
Ieri, în cadrul unei festivități la Kremlin

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
( a Mat tovarășului

LEONID ILICI BREJNEV

-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ORDINUL „VICTORIA SOCIALISMULUI-
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, vineri dimineața, Ia 
Moscova, la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului Suprem 
și Consiliului de Miniștri ale 
U.R.S.S., cu prilejul celei de-a 
75-a aniversări a tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar 
genera! al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

★
In cadrul solemnității care a 

avut loc Ia Kremlin in după- 
amiaza zilei de 18 decembrie, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, a inminat to
varășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al P.C.U.S., președin

tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.K.S.S., înaltul ordin 
al Republicii Socialiste Româ
nia „Victoria Socialismului", 
acordat de conducerea Partidu
lui Comunist Român și a Re
publicii Socialiste România.

în cadrul aceleiași ceremonii, 
conducătorii de partid și de 
stat ai R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace. R. D. Germane, 
R. P. Mongole și R. P. Ungare 
au inminat tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev inalte distincții 
ale țărilor respective.

în Încheierea festivității, la 
care au luat parte membrii și 
membrii supleanti ai Biroului 
Politic. secretarii C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul L. I. Brejnev 
a adresat conducătorilor de 
partid și de stat din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană. R. P. Mongola. Re
publica Socialistă România și 
R. P, Ungară mulțumiri, ex- 
primind. totodată, recunoștința 
pentru înaltele distincții acor
date și pentru cuvintele calde 
ce i-au fost adresate cu acest 
prilej.

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
In ziua de 18 decembrie a.c. 

au avut loc lucrările plenarei 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

La plenară au participat 
membri ai C.N.E.F.S., repre
zentanți ai instituțiilor și orga
nizațiilor centrale cu atribuții 
în organizarea și desfășurarea 
activității sportive, prim-vice- 
președințt ai consiliilor județe-

ganizațiile sportive locale. Ple
nara a stabilit convocarea 
Conferinței mișcării sportive 
pe țară la sfîrșitul lunii fe
bruarie — începutul lunii mar
tie 1982. în luna ianuarie 1982 
urmează să se desfășoare con
ferințele consiliilor județene 
pentru educație fizică si sport 
și conferințele federațiilor 
sportive.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la 
plenară au adresat o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al partidului, în care, prin
tre altele, se spune :

„în aceste momente de maximă importanță, în care în
tregul nostru popor îșj exprimă deplina adeziune la noul 
apel pentru pace al României, inițiativă de o valoare de
osebită, pe care Dumneavoastră, mult iubite șj stimate to
varășe Nieolae Ceaușescu, ați adăugat-o nenumăratelor 
inițiative luate în slujba omului și a bunăstării lui, a socia
lismului și comunismului, participanții la plenară se ală
tură vibrantelor chemări pentru o luptă susținută împo
triva înarmării nucleare, pentru o lume a înțelegerii și 
păcii.

Sportivilor, tehnicienilor, cadrelor din mișcarea sportivă, 
nu le sînt indiferente destinele omenirii. Sportul nu se 
poate desfășura decît într-o lume a păcii și colaborării între 
popoare.

Plenara Consiliului Național pentru Educație Fizică și 
Sport apreciază că sub conducerea și îndrumarea perma
nentă de către partid, de către Dumneavoastră personal, 
organizațiile sportive au desfășurat o activitate mai susți
nută pentru dezvoltarea continuă a mișcării sportive și 
sporirea contribuitei acesteia la formarea unui tineret să
nătos, atît fizic, cit și intelectual, la modelarea trăsăturilor 
omului nou. constructor al societății noastre.

Vă raportăm cu acest prilej că prin organizarea compe
tiției sportive naționale „Daciada" s-au înregistrat reali
zări însemnate în extinderea caracterului de masă al edu
cație; fizice și sportului, precum și în sportul de perfor
manță. Jocurile Mondiale Universitare organizate în acest 
an în țara noastră au confirmat dăruirea și devotamentul 
sportivilor noștri, care au obținut un total de 67 de me
dalii, dintre care 31) de aur și locul al doilea în clasamen
tul celor 85 de țări participante.

Analizînd cu responsabilitate partinică, în spirit critic și 
autocritic, activitatea de educație fizică și sport desfășu
rată pînă în prezeijt, participanții la plenară au relevat că, 
in multe laturi ale acestei activități, s-au înregistrat rămi- 
neri in urmă, deficiențe, care au subliniat o dată in plus 
necesitatea sporirii permanente a exigenței, a ordinii Și dis
ciplinei în tot ceea ce realizăm.

Conștienți de răspunderile ce revin organizațiilor spor
tive în etapa actuală de dezvoltare a patriei pe drumul 
socialismului și comunismului, în fața conducerii partidului, 
a Dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, 
ne angajăm încă o dală să facem totul pentru infăpluirca 
obiectivelor Congresului al XII-lea al P C.K., pentru înde
plinirea sarcinilor trasate mișcării sportive în actualul cin
cinal, pentru a contribui la dezvoltarea și înflorirea conti
nuă a României Socialiste".

ne pentru educație fizică și 
sport, membri ai birourilor fe
derațiilor sportive și cluburi
lor sportive, tehnicieni, zia
riști.

Plenara a dezbătut șl adop
tat obiectivele și indicatorii 
activității de educație fizică și 
sport pe anul 1982.

A fost prezentată o infor
mare privind desfășurarea a- 
dunărilor și conferințelor de 
dări de seamă și alegeri în or-

Participanții Ia plenară au 
analizat și aprobat un plan 
de măsurț privind creșterea ca
lității și eficienței activității 
în atletism.

Au fost prezentate măsurile 
luate de C.N.E.F.S. și Federa
ția Română de Fotbal cu pri
vire la întărirea ordinii și 
disciplinei tn activitatea fotba-

(Contmuare in oao a 7-aj
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Campionatul balcanic de handbal masculin

MIINE, 0 ATRACTIVĂ FINALĂ: 
ROMÂNIA - IUGOSLAVIA

Ieri, ambele formații au repurtat victorii, In partidele
cu Turcia și, respectiv,

REZULTATE TEHNICE

CLASAMENT

Româmia 3 — Grecia 47—14 (25—5) 
România A — Turcia 36—15 (’.3—5) 
logos iovi-a — Bulgaria 23—20 (ÎO—9)

1. Iugoslavia 2 2 0 0 69-25 4
2. România A 2 2 0 0 63—33 4
3. Bulgaria 3 1 0 2 70-66 2
4. Turcia 3 1 0 2 63—67 2
5. Grecia 2 0 0 2 24-78 0

BAIA MARE. 18 (prin tele
fon). Gala de vineri seara a 
celei de a III-a ediții a Cam
pionatului Balcanic de hand
bal masculin a oferit specta
torilor prezenți in tribunele 
sălii de sport „Dacia" partide 
în care reprezentativele Româ
niei și-au înscris la activ vic
torii de palmares. Doar me
ciul Iugoslavia-Bulgaria a fost

Bulgaria
PROGRAMUL 
de sîmbătă

Ora 16 : România B — Bulgaria
O ia 17,30 : Român ia A — Grecia
Ora 19 : Lugos avia — Turcia

...ți de duminică
Ora 16 : România B — Turcia
Ora 17.30: România A — Iugoslavia 
Ora 19 : Bulgaria — Grecia

mai echilibrat A fost vorba 
desigur de „liniștea dinaintea... 
furtunii", ultimele două runde 
programînd sîmbătă și dumi
nică meciuri de mare atracti- 
vitate. hotărîtoare pentru cla
samentul final.

