări. 36 reu
șite) 2. Slăvită (Iugoslavia) 
82,10% (28—24). 3. Uglai 78,80% 
(32—26). 4. Opșitaru 75%
(24—18) 

nuntau favorit! (ne referim la 
partidele cu formațiile Greciei 
si Iugoslaviei, pe care le-au 
si cistigat). Gabriel David (care, 
cu acest prilej, și-a cucerit pe 
deplin consacrarea în întreceri 
internaționale). Roman Opșitaru 
(care a depus eforturi mari pen
tru a face fată mai numeroși
lor ..giganti" ai celorlalte se
lecționate). Ion Uglai, Floren
tin Ermurache si Petre Bră- 
nișteanu (acesta din urmă a 
început timid, dar apoi a de
venit cu adevărat jucător de 
bază) au fost „piesele" de re
zistentă a±e lotului român, că
rora li s-a adăugat Eugen Cio
can (debutant în lotul natio- 
na’. încă fără curaj în acțiu
nile ofensive, dar neîndoielnic 
un element de nădejde).

In mod cert, lotul român 
(condus de antrenorii Mihai Ne- 
def și Haigazun Tursugian) a 
demonstrat că are posibilități 
de a progresa, că elementele 
tinere care „vin din urmă" pot 
suplini pe cei care se consi
deră „senatori de drept”. în a- 
cest sens, sperăm că Interna
ționalul Costel Cernat si-a dat 
seama că „se poate si fără el" 
si că se va hotărî' să se ală
ture celor care depun eforturi 
pentru ca echipa României să 
obțină rezultate mai bune de
cît pînă acum. Desigur, chiar 
tinînd seama de condițiile deo
sebite ale participării lotului 
tării noastre la Balcaniada de 
la Sofia, nu putem omite fi
nele neajunsuri, cel mai preg
nant fiind absenta în teren a 
celui de al doilea (ca să nu 
vorbim de al treilea) Jucător 
de peste 2 m. fără de care ori

zontul ptrformantelor rămîne, to
tuși limitat. La Sofia, Sorin Ar
delean a dovedit insuficientă 
personalitate, iar Klaus Her
bert a intrat în teren doar cî- 
teva minute (deși a fost selec
ționat pentru bunele sale pres
tații din Divizia „A"). Mai mul
tă atentie acordată individuali
zării antrenamentelor Jucători
lor înalt! si un plus de încre
dere in utilizarea lor pot duce 
la umplerea unui gol care încă 
se resimte.

Dumitru STANCULESCU 

nale 1—4. în seria a II-a se 
va desfășura un singur meci — 
Maratex Baia Mare — C.S.U. 
Galați. întîlnirea se anunță 
foarte echilibrată, studentele 
gălățence nefiind lipsite de 
șanse, după cum gazdele vor 
face totul, cu siguranță, pentru 
a valorifica avantajul evoluției 
pe teren propriu.

Competiția masculină progra
mează doar două partide : Ex
plorări Baia Mare - C.S.U. 
Oradea și Tractorul Brașov — 
— Universitatea Craiova. Par
tida de la Brașov se anunță 
pasionantă în contextul luptei 
strînse pentru unul dintre cele 
două locurj care dau dreptul 
de participare In turneele fi
nale pentru locurile 1—4. 
(M.V.).

(f), în fața lui Zirinos A.O.N. 
Atena (mîine, de la ora 18, in 
sala Dinamo) și Steaua cu o- 
landezii de la Ubbink Orion 
Doetinchem (azi). Deși califi
carea va fi hotărîtă peste o

LOTURILE ECHIPELOR NOASTRE
C.C.E. (m) — DINAMO :

Oros, Dumănoiu, Gîrleanu, 
Enescu, Păușescu, Câta-Chițl- 
ga. Vrîncuț, Șteflea, Gheor- 
ghe, Gizdavu, Oltean (antre
nor W. Schreiber).

C.C.E. (f) — DINAMO * Ma
riana Ionescu, Victoria Banciu, 
Irina Petculeț Victoria Geor
gescu, Doina Moroșșn. Corina 
Crivăț. Mirela Pa vel. Speran
ța Găman, Carmen Bobe. Car
men Puiu, Nicoleta Tancu (an
trenor : Doina Ivânescu).

START ANIMAT ÎN FINALA
CAMPIONATULUI FEMININ DE ȘAH

în saloanele Hotelului Roman 
din Băile Herculane a început 
cea de a 34-a ediție a campio
natului feminin de șah, care se 
desfășoară în cadrul marii 
competiții naționale, „Daciada". 
Turneu! reunește 16 jucătoare, 
cele mai bune ale țării, prin
tre concurente numărindu-se 
o mare maestră, 6 maestre in
ternaționale, 8 maestre ți o 
candidată de maestră.