Hristache NAUM

M. DUMITRU(Continuare in pag. a 8-a)

Azi și miine — partidele retur in cupele europene la velei

DEȚINĂTORII TROFEULUI CONTINENTAL, DINAMOVISTII,
IN fața UNUI OBSTACOL DIFICIL: Ț.S.K.A. SOFIA
• Farul (f) apără, la Bratislava, rezultatul de 3-1 de la Constanta

• Dinamo (f) și
Cele 4 reprezentante ale vo

leiului românesc în cupele eu
ropene susțin azi și miine par
tidele retur. A sosit ceasul lui 
„a fi sau a nu fi" pentru de
ținătorii trofeului european a! 
echipelor de club, voleibaliștii

Steaua (m), fără
de la Dinamo București. A 
sosit, la propriu și la figurat, 
căci astăzi, în sala din șos. 
Stefan cel Mare, din Capitală, 
între orele 18 și 19 (chiar dacă 
meciul va dura mai mull), 
soarta calificării în „sferturile"

Cele două fruntașe ale voleiului nostru masculin, Dinamo și 
Steaua, vor putea fi văzute azi și miine in Capitală in meciu
rile retur din cupele europene. Iată-le aici fafă-n față (in atac, 
Bădiță). Foto : V. BAGEAC

prea mari emofii...
noii ediții. a C.C.E. se va de
cide : Dinamo sau Ț.S.K.A. So
fia ? Campionii bulgari au 
venit la București cu importan
tul avantaj dat de victoria cu 
3—0 (45:31) obținută sîmbătă 
trecută pe teren propriu, in 
partida tur, scor la care „au 
pus umărul" întrucîtva și ar
bitrii (mai ales „secundul", 
care i-a împiedicat pe dina- 
moviști pur și simplu să cîști- 
ge setul al doilea), dar la care 
a contribuit, în general, și 
sextetul „alb-roșilor“ prin ne
siguranță la preluare și impre
cizie la serviciu, datorită nea- 
comodării cu mingea „Mikasa" 
(oficială). Dar, în cursul acestei 
săptămini ei au efectuat antre
namente cu cele 3 mingi „Mi
kasa" primite pentru jocuri si, 
după cite am văzut, acomoda
rea s-a realizat in bună mă
sură. Deși misiunea ecnipei Iui 
W. Schreiber nu este deloc 
ușoară, avînd în vedere faptul 
că, pentru obținerea calificării, 
Dinamo trebuie să cîștige cu 
3—0, iar fiecare set sub 11. în 
tabăra campionilor europeni

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 8-a)

SPORTUL APE 0 PERMANENȚA MEREU REÎNNOITĂ
Sportul este una din for

mele culturii fizice care, 
la rindul ei. face — sau 

ar trebui să facă — parte din 
cultura generală. Este, evident, 
o formulă ideală de realizare 
a personalității, rareori înfăp
tuită. în relație cu celelalte 
forme da cultură specializată 
sau complementară cultural- 
Stiintifică.

Sportul poate fi considerat si 
ca una din formele de mișca
re coordonată, pentru atingerea 
unui obiectiv si obținerea unul 
randament ludic. Se eviden
țiază astfel influența exercita
tă asupra structurilor și func
țiunilor organismului, nrccum 
si capacitatea lui educativă. 
Este explicabil de ce există o 
medicină sportivă si o peda
gogie a sportului în ansam
blul educației fizice.

Considerabilul potential pro-

acad. ȘTEFAN MILCU
filactic si curativ al diferite
lor forme de mișcare sportivă 
este insuficient utilizat în an
samblul mijloacelor naturale de 
terapie curativo-profilactică. 
Desigur că această apreciere 
trebuie făcută cu rezervă. în- 
trucît situația este extrem de 
diferită comparativ în educa
ția si medicina diferitelor țări.

Fără îndoială că sportul si 
cultura fizică in general vor 
dobindi o importantă crescin- 
dă. pe măsura creșterii timpu
lui liber, eliberarea omului de 
activitatea . ce-i consumă re
zervele bioenergetice. în per
spectiva viitorului, trebuie să 
considerăm, de asemenea, con
stituirea medicinii omului să

nătos. care va urmări menți
nerea stării de sănătate, prin 
antrenarea mecanismelor biolo
gice care asigură integritatea 
organismului si dezvoltarea ca
pacităților personale. Evident 
că. în medicina omului sănă
tos. sportul si cultura fizică 
vor avea un rol tot așa de 
important in ansamblul regu
lilor dc igienă mentală și cor
porală, in context cu alimen
tația rațională. condițiile do 
muncă și comportament social.

în epoca contemporană, rea
lizarea acestor obiective este 
rareori înfăptuită individual 
sau în colectivități restrinse, 
în explicația acestei situații 
trebuie să ținem seama de nu
meroase condiții si factori ce 
intervin In determinismul ei. 
Nivelul de civilizație al unei

(Continuare in pag, a 3-a)



SPORTURI TEHNICO-APLICATIVE
ASPIRAȚII SPRE ZBORURI TEMERARE... Cîmpina Iși lansează campionii!

Cărți noi

sport-sAnătate producție

în aerocluburile aviației 
sportive începe o nouă etapă 
de pregătire : deschiderea
cursurilor cu elevii din anul I. 
Pentru aceștia am solicitat co- 
mandantului Aeroclubului
Central Român. Dumitru Ma- 
teescu, cîteva amănunte :

— Mai întîi aș dori să spun 
că datorită foarte bunei înzes
trări tehnice de care dispunem 
și colaborării st rinse realizate 
cu C.C. al U.T.C.. care răs
punde de pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei, vom 
lărgi aria de cuprindere a ti
neretului în practicarea n- 
viației sportive. îndeosebi a 
parașutismului si planorismului. 
Si vom urmări realizarea unei 
ctt mai Înalte 
eelor aflați in 
«ătire.

— Care sînt
— în secțiile de parașutism 

ae primesc tineri intre 15 si 26 
de ani, eare urmează cursurile 
unui liceu sau ale unei ecoli 
similare. Ei vor fi supuși unor 
ieste privind nivelul de pre
gătire teoretică și unui riguros 
examen medical. Dacă nu au 
Împlinit vîrsta de 18 ani. odată 
eu cererea de înscriere vor 
prezenta șl un consimțămînt 
din partea părinților. în primul 
an vor face doar cursuri teo
retice, pregătire fizică, cunoaș
terea și plierea parașutelor, 
zboruri de aclimatizare sl abia 
in cel de al doilea an vor face 
salturi eu parașuta din aero
nave. în ce privește celelalte 
două discipline, planorismul ri 
zborul cu motor, condițiile de 
admitere sînt ceva mai pre
tențioase, ținindt’-se seama 
de inalta tehnicitate a apara
telor de zburat moderne. Li-

specializări ■ 
procesul de pre-

acerte condiții ?

mitele de vîrstă sînt între 16 
și 2i de ani. examenul medical 
mai minuțios, iar cunoștințele 
teoretice — fizică, matematică 

cer a fi ce) puțin la ni- 
elnea a 

se primesc 
formele de 
cursuri li- 

termi-

— se 
velul 
Xl-a 
tineri 
învătămint sau fără 
ceale — ori similare 
nate. Vreau să adaug că acti
vitatea în aviația sportivă se 
desfășoară intr-o riguroasă 
disciplină șl seriozitate.

— Am dori să precizați care 
sînt localitățile în care există 
aerocluburi ți secții de pregă
tire.

— în prezent ființează aero
cluburi in localitățile! Arad 
(planorism și parașutism). Bra
șov (zbor eu motor și parașu
tism la Ghimbav și planorism 
la Sinpetru), București (toate 
cele trei discipline). Clej-N*- 
poea (planorism și parașu
tism), Craiova (planorism și 
parașutism). Deva (planorism 
Si parașutism). Iași (planorism 
și parașutism). Ploiești (zbor 
cu motor și parașutism). Pi
tești (toate cele trei discipline), 
Tg. Mureș (planorism și para
șutism), Suceava (planorism 
si parașutism). Sibiu (plano
rism si parașutism). Baia Ma
re (planorism si parașutism), 
iar la Galați si Tecuci 
există seetii 
As dori 
municipiile 
iești. Iași 
București 
parașutism 
gostiți de
„botezul aerului", cum se spu
ne. incă de la 14 ani.

elevilor din 
de liceu. Nu 
necuprinși în

si
de parașutism, 

să adaug că în 
Cluj-Napoca, Plo- 
și in municipiul 
există turnuri- de 
unde tinerii indră- 
aviație pot primi

Viorel TONCEANU

ISCUSITII CONSTRUCTORI DE LA „ARIPILEr/‘

UN AS LA KARTING
PAUL SCHMIDT

Orașul Cîmpina se arată a fi 
tot mai 
tarilor 
kartingul și 
primă dovadă, campionul 
țional la clasa 70 cmc este un 
foarte tînăr sportiv din acest 
oraș prahovean — Paul Schmidt, 
care abia a împlinit 14 ani. El 
este cel mai bun produs ai Ca
sei pionierilor și șoimilor pa
triei din Cîmpina.

Cum a ajuns să îmbrățișeze 
acest sport tehnico-aplicativ ? 
Greu de precizat, fiindcă nu 
mai puțin de trei tehnicieni 
consideră că au merite deose
bite în apropierea lui Paul de 
kartdng : tatăl 
de moto, apoi mecanicul 
«tantin Goran 
Ștefan Chițu, 
lui național de moto, 
intuit talentul, vocația 
motoare, încă din anul 
se străduia să dezlege 
slovelor...

mult un fief al sper- 
mecanice. Am numirt 

motociclismul. O 
na-

său, instructor
Con- 

hihdntoles 
al lotu- 
care i-a 

pentru 
In care 

tainele

St
antrenor

Oricum, tînărul Paul

Secția „Aripile** Brașov este 
deținătoarea titlului de cam
pioană pe țară, în acest an, la 
aeromodele radio-comandate (se
niori), vicecampioană la juniori 
și deținătoare a numeroase re
corduri și ‘ ... -
pftvăloaie, 
maeștri ai 
CA, David __ _______ „ _ ___
fani, Narcis îvancea sînt rfțiva 
dintre așii modelismului brașo
vean, Marea majoritate a mem
brilor secției lucrează ca tehni
cieni în industria aeronautică, 
iar în timpul liber lată-i tot 
constructori, tot de înaittă cla
să, dar în domeniul mintă para- 
tetor de zburat. Președintele 
secției, îng. Dumitru Șerbănes- 
eu, șeful secției prototipuri te

trofee. Constantin A- 
Dumitru îvancea, 

sportului, Teofil Stoi- 
Ervin, GheoTghe Bte-

I.C.A., este convins că nici nu 
se potea afla un alt sport mai 
potrivit pentru oamenii ' ' 
prinderii. Am retinut un 
semnificativ : „Am ajuns 
structori de avioane, de planoa
re și de elicoptere practicind 
din copilărie modelismul — ne 
spunea Constantin Apăvăîoaie. 
Este explicabil faptul că multi 
dintre noi am căutat să îndru
măm pașii copiilor noștri tot 
spre acest sport. Ei fac cinste 
secției, ea juniori : Narcis Ivan- 
cea — recordman national. Peter 
Ștefani — vicecampion republi
can, Ion David și alții". Mine, 
acești tineri vor fi și ei. cu si
guranță. tehnicieni de înaltă cla
să. La „Aripile" Brașov visele 
prind... aripi.

între- 
fapt 
con-

Schmidt, 
elev la Școala generală nr. 8 
din Cîmpina, anunță um vioitor 
mare motociclist și automobilist. 
Are toate condițiile pentru a a- 
junge la o asemenea reușită, și 
la Casa pionierilor și șoixnâlor 
patriei din localitate, și la aso
ciația sportivă Poiana Cîmpina, 
acolo unde — în paralel —• slnt 
descoperiți și modelați tot mai 
mnlți co-pii și tineri. De fapt, 
cele două cercuri de sporturi 
mecanice colaborează strîns, atăt 
pe planul instruirii tehnice, cit 
și în direcția utilizării utnor 
materiale. Multe motorete ^Wo- 
bra“. scoase <lin uz, din tra
seele de concurs, trec de la 
Poiana Cîmnina la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei, rămî- 
nînd foarte utile pentru proce
sul de instruire.

Așadar, micii iubitori ai kar-, 
tingului din Cîmpina vor deve
ni mîine, într-o primă etapă —• 
motocicliști, sport cu largă des
chidere în acest oraș care dis
pune, în zona Dealului Muscel, 
de amenajări ideale pentru con
cursuri interne si chiar interna- 

' “ etape
concurs 

prezenți moto- 
muMte țări, a*i 
la Cîmpina. Al-

Editura Politică a tipărit, 
recent, intr-o îngrijire remar
cabilă. o lucrare de mare uti
litate pentru organizarea la 
un nivel superior a activități 
sportive sindicale, îndeosebi 
acum cind în Întreaga miș
care sportivă s-a trecut la a- 
pliearea in viată a noilor sl 
prețioaselor indicații si orien
tări date de tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, se
cretarul general al partidului 
nostru : „Este necesar să a- 
eordâm atenția corespunzătoa
re sportului de masă, educa
ției firiee, ea părți ale formă
rii unui om înaintat, sănătos 
și fizic, și intelectual. Organi
zațiile de partid, organizațiile 
sindicale și de tineret trebuie 
să se ocupe permanent da

viața culti.raîă și distractivă 
a maselor, a tineretului...*4.

Lucrarea la care ne referim. 
„Îndrumar pentru educație fi
zică și sport in întreprinderi 
și instituții44, răspunde inte
gral acestor cerințe, autorii — 
Efrem Cherteș și loviță Po
pa — sintetizînd cu pricepere 
si pasiune experiența generală 
a sportului nostru în acest 
domeniu, cit și propria lor 
experiență, bogată si fructu
oasă. de activiști ai mișcării 
sportive. Prefațat elogios dc 
Nicolac Dragason, secretar al 
C.N.E.F.S., „îndrumarul** se 
constituie într-o lucrare bine 
structurată, fiecare din cele 4 
capitole invitînd nu numai la 
lectură pentru Îmbogățirea 
cunoștințelor de specialitate, 
ci și în cazul activiștilor 
sportivi, al instructorilor etc. 
— la acțiuni prioritare, expe
rimentate cu rezultate excelen
te, tocmai această latură 
practică făcînd, spre meritul 
autorilor, să crească valoarea 
utilitară a lucrării.

După capitolul de remarca
bilă ținută teoretică, științifi
că. intitulat : -Sport-Sănătate- 
Productie-. cartea cuprinde, 
în continuare, pe cele dedi
cate formelor de organizare a 
activităților de educație fizi
că, formelor de organizare a 
activităților sportive eompeti- 
țtonale de masă și organizării 
muncii de propagandă — for
me și mijloace. în cadrul că
rora sînt incluse programe și 
exerciții selectate cu multă 
grijă pe baza unor contribuții 
proprii ale autorilor.

Pe scurt, o lucrare mai mult 
decît binevenită în librării și, 
mai ales, în... biblioteca fiecă
rui slujitor al sportului.

Don GÂRLEȘTEANU

V. T. MUREȘ

țlonale. Dealtfel, două 
ale „Cupei Prietenia**, 
la care au fost 
cicliști din mai 
fost programate 
tele vor urma 1

Pină una alta, iată, 1a Casa 
științei și tehnicii se preconi
zează înființarea în 1982 a unui 
al treilea cerc de karting, 
zervat juniorilor, 
încă un 
împliniri 
neni, în 
(T. ST.).

re- 
Altfel spus, 

pas spre mult așteptate 
pentru tinerii cîmpi- 
sporturile mecanice !