Tragerea la sorți a stabilit 
următoarea ordine pe tabela 
de concurs : 1. Marina Pogo-
revici (Universitatea București),
2. Gertrude Baumstark (Medi
cina Timișoara), 3. Elisabeta 
Polihrnniade (Universitatea 
București), 4. Gabriela Olteanu 
(Calculatorul București). 5. 
Margareta Teodorescu (I. T. 
București), 6. Viorica Ionescu 
(Universitatea București), 7. 
Eugenia Ghindă. (Universitatea 
București), 8. Lia Bogdan (U- 
niversitatea București), 9. Eleo
nora Gogâlea (Calculatorul 
București), 10. Ligia fficinan 
(AEM Timișoara), 11. Judita 
Kantor (AEM Timișoara), 12. 
Emilia Chiș (Locomotiva Bucu
rești), 13. Mariana Nechifor 
(Politehnica București), 14. 
Margareta Mureșan (Medicina 
Timișoara). 15. Dana Nuțu-Te- 
rescenco (Medicina Timișoara),
16. Mariana Bădici (Politehnica 
București).

Runda inaugurală a fost ani
mată. cu cîteva partide dîrz 
disputate. Marina Fogorevici t 
cîștigat o întîinire agitată la 
debutanta Mariana Bădici, du
pă numeroase răsturnări de si
tuații și cu o decizie produsă 
într-o reciprocă criză de timp. 
Cu victori) au debutat Ger - 
trude Baumstark. care a în
vins-o pe campioana țării, co
lega sa de club Dana Nuțu ■ 

săptămînă de jocurile retur, con
fruntările de âzi și mîine ne 
vor lămuri, in parte, asupra 
șanselor echipelor noastre. Să 
sperăm că acestea vor rămî

ne mari pe toate fronturile.

Cupa cupelor (m) STEAUA : 
Pop, Ionescu, Chifu, Macavei, 
Bădiță, A. Ion, Mina, Spînu, 
Cazacu, Dascălu, Săniuță, 
Antonescu (antrenori : A.
D?ăgan și O. Crețu).

Cupa cunelor (f) — FARUL 
CONSTANTA : Maria Enache, 
Iullana Enescu, Carmen Mari
nescu, Gulniza Gelil, Marine- 
la Turlea, Liliana Văduva, 
Maria Stadnic. Emilia Mănăi- 
lă, Elena Caradima, Gabriela 
Vulpe, Luiza Radu, Margare
ta Lălut (antrenor: D. Jltaru).

Handbalul feminin Io preajma unul nou sezon competițîor

ȘTIINțA BACĂU - „CAMPIOANA" DORINȚELOR 
„VREM SĂ ClȘTIGĂM CAMPIONATUL, CUPA

Șl SĂ JUCĂM FINALA CUPEI F.I.H."
Cea de-a 24-a ediție a cam

pionatului Diviziei „A” la 
handbal feminin — a cărei 
primă etapă este programată 
pentru ziua de 27 decembrie — 
va debuta cu o noutate : pre
zența a 12 echipe în grupul 
celor mai bune formații (în loc 
de 10 ca pînă acum), ceea ce 
vine să răspundă unei realități 
obiective : răspîndirea handba
lului pe o arie geografică din 
ce in ce mai mare.

în cele ce urmează vom face 
succinte prezentări ale celor 12 
formații tastăzi primele trei 
clasate), relevind cititorilor o- 
biectivele pe care și le-au pro
pus în noua ediție de campio
nat factorii responsabili ai e- 
chipelor. Ordinea de prezenta
re este cea a clasamentului fi
nal al ediției precedente a 
campionatului.

RULMENTUL BRAȘOV. Re
velație — in cea mai deplină 
accepțiune a noțiunii — a se
zonului competițional 1980 — 
1981, cînd a cîștigat atîț titlul 
de campioană, cit ți „Cupa 
României” (exact aceeași is
pravă 6 realizase, cu un an în 
urmă. Știința Bacău), formația' 
brașoveană se pregătește pen
tru startul In noul campionat, 
dar și pentru o prezență in 
premieră absolută : participa
rea in C.C.E. Antrenorul prin-

Tereșcenco, Viorica Ionescu, în
vingătoare în fața Judi tei Kan
tor ți Ligia Jlcman, care a în 
trecut-o pe Eugenia Ghindă. 
O singură remiză în întîlnirea 
Margareta Teodorescu — E- 
milia Chiș. Partida Gabriela 
Olteanu — Mariana Nechifor 
s-a întrerupt, iar cele dintre 
Elisabeta Polihronlade — Mar 
Careta Mureșan ți Lia Bogdan 
— Eleonora Gogâlea au fost a- 
mînate.
.Runda a II-a programează 

două atractive derby-uri : par
tidele Pogorevicl — Baumstark 
și Teresceneo — Polihronlade.

STANISLAV BERGER (Cehoslovacia):

HOCHEIȘTII ROMÂNI AU FRUMOAS
CALITĂȚI TEHNICE Șl PERSPECTIVE
Printre spectatorii unul re

cent turneu de hecbel din ca
drul campionatului Diviziei „A", 
o-a numărat si un personal 
foarte avizat In „tainele" acestui 
aport. Era Stanislav Berger, me
todist-sei al federației de spe
cialitate din Cehoslovacia. Un in
terlocutor ideal pentrii a susți
ne, deci, o discuție despre ho
cheiul nostru.

— Care slnt impresiile dv. ca 
martor al celor mai importante 
jocuri din campionatul României?

— Foarte sintetic : jucătorii
români au frumoase calități teh
nice, pe care insă nu le dublea
ză prin cantitatea de efort depu
să in joc și prin disciplină tac
tică. Rar mi-a fost dat să văd 
ații ea contraatacuri decisive ca 
in aceste meciuri. Și tot rareori 
am văzut atftea ratări. Din cau
za carențelor de pregătire fizică 
apar și defecțiunile In sistemul 
defensiv. Ele slnt mari ?1 tre
buie să dea de gtndit antrenori
lor români. Fundașii joacă gre
șit, iar a tac an ții nu-i ajută mai 
deloc. Este păcat de frumusețea 
și spectaculozitatea fazelor de 
atac, dacă ele nu sînt susținute 
de • deplină siguranță ta apăra
re.

— Cu alte cuvinte echipele 
noastre ar trebui să se oriente
ze spre un fel de „hochel-to- 
tal" ?— Nu spre... „un fel-, el chiar 
spre hocheiul-total, care există 
și care dă roade. Marile echipe 
sînt alcătuite din cinci jucători, 
excepting portarul, firește, care 
pot și trebuie să joace Ia fel de

Pe patinoarul „23 August' ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA (junîoi
După cele două partide di, 

putate cu selecționata similară 
a Iugoslaviei, săptămîna trecu
tă Ia Jesenice ți Bled, repre 
zentativa de hochei (juniori) a 
tării noastre va avea ca parte
neră pentru trei Jocuri oficiale 
ți unul de antrenament echipa 
de‘ junior) a Cehoslovaciei. A- 
ceste patru partide vor avea 
loc la București, pe patinoarul 
„23 August” din Capitală, in 
silele de duminică, luni ți 

ci pal al echipei Rulmen 
profesorul Remus Drăgăne 
ne spunea : „Accelerăm rit 
pregătirilor, liind conștient! 
a fost greu ca <0 sezonul 1 
eut echipa noastră să dei 
nr. 1 a handbalului femi 
dar că este și mai greu 
menținem... reduta cucer 
Ne așteaptă un eampk 
greu, căruia dorim să-i fa< 
fată cit mai bine. De la C.' 
Dinamo Brașov am prome 
cîteva .jucătoare talent 
(Ursula Roman, Aurelia Zc 

"fir, Victoria Milinceanu), 
cercînd să muncim in ața 
incit ele să se integreze cit > 
repede și mai bine în echi 
Nu arn operat restructu 
spectaculoase considerind ei 
era cazul. Dorini ca in „Ci 
campionilor europeni" să ai 
o comportare cit mai bt 
pregătindu-ne pentru confr 
țări „tari", cunoscută fiind : 
terea de luptă și de mobil 
re a handbalistelor cehoslc 
ce**.

ȘTIINȚA BACĂU. Ion Gl 
bard, antrenorul secund al 
chipei, a fost categoric : ■ 
încuviințarea antrenorului p 
cipai Eugen Bartha, ca ț 
conducerii clubului ți a se 
de handbal, vă deelar că ob 
tivele noastre pentru noul 
zon sînt limpezi incă de 
acum : redobîndirea celor d 
titluri „cedate" brașovencelc 
eiștigarea campionatului ți 
„Cupei României". în ceea 
privește evoluția noastră 
„Cupa F.I.H.", ne-am pro 
calificarea în finala comp 
ției. Sper să nu se consid 
aceasta drept lipsă de mod 
tie, dar noi sîntem convinși 
dispunem de condiții, de ju 
ioare valoroase, care să 
permită realizarea obiectivi 
amintite".