ORICE PROFESIE Al AVEA, FĂCÎND SPORT
VEI MUNCI CU MAI MULTA PLĂCERE Șl MAI BINE“

afirmă cu convingere cunoscutul actor Alexandru Lulescu

INFERNUL GLORIEI

Printre iubitorii înotului care 
vizitează cu consecvență și în 
aceste zile de început de iarnă 
bazinul Floreasca, l-am întîlnit 
zilele trecute pe talentatul actor 
Alexandru Lulescu, de la Tea
trul „Constantin Tănase**. Și faptul 
nu ne-a mirat, pentru că îl știm în
drăgostit de sport tot așa cum 
este și de scenă, de arta pe care 
o profesează cu remarcabilul său 
talent. Lulescu este, dealtfel, ju
cător de bază în echipa de fotbal 
a actorilor și organizatorul întîl- 
nirilor acestei echipe cu o seamă 
de formații divizionare, pe stadi
oane din Capitală și din țară, în
treceri deosebit de gustate de ma
rele public. Al. Lulescu practică 
și alte sporturi, dar... Profităm 
de momentele de relaxare după 
repriza de efort făcută pentru o 
deosebit de agreabilă conversație 
pe teme sportive.

— Cînd a făcut actorul Al. Lu
lescu legămînt cu sportul ?

— De pe cînd eram copil, Wtt
uitați că am crescut in Dedtm 
Piscului și pe-atuncl maidanele 
de pe acolo constituiau împărăția 
noastră, a micilor fotbaliști. In 
Kceu am practicat boxul, luptele, -----  —.— .... . . . to

in familie. Apoi să muncească 
sirguincios, să gindească și 
antrenamente ți in competiții, 
fiecare întrecere pe teren să 
stăpîniți de un singur gind : 
a fi actorul nr. 1.

la 
La 
fie 
de

A venit lume multa pe stadion, 
» -i ieșit primii

cu 
cu 
cu 

pe... 
haz 
că-i 
fot- 

11—0

iar noi, actorii, am 
ta încălzire. Băieții jonglau 
balonul ca la circ : alergau 
mingea pe cap, o ,/igățau^ 
virful bocancului, o țineau 
frunte și pe nas. Ce mai : 
mare și credința spectatorilor 
vom face praf pe adevărații 
baliști. Dar scorul a fost w
pentru ei. învinsese nu fenta și 
fantezia ci pregătirea fizică a
sportivilor.

Și talentatul actor Alexandru 
Lulescu ne-a invitat la... un mers 
pe jos spre casă. Proba făcea 
parte din programul său sportiv 
al acelei zile.

Dumitru MORARU-SLIVNA

• ....Ce calități trebuie să 
posede un rutier pentru a re
aliza victorii de răsunet ?

— Multe. Dintre ele, voința 
mi se pare cea mai de seamă. 
Apoi, trebuie să vrea să mun
cească foarte mult pentru 
perfecționarea fiecărui amă
nunt dc tehnică și tactică, li 
mai trebuie, acestui rutier ca
re vrea să devină vedetă pu
terea de a renunța ia marile 
plăceri ale tinereții, de a se 
abține, de a înțelege că pen* 
tru o victorie de prestigiu 
mondial este nevoie de multe 
sacrificii...*4, iată răspunsul o» 
ferit de celebrul ciclist Eddy 
Merckx unui reporter intere
sat nu numai de rezultate, cit 
mai ales de fenomenele inti* 
me ale ciclismului, de la noi 
și de pretutindeni. Reporterul 
este Hristachc Naum, iar frag
mentul reprodus — edificator 
pentru ceea ce trebuie să în
semne un mare campion — 
face parte din recenta sa car
te — „Infernul gloriei* —, a- 
părută în editura „Sport-Tu- 
rism*4.

Autorul nu mal are nevoie 
de prezentare. Ziarist fervent, 
mereu acolo unde viata fier
be în arena sportivă, Hrista- 
che Naum este cunoscut prin 
„condeiul4* său pus de peste 
trei decenii în slujba ciclis
mului. O dovadă o constituie 
cartea amintită — noua sa 
carte —, care aduce în prim- 
plan o serie de „autori de 
legende44 ai ciclismului mon
dial și autohton. Pe Fausto 
Coppi, Roger Riviere, Jacqpes 
Anquetil, Eddy Merckx, Feli
ce Gimondi, Joop Zoetemelk, 
Gabriel Moiccanu, Teodor Va
sile — ca să numim doar 
cîtiva dintre ei —, Hristache 
Naum i-a însoțit ca „reporter 
la bine si la rău**, iar acum 
trăim alături de el momentele 
de un real dramatism ale unor 
curse memorabile. Dramatis
mul înfrîngerii — uneori to
tale —, dar si al bucuriei de
pline a victoriei. Este o carte

scrisă parcă în fuga carava
nei, palpitînd la fiecare se
cundă pentru tot ceea ce se 
întîmplă acolo, în intimitatea 
plutonului. Scrisă alert, cu 
bar evident. Pătrundem în 
„infernul gloriei*4 cicliste cu 
curiozitate și ieșim tulburați 
de trăirile marilor campioni, 
mai aproape de ei cu inima 
și gîndul. pricepîndu-le mai 
bine eforturile, sacrificiile, ca
re adesea ne scapă cînd ei, 
cilcflistiî. străfulgeră pe Jîngă 
noi în căutarea liniei de so
sire.

Fără îndoială, acest volum 
reprezintă unul din succese
le editurii în acest an. O car
te ale cărei virtuți. însă, vă 
lăsăm să le descoperiți sin
guri...

Emanuel FANTANEANU

ALTE APARIȚII IN EDITURA SPORT-TURISM
• Gh. Cișmaș
• D. Dumitru

apoi scrima și-am jucat și 
„Carmen", ca junior.

— Ce legătură vedeți între 
tru șl sport ?

— Aș spune că și teatrul

tea-

sportul sînt, In primul rlnd, spec
tacole. Este adevărat, stadionul e 
o scenă mult mai 
tatorii sînt mult 
Dar în vreme ce 
doar spectator, în 
oricînd pe scenă,_ _____________ ,
dar mai ales pentru a te bucura 
de binefacerile lui — sănătate, 
robustețe, optimism. Orice profe
sie ai avea, făctnd sport, spun 
osta din propria experiență, wi 
munci cu mai multă plăcere șl 
mai bine.

— Ce părere aveți despre regi
mul de viață al unui sportiv de 
performantă ?

— El trebuie să ducă o vbeță 
cumpătată, cu rațiune In foate9 
tnceptnd de la alimentație ptnă 
ta comportomentui Sn aoetaio^e,

mare, iar spec- 
mai numeroți. 

la teatru efti 
sport poți urca 

ca divertisment.

mai

— Ați făcut scrimă In Institut, 
cu maeștrii I. Popescu șl Pelle
grini, după cite știm ați făcut și 
box, cu maestrul Eustațiu Măr
gărit, dar așa cum se vede ma
rea dragoste rămîne tot fotbalul. 
Care sînt formațiile dv. prefe
rate ?

— Dinamo, Rapid și... echipa fn 
care joc, cu Jean Constantin, cu 
Horia Căclulescu și alții.

— Ce jucători vă plac 
mult T

— Am pue qcMI, eu speronțd, 
pe Gabor și pe Ciobanu.

— Ce antrenori ați evidenția ?
— Antrenorii noștri mizează 

mat mult pe șansă dedt pe ta
lent și pe muncă. Desigur, nu 
chiar toți, dar..,

— Poate ne relatați, în Înche
iere, o amintire plăcută din viața 
dv. de^. sportiv.