MUREȘUL TG. MUR 
„Desigur — ne spunea an; 
norul Ladislau Kulcsar — e 
în firea lucrurilor să aspir 
Ia mai mult decît am reali 
in campionatul precedent, < 
ne-am clasat pe 'ocul HI- L 
ta devine din ce in ce ’ 
strînsă și este de presupus 
toate formațiile aspiră la 
diurn. De aceea noi nu do 
altceva deeit să jucăm la— ' 
ioarea noastră".

Ion GAVRILESCl

bine cele două faze ale jocul 
Meritul unui fundaș nu cor 
in cile goluri a marcat, ci 
câte goluri a evitat...

— Ce alte observații mai * 
înscrise în carnetul dv ?

— Nu înțeleg de ce jucăt 
români protestează atît de i 
și de vehement la deciziile ar 
triior. Eu sînt convins că ar 
tril greșesc. Dar rar am vă 
un arbitru care să-și «chir 
decizia, fie ea și greșită, la p 
testele jucătorilor. Și atui 
pentru ce ? Numai ca să s 
zăm greșelile proprii ? Sau 
avem >i noi. în Cchoslova 
cazuri similare — pentru a s 
cita ,,ajutorul" publicului ? C 
că arbitrii români trebuie să 
mai fermi, să canalizeze efor 
rile jucătorilor spre hochei, s 
jocul propriu-zis.

— Cum situați, în prezent, ) 
chelul românesc pe plan ini 
național ?

— Am văzut trei echipe bi 
Iată ordinea valorii ior, c 
nu-i neapărat necesar să fie 
ordinea clasamentului î Stea 
Dinamo și S.C. Miercurea C 
Există un nucleu de 10—15 i 
cheiști români care pot juca 
orice formație de pe conține 
Fie ea și reprezentativă. Ceea 
mi se pare foarte bine. Drui 
pe care mergeți este, dcci._b 
Trebuie d . r făcute unele coi 
țări, pe care mi-am permis '«ft 
le senin, ’.ez. tocmai dintr-o i 
re prietenie pentru sportivii 
mâni.

Călin ANTONESC

miefeuri de la ora 17, iar 
dimineața de la ora 15 va 
vea loc meciul de antrenarr 
finind seama de valoarea 
cheiului cehoslovac, aceste 
tru jocuri reprezintă un ex 
lent mijloc de verificare 
pregătire pentru tinerii no 
hocheiști. aflați înaintea u 
deosebit eveniment : campio 
tul european, grupa B. care 
avea loc anul viitor la Sofia.



ELISABETA POLIHRONIADE ÎNVINGĂTOARE
LA SMEDEREVȘKA PALANKA

Turneul internațional fe
minin ’e șah de la Smede- 
revska Palanka (Iugoslavia) 
s-a încheiat cu victoria maes- 
trei românce ELISABETA 
POLIHRONIADE, care a ter
minat neînvinsă întrecerea, 
totalizînd 7 puncte din 10 po
sibile (4. victorii și 6 remize), 
Reputata noastră șahistă, 
maestra internațională Elisa
beta Polihroniade, și-a con
firmat din nou forța sa de joc 
realizînd în acest turneu un 
procentaj remarcabil și 'partide 
valoroase.

Pe locurile următoare ș-au 
clasat Markovici (Iugoslavia) 
— 6,5 p, Margareta Mureșan

— 3 p. Mill vojeviei (Iugosla
via) 4,5 p. Petrovicl (Iugosla
via) — 3.5 p. Nikolin (Iugo
slavia) — 3 p. si J. Hund (R.F. 
Germania) — 2 p. In ultima 
ruhdă, Elisabeta Polihroniade 
a remizat cu Margareta Mu
reșan.

RECORDURI ROMÂNEȘTI PE PISTA4

DE PATINAJ DE
Un grup de patinatori de 

viteză a participat la un con
curs oragnizat la Budapesta,

Alergătorii români au domi
nat majoritatea probelor 
masculine. Tînărul Tibor Co- 
pacz (S.C. M. Ciuc), elev al 
antrenorului Dan Lăzărcscu, a 
cîștigat cursa de 5000 m cu un 
nou record republican de se-

ATLETELE NOASTRE PE LOCURI FRUNTAȘE
IN IERARHIILE MONDIALE

(România), Cejici, Stadler 
(ambele Iugoslavia) — cu cîte 
6 p, Erenska (Polonia) — 5,5 
p, Maksimovici (Iugoslavia)

In ierarhiile celor mai bune 
10 atlete din lume pe anul 1981 
figurează și mai multe sporti
ve din România : Maricica 
Puică, pe locul I la 3 000 m, 
cu 8:34,30, urmată de Poznia- 
kova (U.R.S.S.) — 8:34,80. Pui
că se află pe locul doi la 1500 
ia, cu 3:58,28, precedată de 
Dvirna (U.R.S.S.) — 3J57.78.

CE E NOU ATLETISMUL
INTERNAȚIONAL?

foarte controversate, avindu-se 
în vedere și faptul că în acel 
an va avea loc prima ediție a 
campionatelor mondiale, la 
Helsinki și că pentru atleții 
europeni două asemenea dispu
te ar fi prea mult ! în orice 
caz, înaintea unei hotărîri (ca
re a fost amînată pentru o re
uniune viitoare !) a rămas ca 
finala „A“ a „Cupei Europei” să 
se desfășoare la 20 și 21 au
gust. deci după ..mondialele- 
prevăzute pentru zilele de 7— 

-14 august în ceea ce privește 
Cupa Europei la probe com
binate, finala va avea loc la 
10 și 11 septembrie 1983.

Tot la Londra, cu prilejul 
congresului A-E.A. a fost de
finitivat calendarul competiți
ilor de anul viitor, care. în a- 
fara campionatelor amintite, 
mai cuprinde. între altele s
• campionatele mondiale de 
cros la Varșovia (21 martie),
• Crosul Balcanic la Atena 
(14 martie), • Balcaniada de 
juniori’ la Sarajevo (3—4 iu
lie), • Balcaniada seniorilor 
la București (13—15 august), • 
meciul de juniori România — 
Polonia — Ungaria la Cîmpu- 
lung Muscel (28—29 august),
• meciul de tineret România 
— R.S.S. Ucraineană la Cîm- 
pulung Muscel (25—26 septem
brie), • meciul de seniori Un
garia — România la Debrețin 
(12—13 iunie). Două meciuri 
mari sînt cele care opun for
mațiile R. D. Germane și 
U.R.S.3. Ia Cottbus (25—26 Iu
nie) și R. D. Germane și Sta
telor Unite la Karl 
(9—10 iulie)-

r.a cumpăna dintre două se
zoane de competiții atletice in
ternaționale. la Londra a avut 
loc cel de al 7-lea congres al 
Asociației europene de atletism, 
care a decis asupra unor ches
tiuni importante. Astfel, irîce- 
pînd cu ediția următoare a 
campionatelor europene de sa
lă, în programul competiției au 
fost introduse două noi pro
be, 200 m la bărbați și 3 000 
m la femei. Reamintim că ur
mătoarea ediție a C.E. pe te
ren acoperit vâ avea loc la 
Milano, în zilele de 6 și 7 mar
tie- Este pentru a doua oară 
că Milano organizează aceste 
întreceri (prima oară în 1978).

Campionatele europene în 
aer liber vor avea loc la A- 
tena. ca si în 1969. pe noul 
stadion, de 70 000 locuri, din 
complexul olimpic care va fi 
inaugurat cu acest 
Competiția continentală se va 
desfășura în zilele de 6—12 
septembrie. A.E.A. a ales a- 
cum și gazda ediției a XlV-a, 
cea din anul 1986, a „europe
nelor". Este vorba de orașul 
vest-german Stuttgart. Cam
pionatele europene de juniori 
din 1983 vor fi organizate în 
Iugoslavia, probabil în locali
tatea Maribor.

Discuții aprinse s-au purtat 
în legătură cu viitorul 

Bruno Za- 
continentală

prilej.

6—12

acum
„Cupei Europei 
uli“. competiție 
pe echipe. în mod special le
gate de ediția din 1983. în a- 
fara unor critici formulate a- 
supra sistemului general da 
desfășurare a competiției, pen
tru anul 1983 au existat opinii.

Marx-Stadt

I BERNARD HINAULT
I
I
I
I
I
I

I
I
I

L

După îndelungata domnia ■ 
tui Eddy Merckx, după ea 
Luis Ocana, Lucien van tmpa 
și Joop Zoetemelk s-au I»- 
fruptat și el la festinul „Ma
rii Bucle", iar Bernard TZtă- 
venet s-a dovedit a fi doar 
o amăgire, tată că — in sflr- 
șit — milioanele de paji ai 
„micii regine", care fac „gard 
viu” pe șoselele „Turului Fran
ței", au o vedetă de 14 do 
carate, un om care să le &- 
ninleascd de Jacques Anque- 
til și sd le strinească același 
uriaș entuziasm. Este, ați tn- 
tuit desigur, Bernard Hinault, 
„cultivatorul de ceapă" din 
Yffiniac, de trei ori învingă
tor in „Tour de France" (1971, 
1979, 1981), cel pe care mo
rile anchete de sflrșil de <M 
au început să-l introducă ta 
partea superioară a ierarhiei 
mapamondului sportiv. Ber
nard ar fi putut anul acee- 
ta să-i egaleze pe Marckx fi 
AnquetU la „consecutive" (cei 
doi titani au cite 4 vtetorii, 
cucerite una după alta, ta 
„Turul Franței”), dar ta IM#, 
pe clnd purta „tricoul galben", 
In genunchi i s-au înfipt su
lițele durerii, alungtndu-l dta 
caravană și ■ obllglndw-l șd-l 
facă cadou lui joop „lina de 
aur".