— Cu pldcere. îie-am deplasat 
odată — o echipă de acrobați și 
jongleri — tn provincie pentru «m 
spectacol de varietăți. Și ne-am

eu acest prilej să oferim 
publicului șt un spectacol sportiv^ 
juctnd o partidă amicală de fot
bal cu dMfiomtna din tocatttota.

• • • •

economiștii Cons-

Alexandru Popes- 
trimit și eu felici-

CORIN BIANU, BUCUREȘTI. Un 
catren dedicat lui MIHAI ȘUBA, 
care a ciștigat pentru a doua oa
ră consecutiv titlul de campion 
al României la șah :
De-acum, o nouă vorbă 
In șah se-adjudecă t
Atunci cînd lupți cu Șubă« 
O bagi pe... mînecă 1
... .Cred, totuși, că dv.. prin 

aceste 4 rînduri. l-ați făcut... mal 
pe Șubă 1

BUCU-GABRIELA MĂCIUCĂ. _____
RESTL Interesant ! „In sala de 
festivități a Ministerului Energiei 
Electrice, marele maestru inter
national de șah VICTOR CIO- 
CALTEA a susținut un simultan 
bUruatind Zi de taientați practl- 
canli ai acestui sport din Minis
terul Energiei Electrice, Ministerul 
Minelor și Ministerul Geologiei. 
Scorul 1 16,5—1/ pentru Clocâl-
tea. Aplauzele sălii au fost adre
sate atlt apreciatului nostru șa- 
hist, cit șl eelor 4 adversari eare 
se pot sslndrl acum că au • vic-

— Lupte greco-romane
— Ghid de reeducare funcțională 

Cultură fizică medicală 
Suceava (ghid)

tone la Ctocâltea, fie și într-un... 
simultan. Este vorba de ing. Cor- 
neliu Scurtu, ____ ____
tantin Drăgan și Mihai lonescu 
și tehnicianul 
cu*. Cărora le 
țâri... simultan.

MANOLE TOMA. ZIMNICEA. 
Executind o lovitură de la H me
tri si trimițind mingea in bară 
sau reluînd-o după ce a fost res
pinsă de portar și înscriind de 
data aceasta. Jucătorul în chesti
une va figura pe lista golgete- 
rilor cu un gol înscris din... ac
țiune si nu din lovitură de la U 
metri. Paradoxal, imprecizia sa 
îl favorizează ! Nu e echitabil, 
dar problema nu poate fi rezol
vată decît asa.

STANCU TEODOR. BLAJ. Îna
inte de a deveni fotbalist. Florin 
Cheran. actualul antrenor al Chi
miei Ritnnlcu Vîleea. a practicat 
atletismul, ti*nd un bun săritor 
In Înălțime. El este fratele com
pozitorului... vasile Vasilaclie.

ANUNȚ
I.D.M.S. informează pu

blicul cumpărător că toate 
magazinele auto I.D.M-S. 
sînt deschise duminică 20 
decembrie 1981 între orele 
8—14, livrind autoturisme 
cumpărătorilor înscriși și 
programați după cum ur
mează :

București pînă la nr. 4.000/ 
1982 ; Pitești pînă la nr. 
1.500/1982; Bacău pînă la nr. 
1.200/1982 ; Brașov pină la 
nr. 300/1982 : Baia Mare 
pînă la nr. 3400/1982; Cluj- 
Napoca pină la nr. 1.890/ 
1982 ; Iași pînă la nr. 600/ 
1982 ; Reșița pînă Ia nr- 
2.500/1982 ; Timișoara pînă 
la nr. 500/1982.



EXERCIȚIILE FIZICE
SI SPORTUL

LA CONFLUENTA SĂNĂTĂȚII
CU EDUCAJIA

PUNȚI SUFLETEȘTI PESTE TIMP
A

Sint bine cunoscute succesele 
unor adevărați șlefuitori de ta
lente in diferite ramuri de 
sport. Elevii lor nu-i uită in 
interviurile, in mărturisirile 
lor, cină ajung la apogeul per
formanței. Frumoasa, am zice, 
mai mult, obligatoria recunoș-, 
tință față de oamenii datorită 
cărora au pornit pe drumul re
cordurilor sau al victoriilor ! 
Cunoaștem citeva cazuri de 
sportivi care nu uită să trimi
tă, de pe unde ii poartă marile 
competiții, un gind, pe o ilus
trată, primilor profesori.

Dar nu-i deloc o simplă 
coincidentă că asemenea punți 
sufletești, dăinuind peste ani, 
se stabilesc intre antrenorii 
sportivii care depășesc limite
le procesului de. învățare și 
perfecționare intr-o disciplină 
sau alta. Fără excepție, veri
tabile liante psihice apar acolo 
unde profesorul-antrenor are 
toată grija ca antrenamentul 
să fie doar o parte a muncii, 
acolo unde educația elevului, 
instruirea lui complexă are a- 
ceeași importanță ca și per
fecționarea sub raport tehnic.

Să pătrundem în domeniul 
fotbalului. Nu mai au nevoie 
de prezentări succesele in lanț 
ale unor vechi maeștri în pre
gătirea foarte tinerilor jucători 
precum I. Kluge, I. Morărescu, 
I. Fabian. D. Pătrașcu, L. Ia- 
novschi, cărora le succed acum 
tehnicieni mult mai tineri, dar 
— cum o dovedesc faptele — 
demni în a-i imita : S. Stănes- 
cu, C. Frățilă, L. Sătmăreanu, 
I. Varga etc. Grupul prim l-am 
urmărit, ani și ani, in muncă, 
pe cel de-al doilea îl vedem 
cum înregistrează reușite. Stînd 

.de vorbă cu tehnicieni de mare 
experiență, ca și cu cei tineri, 
am desprins de fiecare dată 
marea lor preocupare pentru 
educația propriilor elevi. „Tot
deauna am vrut să ridic nu nu
mai jucători excelenți, ci și oa
meni în adevăratul înțeles al 
cuvîntului**, ne spunea odată 
antrenorul I. Kliige. Și se știe 
cit de atent, cit de minuțios 
se ocupa acest harnic și de 
mare pricepere pedagog spor
tiv de activitatea școlară a co
piilor sau juniorilor lui, de si
tuația lor familială, de pasiuni
le extra-sportive ale fotbaliș
tilor. „îl păstrez antrenorului 
Klîîge, sub îndrumarea căruia 
am parcurs o importantă peri
oadă a formării mele ca spor 
tiv, toată recunoștința și consi - 
derația. El nu ne-a învățat nu
mai fotbal, s-a ocupat intens 
de întreaga noastră educație", 
spune Dudu Georgescu, unul 
dintre „absolvenții" școlii I 
Kluge. Aceleași sentimente au 
foștii elevi ai bucureșteanului 

SPORTUL ARE O PERMANENȚA MEREU REÎNNOITA
'Urmare din pag Z)

permisiv în reali- 
culturi fizice. în 

sportului în spe- 
baza materială ne-

colectivități influențează atitu
dinea si comportamentul fată 
de problemele aduse în discu
ție. Un rol 
zarea unei 
general, si 
cial. îl are 
cesară pentru desfășurarea lor.

Din aceste multiple Duncte 
de vedere, trebuie să di- 
ferentiem sportul de per

formantă de cel de masă si de 
agrement, 
pentru 
ceeasi 
redusă, 
tul de 
condiții 
todice ce nu fac obiectul ex
punerii noastre. Includem în a- 
ceeasi categorie parametrii 
complecși ai sportului de masă.