1981 a fost pentru HinauU 
un an fast. Două mari mo
mente marchează evoluțl. sa 
intre așii pedalei. Mai tatM 
victoria in „Turul Franței* 
(sau, cum declara pe Champs

șirului*..JElysăes : „reluasea , 
și, apoi, isprava de la „mon
dialele" din „Praga de aur". 
Aceasta din urmi mi se pare 
edifica'oare pentru dlrzenia 
lui de țăran muncii de gindtd 
parvenirii, dar și pentru va
loarea indubitabilă de mare 
rutier. Asta in ciuda faptului 
cd na și-a reconfirmat tricoul 
„arc-en-dd", cucerit la Sal- 
lanches, obținind „doar" • 
bronzul. Faptele s-au petre
cut așa:

Dțncolo de jumătatea cursei, 
pe o cobartre, plutonul s-e 
rupt ta două mari grupuri. 
HinauU se afla ta al doilea. 
Absența sa dta arvangardă a 
fost repede sesizată și o coa
liție Ualo-belgiană a declan
șat sarabanda. Decalajul «-« 
mărtt la peste două minute. 
Camerele de luat vederi insis
tau asupra lui Hinault, vroiau 
să prindă momentul ta cars 
acesta va acționa. Șt l-au 
prins. Bernard s-a așezai ta 
fața plutonului urmăritor și a 
apăsat ta pedale cu o forță 
uimitoare. Nu i-a rezistai dectl 
un spaniol, pe care l-a cărat 
tn spate plnă cind a prtno 
platanul răzvrătlților. A fost 
un efort fantastic, o probd a 
forței sale de titan, a voinței 
sale da netnfrtnt. A participat 
la sprintul final șl s-a bătui 
eu ultimele puteri pentru o 
victorie pe care o merita. Ma
ertens și Saronni l-au devan
sat ea mal puțin de o palmă, 
dar — să mt uităm — ptnă

Pe locul doi în lume este si
tuată șl Anișoara Cușmir, la 
săritura in lungime — cu 6,91 
m, după americana Anderson 
— 6,96 m- Fița Lovin este a 
treia la 800 m plat, cu 1:57,42. 
La aceeași probă, -Doina Melin- 
te, campioană mondială uni
versitară, este a șasea, cu 
1:57,81. Discobola noastră Flo
rența Crăciunescu ocupă pozi
ția a 5-a în lume, cu 68,98 m, 
în timp ce Mihaela Loghin la 
aruncarea greutății este situa
tă pe locul 7, cu 19,92 m.

LA BUDAPESTA
niori : 7:28,1 (v-r. — 7:29,1).
L-au urmat, în ordine. Andrei 
Erdely (Tractorul Brașov) cu 
7:40,2, Arpad Szekely (Mure
șul Tg. Mureș) 7:40,5 și Zsolt 
Zakarias (S.C. M. Ciuc) 7:46,0. 
Celelalte rezultate : 500 m — 
L Dezideriu Jenei (I.E.F.S. 
București) 40,85, 2. Mircea
Vrînceanu (Petrolul Ploiești) 
41,23, 3. Tibor Copacz 41,28, 4- 
Niculae Jenei (I.E.F.S. Bucu
rești) 41,73, 5. Teodor Farao- 
neanu (I.E.F.S. București) 41,89; 
1008 m — L Mircca Vrînceanu 
1:24,73, 2. Dezideriu Jenei 
1:25,54, 3- Niculae Jenei 1:27,37.

Clujeana Mihaela Timiș (an
trenată de tatăl ei, prof. Mihai 
Timiș) a realizat la 500 m 
45;80, cifră superioară recordu
lui de junioare I la această 
probă (47,44). ,

TURNEUL DE TENIS 
DE LA SALGOTARJAN

BUDAPESTA H, (Agerpres). —i 
tntr-una din semifinalele turneu
lui internațional de tenis da 1* 
Salgotarjan, jucătorul român A- 
drian Marcu l-a învins cu 5—l,' 
7—6. 6—3 pe Kiss (Ungarie). In 
sferturile de finală, Marcu U in- 
trecusa pe GutJ (Ungaria), ou 
scorul de 6—2. 8—4.

SCHIORII ALPINI 
ÎN ÎNTRECERI

• Proba feminină o* slaloea 
uriaș disputată în localitatea 
italiană Pila, contlnd pentru 
„Cupa Mondială”, a revenit 
schioarei vest-germane Irene! 
Epple.

® Elvețianul Piemin Zurbrir 
ggen a terminat învingător în 
proba de slalom uriaș desfășu
rau la Val Badia (Italia).

TURNEELE EINALE ALE E. C.I. IA BASCHET
In prima etapă a turneului fi

nal al Cupei Campionilor Euro
peni la baschet masculin b-«u 
înregistrat următoarele rezultate: 
Partizan Belgrad — Dea B oscii 
105—76, B.C, Barcelona. — Cânta 
60—68, Maccabi Tell Avfrr — Pa-

nathlnaikes 112—91. în competiția 
feminină: B.C. Budapesta — Spar
ta Praga 85—78, T.T. Riga — Ag«n 
Dusseldorf 87—57, Minier Pernlfc 
— Pagnosstn Trevtoe (Italia) 
76—«8.

PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALE
ALE CUPELOR EUROPENE

Ieri, la Ziirich, au fost stabilite prin tragere la 
ciurile din sferturile de finale ale cupelor europene 
In Cupa campionilor, UNIVERSITATEA CRAIOVA 
în prima manșă pe teren propriu cunoscuta formație 
MUNCHEN. Toate partidele au loc la 3 martie (tur) șt 
(retur). Iată programul complet:

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Dinamo Kiev
F. C. Liverpool
UNIVERSITATEA CRAIOVA
R.S.C. Anderlecht

Tottenham
Legia Varșovia 
Standard Liege 
Lokomtive Leipzig

Real Madrid
Valencia
Hamburger S.V. 
Dundee United

Viitoarea adversară
a Universității Craiova

sorți ma
la fotbal 

va întilnâ 
BAYERM

17 martie

BAYERN 
MtlNCHEN

— Aston Villa
— Ț.S.K.A. Sofia
— BAYERN MUNCHEN
— Steaua Roșie Belgrad

CUPA CUPELOR
— Eintracht Frankfurt/M.
— Dinamo Tbilisi
— F.C. Porto
— C.F. Barcelona

CUPA U.EJFJL
— F.C. Kaiserslautern
— I.F.K. Goteborg
— Neuchâtel Xaxnax
— Radnicikj Niș

AU FOST STABILIT! CAPII DE SERII Al TURNEULUI 
FINAL AL C.M. Șl Al PRELIMINARIILOR C.L

ZURICH. — Cu prilejul reuni
unii reprezentanților europeni in 
Comisia de organizare a Fede
rației Internationale de Fotbal 
s-a hotă rit ca al șaselea „cap 
de serie" la tragerea la serțl 
pentru grupele turneului final ai 
Campionatului mondial din Sp»-
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la sprint ei merseseră In.,, co
loarea trasă de colegii cte e- 
chtpe naționale.

Bernard Hinault are 27 de 
ani (s-a născut la 14 noiem
brie 1954) și vrea sd alerge 
ptnă la 32. Are, deci, timp sd 
bată recordurile lui Eddy 
Merckx și Jacques AhquetîU^

Hristache NAUM

I

I

nia să fie formația Angliei. A- 
lături de reprezentativele Argen
tinei, Braziliei, spaniei. Italiei șl 
B. F. Germania. In afara țâra 
gazdă celelalte 5 echipe sînt câș
tigătoare ale titlului mondial. De 
asemenea. In urna a patra — cu 
cota valorică socotită cea mal 
scăzută — la tragerea la sorți 
dlrț 16 ianuarie 1982, de la Ma
drid, vor fl introduse numele se
lecționatelor Camerunului, Alge
riei. Hondurasului, Salvadorului, 
Kuweitului Șl E. p. Chineze sau 
Noii Zeelande.

In privința celorlalte două ur
ne. stabilirea componentelor va 
avea loc in preziua operațiunii 
de formare a grupelor, iii cursul 
reuniunii Comisiei de organizară 
a i’-IJ-.A.

★
Tragerea la sorti a grupele* 

preliminare ale Campionatului 
european va avea loc la 8 ianu
arie 1982 la Paris, capii de serie 
pentru cele șapte grupe fiind 
R. F. Germania, Spania, Polonia, 
Anglia, Italia, Iugoslavia șl Ceho
slovacia. Din fiecare grupă se va 
califica prima clasată. Cîștigă- 
toarele celor 7 serii, împreună 
cu formația Franței — prezentă 
din oficiu, datorită calității de 
tară organizatoare — vor lua 
parte la turneul final, ce ae va 
disputa îa luna iunie 1984. în 
Franța.