Din multe motive, sportul de 
agrement, prin caracterul lui 
de decizie si preferințe indi
viduale. poate fi recomandat ca 
o formă de activitate neuro
muscular» asigurată cu posibi
lități personale și bioencrgctice 
adaptate. Prin sportul de agre
ment se obține o plăcere ino-

Condițiile necesare 
realizarea lor au în a- 
ordine o exigentă mai 
Este evident că spor- 
performantă necesită 

umane, tehnice si me-

par- 
fot- 

la 
..In

I. Morărescu, ai lui I. Fabian 
(aflat acum la Turda), fost an
trenor la Steaua, ai hunedo- 
reanului D. Pătrașcu, ajunși 
în bloc în prima formație a 
Corvinului, aceleași cuvinte 
frumoase iți vor spune și ge
nerațiile de fotbaliști divizio
nari „A" ridicați de piteșteanul 
L. Ianovschi.

O dimineață a unei zile cu 
etapă în ,»A“... Ne întîlneam, 
intr-un oraș transilvan, cu e- 
chipa de tineret-speranțe a 
Universității Craiova, in corpo
ra, în frunte cu antrenorul ei 
de atunci. Silviu Stănescu. 
Credeam că e vorba de o plim
bare prin oraș, de acele obiș
nuite promenade dinaintea 
tidei. Ne înșelam. Tinerii 
baliști craioveni mergeau 
Muzeul județean de artă. 
fiecare oraș în care jucăm vi
zităm tot ce are el mai repre
zentativ. Ca realizări recente, 
ca monumente istorice, muzee, 
frumuseți arhitectonice, 
trecem, astfel, 
cîteva ore prin 
ale țării fără să vedem 
fără să ne îmbogățim 
tințele“, ne spunea tînărul an
trenor craiovean, preocupat de 
educația elevilor lui în același 
grad în care îl interesa și 
greșul lor ca fotbaliști.

Am dori să aflăm cit 
multe asemenea exemple, 
împletire a pregătirii de 
cialitate cu cea generală, de e- 
ducație. Sportul reprezintă o 
frumoasă cale de formare com
plexă, armonioasă, a tinerei 
generații. Iar antrenorii pot și 
trebuie să realizeze cit mai 
mult in această privință

Nu 
pentru 
locuri 
nimic, 
cunoș-

doar 
atîtea

pro-

mai 
de 

spe-

un 
lua 
de

■g»' ’5»*

Un sport de sezon pe cit de plăcut, pe atit de complex, cu o pu
ternică influență binefăcătoare asupra organismului — patinajul

centă. care nu corupe si nu 
deteriorează organismul, ci — 
dimpotrivă — îl face mai re
zistent. mai echilibrat neuro- 
psihic. contribuind și la for
marea unor trăsături de carac
ter pozitive.

In practicarea unui sport 
de agrement intervine op- 
“------ ------- ,— _ anumită

pa-tici- 
de me- 

amintim 
condiția 

de

tiunea pentru o 
formă, proces la care 
pă factori personali și 
diu. Este suficient să 
limitele impuse de 
biologică și posibilitățile 
realizare a sporturilor nautice 
si a celor montane. Condiția 
fizică în aceste sporturi este 
evidentă : totuși, cu excepția u- 
nor invalidități accentuate, nu 
sînt interdicții care să nu per
mită practicarea unui sport a- 
decvat posibilităților si dorin
țelor individuale.

Ca formă superioară a 
culturii fizice, sportul con
tribuie la desăvîrșirca edu

cației tinerilor, la evitarea con
sumului de alcool si de tutun, 
a nopților de bar si desfrîu. 
Alături de alte forme educa
tive. modalități de viată și 
comportament, sportul practi
cat — la rîndul lui — fără

Pentru mici și 
mari, muntele re
prezintă o fasci
nantă atracție, mai 

ales iama

FUMAJI ? I PREFERABIL SA FACEȚI SPORT!
Dispensarul policlinic pentru spor

tivi din Brașov. Pe pereți, printre 
numeroase îndemnuri și sfaturi medi
cale se aftâ și multe afișe care a- 
nunțâ că „Fumatul este interzis I**. 
Exact ceea ce vrem să discutăm cu 
prof. univ. dr. Andrei Demeter, una 
și aceeași persoană cu atletul, cam
pionul la aruncarea suliței de acum 
peste un sfert de secol.
. — Intr-adevăr, spune doctorul De
meter, fumatul reprezintă unul dintre 
cei mai mari dușmani ai omului. In 
menținerea acestei afirmații trebuie 
menționate cercetările tot mai nume
roase din ultimii ani care eviden
țiază relația strinsâ intre fumat și 
creșterea directa a incidenței cance
rului pulmonar, a incidenței bolilor 
vasculare centrale și periferice, a 
faptului că fumatul contribuie in mare 
măsură la creșterea morbidității și 
mortalității prin infarct miocardic, 
mai ales la populația tinără. Nu 
este lipsit de interes faptul ca trom- 
bangeita obliterontă a arterelor 
membrelor inferioare la vîrstă tînâră 
s-a constatat EXCLUSIV la marii fu
mători.

— Așadar, tovarășe profesor, ne-ați 
scutit de inevitabilul „început"...

— Consider că fumatul este 
prea mare dușman pentru a-l 

ocolite**. Acest mare facîor

excese, cu respectul integrității 
Si posibilităților organismului, 
potențează fondul genetic si îl 
apără de degradare.

Această pledoarie pentru 
sport, nu exclude riscurile 
practicării lui nechibzuite, sfi
darea regulilor si experienței 
acumulate de generații de spor
tivi. Finalizarea practicii spor
tive în libatiuni alcoolice si 
risipa orelor de odihnă elimină 
avantajele sanogenetice ale 
sportului. Sportul de agrement, 
deși poartă această ultimă ad
notare. implică în esența lui 
sobrietate si puritate morală.

Deși nu s-au făcut studii 
statistice. în bună logică, 
snortul practicat rational 

noate contribui la obținerea ri
nei mai bune stări de sănăta
te. de echilibru mental, si la 
depășirea duratei medii de 
viată. Această ultimă posibili
tate este însă amendată 
dul genetic, de boli 
accidente si de diferite 
de viată defavorabile.

Acest ultim- ansamblu 
probleme referitoare 

de fon- 
cronice. 
r-onditii

Acest ultim ansamblu de
probleme referitoare la

cultura fizică si îndeosebi 
la sport poate surprinde, fiind 
prezentat de un om de stiin-

risc facilitează formarea de ateroame 
și conferă sîngelui o coagulabilitate 
crescută care, împreună cu sporirea 
concentrației colesterolului plasmatic 
și scăderea concentrației lipoproteine- 
lor de mare densitate, la care se 
mai poate adăuga înrăutățirea diso
cierii oxigenului la acest nivel, prin 
efecte de potențare reciproca, înles
nesc tulburările vasculare de care 
aminteam.

— Există preocupări directe pentru 
diminuarea sau chiar eradicarea a- 
cestui act de, să-i zicem, mai puțină 
educație ?

— Fără îndoială că da. Poate cea 
mai mare acțiune întreprinsă în a- 
cest scop este a Federației Interna
ționale de Medicină Sportivă, care 
în prima ședință a noului său Comi
tet Executiv, întrunit anul trecut, a 
lansat un apel viguros către toți 
sportivii și medicii sportivi din în
treaga lume, chemîndu-i să participe 
cu toate forțele lor la lupta hotărîtă 
și sistematică împotriva fumatului, in 
vederea reducerii acestui factor de 
risc care amenință din ce în ce mai 
mult sănătatea și capacitatea 
efort a sportivilor.