TELEX • TELEX •
HANDBAL • Finala C.M. mau- 

culin de tineret se va disputa M 
Porte Intre U.R.S.S., deținătoarea 
titlului, șl Iugoslavia. In ultimele 
meciuri din grupele semifinale : 
U.R.S.S. — Suedia 29—îl ; Iugo
slavia — Cehoslovacia 16—16 ; 
Franța — Islanda 29—21 ; R.D. 
Germană — Danemarca 23—1®, 
• Turneul internațional mascu
lin de handbal de la Tbilisi s-a 
încheiat cu victoria reprezentati
vei U.R.S.S. — 10 p. urmată de 
Ungaria — ® p șl Spania — ® p. 
în ultima zi : U.R.S.S. — Spania 
23—17 ; Ungaria — R.S.S. Gru
zină 33—23 ; Bulgaria — Iugosla
via 23—21.

HOCHEI • în optimile de fi
nali ale „Cupei Campionilor Eu
ropeni” Ț.S.K.A. Moscova — DL 
name Wedsswasser (RD. Germa
nă) 12—3 (4—0. 2—1 6—2). Retu-

In cat 81 d« <mU d« sxi*- 
tenfd (a fost fondai la 
1900), clubul bavarez *-a 
arătat a fi una dintre oaia 
mol puternice (și laureata) 
formații vest-germane. Dacă 
pa plan intern palmaresul 
său este impresionant — a 
cucerit de 8 ori titlul da 
campioană (1931, 1909, un. 
1974, 1980, 1981) și de I ori 
Cupa R.F.G. (1937, 19S0,
1967, 1969, 1971) — și in ta- 
trccerile continentale a-« 
aflat mai întotdeauna prin
tre protagoniste: a cișitpal 
de 9 ori Cupa campionilor 
europeni — in 1974 (1—1 fi 
4—0 cu Atletico Madrid), 
1971 (2—0 cu Leeds Uni
ted) fi 1976 (1—0 eu Saini 
Etienne) —, o dată Cupa 
cupelor. In 1907 (1—0 o«
Glasgow Bangers), șl Cupa 
Intercontinentală, ta 19M 
(2—0 Și 0—0 cu Cruzeiro 
Belo Horizonte), Partici
pantă pentru a șaptea oa
ră in C.C.E., formafia pre
gătită acum de Paul Cser- 
nai a depăștt in primele 
două tururi ale competiției 
pe Oesters Vaxjo (1—0 și

Și 
fi

15

Benfica Lisabona 
4—1), In actuala 

a „Bundesligli", 
etape, se află pe 
poziția, la două

5-0) 
(0-4) 
ediția 
după
a treia 
puncte de lider, F.C. Kbbn. 
Formația standard (cei 
subliniați stnt internațio
nali): Milller — Dremmler, 
Weiner, 
nwnn 
ger, Breitner, 
yer — Hoenees, 
nigge. Lotul e&t* 
tat de Junghana, J 
zer, SlgurvinssDn 
și Del’Haye. la 
1971/72 a Cupei
Bayern a tntUntt pe Stea
ua București, calificarea 
fiind obținută grație golu
lui realizat la București de 
Gerd MOUer (1—1 și

Augenthaler, Horo- 
Kraus, Dumber* 

Ntederme- 
Rumme- 
compla^ 

Beierlor*- 
Jamoa 

i ediția 
etajelor.

TELEX • TELEX
ru® la 13 ianuarie, la Moscevsf 
• La Mlada Boleslav, ta meet 
de tineret : U.R.SJ3. — Ceho
slovacia 2—1.

ȘAH • în campionatul unional 
mascuibfi ; _ 2: ~ ~~
l-« învins pe Kasparov, RomanA- 
s’tai pe Kuzmin, Iar pa.rtldeOa 
BetLiavskl — Gavrikov gț Țeskov- 
ski — Tukmakov s-au bermilnaâ 
remiză. în clasament : Psanis 
— 6,5 (1), Romanlsin — 6.5 p. Ttik- 
manev — 5,5 etc.

TENIS S în optimile de finală 
ale turneului de la Brisbane 1 
Dent (Australia) — Brumberg
(S.U.A.) 6—3, 7—6 ; MiAchefH
(S.UA.) — Drewett (Australia)
7— 5, 7—4 ; Meis-ter (S.UJL.) —
Fan cutt (Australia) 6—7. 6—a,’
8— 1.

(runda a 18-a) GutJre
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