— Sînt necesare chiar așa de 
forțe, unite, pentru a înlătura 
risc?
- Trebuie să fie clar pentru 

lumea că fumatul este un RISC EVI
TABIL, la evitare contribuind, în spe
cial, măsurile de ordin educativ care 
să conducă la diminuarea numărului 
celor ce se apucă de fumat, in spe
cial tineri, deci și sportivi potențiali. 
Or, printre aceste măsuri, contribuția 
medicului sportiv este de prim ordin, 
deoarece cea mai mare parte a 
populației tinere se află în grija și 
sub controlul medicului sportiv, știut 
fiind faptul că sportul are un 
cimp de manifestare la tineri, 
aceea și lui îi revine marea

de

mari 
acest

toată

larg
De 

răs
pundere pentru ca tot mai mulți ti
neri — dacă ar fi posibil toți I - 
să rămînă nefumători. Faptul că fu
matul afectează direct performanța 
sportivă a fost dovedit de nenumă
rate ori. Efectul psihologic al scăde
rii capacității de efort datorită fuma
tului, care se manifestă la tinerii 
sportivi, trebuie amplificat și exploa
tat la maximum pentru câ la această 
vîrstă o motivație de acest gen este 
superioară chiar înrăutățirii stării de 
sănătate propriu-zisă. Și incâ ceva : 
medicii sportivi vor avea o șansă în 
plus în lupta contra fumatului dacă 
și prin exemplul personal vor con
tribui la educația sportivilor.

— Așa cum faceți dv., de exem
plu ?

— Poate, dar asta este o altă ches
tiune...

si laborator trebuie 
Este utilă; din acest 

vedere, consultarea 
Firoiu despre „Soor- 

si

tă. dacă se aderă la o repre
zentare comună a savantilor. 
în realitate. în epoca modernă, 
imaginea savantului claustrat, 
cu o viată mutilată, redusă la 
bibliotecă 
părăsită, 
punct de 
cărții lui 
tivi sub cupola Academiei' 
veți vedea că practicarea ști
inței nu interzice cultura fizi
că si sportul. Bineînțeles că în 
această categorie umană apar, 
în realizareă acestora, particu
larități determinate de menta
litate. posibilități personale si 
mai ales de vîrstă.

în ceea ce mă privește, 
turisesc că am fost un 
sportiv, adoptînd diferite 
turi după. vîrstă. condiții 
sonale si sociale. Le-am 
ticat în majoritatea 
cu moderație, 
performante, 
mi-a dăruit

măr- 
poli- 
spor- 
per- 

prac- 
cazurilor 

fără a urmări 
Practicarea tor 

__  _ _____ bucurie, frumu
sețea anelor, pădurilor si mun
ților. Snortul în grup de cele 
mai multe ori restrîns. a dat 
noi. dimensiuni nrieteniei si so
lidarității umane, a contribuit 
la nrotectia mea fizică si mo
rală.

INIȚIATIVA
CAMPIOANEI

lunl de 
Întreagă 
în jurul 
sportului 

cu aur

Sînt aproape două 
atunci.... O școală 
(nr. 190) se adunase 
unei foste glorii a 
românesc, medaliată 
la Ciudad de Mexico, campi
oană olimpică. Viorica Visco- 
poleanu.

Marea atletă intra pe porțile 
școlii din cartierul Berceni cu 
o inițiativă. Se Întitula suges
tiv „Viorica vă cheamă la 
start I* Deci, o Invitație la 
atletism, la săritura în lun
gime, proba care o consacra
se în marea arenă sportivă a 
lumii.

Copiii au răspuns la invita
ția marii campioane. Au 
populat, pînă la refuz, zona 
sectoarelor de sărituri. O di
mineață întreagă euforia în
trecerii, care angaja într-o 
mare măsură copii mal puțin 
avizați de marea performanță, 
au trăit-o sute șl sute de cra
vate roșii cu tricolor.

„Nu mî-am propus să des
copăr campioni...,, ne mărturi
sea Viorica. Esențial ar fi 
ca acești copii să-și dezvolte 
gustul pentru exercițiul fizic, 
pentru mișcare, pentru activi
tatea sportivă în aer liber. 
Dacă apar și talente, copii cu 
vocație, cu atît mai bine ! 
Dar. esențialul...".

Și esențialul s-a realizat ! 
Inițiativa Vioricăi Vscopolea- 
nu, primită cu entuziasm de 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, de Inspecto
ratul școlar și, bineînțeles, de 
colectivul uneia dintre cele 
mal mari unități de învăță- 
mînt din Capitală a găsit un 
larg ecou în inimile beneficia
rilor ei, copiii. Luminița Cris- 
bășeanu, începătoare în atle
tism. s-a situat pe locul 2. A- 
ceastă fetiță din clasa a Vl-a 
A a fost despărțită doar de 
40 de centimetri de prima 
clasată. Doina Mînzatu, „Pozi
ția de pe podium m-a intere
sat mai puțin — ne spunea 
ea, după concurs. Pentru mi
ne mai important a fost că 
m-am apropiat de atletism, 
sport pentru care nu credeam 
că am. cît de cît, aptitudini... 
Poate că nici nu am. Dar. ia
tă, am descoperit, cu ajutorul 
prietenei noastre mai mari, 
care este Viorica Viscopo- 
leanu. frumusețea mișcării..."

în același sens s-au expri
mat și alți copii, din școli ge
nerale bucureștene (114. 157.
178, 98) sau din alte orașe (6 
Ploiești, 11 Buzău), care au 
răspuns acestei invitații. Au 
luat parte la acest concurs 
sui generis nu pentru a-și 
etala veleități de campioni, ci 
din dorința de a trăi, alături 
de o mare sportivă, bucuria 
și frumusețea mișcării. A miș
cării în aer liber.

Este, să recunoaștem, o ini
țiativă de excepție. Să aduci 
exercițiul fizic, sportul, la 
confluența sănătății cu edu
cația, să asiguri prin mișcare 
sănătatea tinerei generații, dar 
să o și apropii de o disciplină 
sportivă din care să-și facă 
un aliat de neprețuit. Felici
tări, Viorica !

Pogină realizată de Mircea 

COSTEA, Eftimie IONESCU, Mi
hai VESA, Tiberiu STAMA și

Horia CRISTEA

Fotografii de Ion MIHĂICA
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LANSAREA SPORTURILOR DE IARNĂ
In arena internațională, 

OBIECTIV PRIORITAR 
AL TUTUROR JUDEȚELOR MONTANE!

I* ntr-o recentă scrisoare primită la redacție, Consiliul județean pen
tru educație fizică și sport Brașov făcea propunerea ca în coloanele 
ziarului nostru să publicăm CLASAMENTELE SPECIFICE SPOR

TURILOR OLIMPICE DE IARNA, ierarhiile pe .județe și unități spor
tive, alcătuite pe criteriul contribuției la alcătuirea loturilor naționale 
de Juniori, al participării juniorilor Ia echipele reprezentative de se
niori și al clasărilor semnificative în „Concursurile Prietenia" la spor
turile specifice iernii.

Materializăm astăzi această propunere, însoțind-o de citeva comentarii, 
printre care și ale unor factori de răspundere din federațiile de resort, 
în același timp, considerăm că astfel putem oferi o imagine obiectivă 
a nivelului valoric de la care consiliile Județene pentru educație fizică 
și sport din județele montane, cluburile și secțiile, specialiștii și spor
tivii din domeniul sporturilor zăpezii și gheții, pornesc în noul sezon 
de iarnă, care a început chiar în aceste zile. Cu atît mai mult cu cit, 
la sfîrșitul sezonului, în luna aprilie, publicarea unor noi ierarhii, alcă
tuite pe baza activității și a rezultatelor din iarna 1981—1982, va trebui 
să indice un salt calitativ real, dorit și posibil, în disciplinele gheții și 
zăpezii.
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CLASAMENT GENERAL
PE JUDEȚE

1. BRAȘOV 154 p

2. Harghita 75 p
3. Prahova 64 p
4. Mun. București 46 p
5. Hunedoara 43 p
6. Suceava 24 p
7. Sibiu 22 p

8-9. Cluj și Galați 14 p
10. Mureș 4 P
11. Maramureș 2 P

NOTA. La alcătuirea prezentelor clasamente s-au luat în conside
rație punctajele oferite de numărul sportivilor juniori promovați în 
loturile naționale de seniori și juniori (10 puncte pentru selecția în 
loturile de seniori, 2 puncte în cele de juniori), precum și contribu
ția (sistem așa-numit „olimpic" î 7 — 5 — 4 — 3 — 2 — lp) jude
țelor și secțiilor la obținerea unor clasări onorabile, pe primele 6 
locuri la „Concursurile Prietenia" din sezonul 1980—81. fost luate
In considerație disciplinele olimpice de iarnă, cu categorii de juniori.

naliza acestor clasamen- 
A te evidențiază. în primul 
B rînd. ARIA RESTRlNSÂ 
/A A JUDEȚELOR CU 
/ » PONDERE ȘI, MAI 
1 ® ALES, A UNITĂȚILOR

SPORTIVE care oferă 
elemente loturilor naționale, în 
sporturile de iarnă. Primele 
două clasate (județele Brașov 
și Harghita) adună 229 p, in 
timp ce restul totalizează cam 
tot atît : 233 p. Din cele 14 
județe cu condiții geografice și 
dotări specifice disciplinelor

SCHI FOND
1-4. Tractorul Brașov, 

CSȘ Predeal 
CSȘ Șoimii Sibiu 
ASA Brașov 20 p

5-4. CSS Toplița
Dinomo Brașov 10 p

Secții : 25
Cadre tehnice : 79 (40 cu nor

mă întreaga și 19 cu plata cu 
ora).

Județe : 12 (4 prioritare)

HORIA LLIEȘU, antrenor 
principal pentru probe de 
fond : „Cluburile din Brașov 
punctează, ele sînt bine repre
zentate in loturile naționale 
de schi-fond, dar trebuie fă
cute anumite precizări. Spre 
exemplu, punctele clubului 
A.S.A. sint aduse de Gyula 
Kiss, crescut și format la 
C.S.Ș. Gheorgheni. Cam In 
aceiași termeni poate fi apre
ciată contribuția lui Horta 
Oros, pentru Dinamo Brașov, 
schior format la C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu, a lui Ioan Lungociu, 
Eleonor Căciulă sau Emilia 
Raus, proveniți toți de la 
C.S.Ș. Predeal, punctind pen
tru același club. La fel, Elena 
Lagusts-Relt (provenită de la 
Brașovia), ca și luliana Po- 
poiu și Elena Oncioiu, care 
apără acum culorile clubului 
Tractorul. Trebuie să spun că 
bugetele acestor cluburi slnt 
cheltuite mai cu seamă cu 
sportivi seniori care nu au 
valoarea actualilor juniori. Și 
aceasta numai pentru că sint 
vizate titlurile din campiona
tul național de seniori, negli- 
jtndu-se astfel preocuparea și 
eforturile destinate depistării, 
selecționării șl formării unor 
elemente tinere talentate, ca
pabile de progrese mari"

hivernale. 3 nu punctează de
loc, adică : Alba, Bistrița-Nă- 
săud și Covasna. 7 județe din 
14 oferă numai 31 de juniori 
loturilor naționale de seniori, 
în sporturi în care pe plan in
ternațional vîrsta marilor reu
șite a coborît spre limita junio
ratului (patinaj artistic și vite
ză schi alnin si chiar 'a fond'.

mărul juniorilor care a> •. 
deci, certă valoare internaț’onală 
este mult prea mie in compa
rație cu tendințele manifesta'e 
pe pian internațional. Mult mai 
elocvent este. însă faptul că 
din totalul de 101 secții de co
pii și juniori la schi fond și al
pin, sanie, hochei, patinaj ar
tistic și viteză, nu punctează 
decît 30, adică mai puțin de o 
treime. Se poate astfel af^ma 
că 70 LA SUTA DIN SECȚII

CLASAMENT GENERAL 
PE UNITĂȚI SPORTIVE

1. DINAMO BRAȘOV S3 p
2. CSȘ Petroșani 43 p
3. CSȘ Miercurea Ciuc 41 p

4— 5. CSO Sinaia
CSȘ Sinaia 32 p

6. ASA Brașov 30 p
7. CSȘ Predeal 28 p

8— IEFS București
CSȘ Vatra Domei 24 p

10. CSS „Șoimii** Sibiu 22 p, 11.
Tractorul Brașov 20 p, 12. CSȘ 2 
Miercurea Ciuc 14 p, 13. Brașovia 
Brașov 11 p, 14—17. Steaua București, 
Triumf București, Steagul roșu Brașov, 
CSȘ Topi ița 10 p, 18—19. Dunărea 
Galați, CSS Viitorul Cluj-Napoca 8 p, 
20. CSM Cluj-Napoca 6 p, 21—23. 
SC Miercurea Ciuc, CSȘ 1 Galați, 
Mureșul Tg. Mureș 4 p, 24—30. Pro
gresul Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu
rești, Avintul Gheorgheni, Casa pio
nierilor Galați, Telefericul Brașov, 
CSS Baia Mare, Pionierul Bălan 2 p.

LE PROFILATE PE CREȘTE
REA ELEMENTELOR DE VA
LOARE IN SPORTURILE DE 
IARNĂ SINT NEPRODUC
TIVE 1

★
In unele cazuri, pot fi invo

cate cauze obiective ale aces
tei situații nesatisfăcătoare in 
sporturile de iarnă, printre ele 
numărîndu-se absența tempo
rară a unor condiții meteoro
logice favorabile. Ne vom opri 
însă asupra altor aspecte care 
demonstrează că în unele ju
dețe, in multe localități și in 
numeroase unități sportive, NU 

'SE LUCREAZĂ AȘA CUM SE 
CUVINE, CUM IMPUN CON
DIȚIILE MATERIALE CRE
ATE ȘI ÎNCADRAREA CU 
SPECIALIȘTI. Bunăoară, pare 
inexplicabil faptul că jude
țul Prahova se situează pe ul
timele locuri în clasamentul se
parat al probelor de schi alpin 
și nu figurează deloc în cel 
specific al probelor de fond ! 
In clasamentul probelor de sa
nie. C.S.Ș. Petroșani (locul I) 
întrece cele două secții sină- 
iene — C.S.Ș. și C.S.O. — ul
timele avînd „sub nas“ pîrtia 
la numai 500 de metri de o- 
ras... în acest fel. Prahova adu
nă 62 din totalul celor 64 de 
puncte din clasamentul general 
gratie celor 6 sportivi din lotul 
național de sanie seniori, și 
„vine" pe un nesperat — și 
nemeritat — loc 3 ! Care nu 
poate mulțumi nicicum, de 
vreme ce schiul de mare per
formanță — disciplină tradițio
nală. practicată în jumătatea 
de sud a Văii Prahovei — nu 
mai produce aproape nimic din 
rîndul copiilor din localități ca 
Sinaia. Azuga. Comarnic. Brea
za. Bușteni.

In acest context apar, cu atit 
mai lăudabile, cazurile în care 
unele secții de copii și juniori 
proauc elemente ce se impun 
atenției selecționerilor, deși 
nu Beneficiază de condiții „de 
vîrf". Iată-1 pe profesorul 
Constantin Gorea, din Vatra 
Dornei (centru intrat mulțumi
tă lui în aria schiului de per
formanță). dînd lotului național 
de senioare pe junioara mică 
Liliana Ichim. Iată secțiile 
„fără nume" — Pionierul Bă
lan la schi alpin, C.S.Ș. Topli- 
ța la schi fond. Casa pionieru
lui Galați la patinaj viteză, 
asociația sportivă din comuna 
Ciumani, la hochei, oferind 
(înaintea unor secții mult mai 
cunoscute și mai avantajate 
din punct de vedere material 
și uman) elemente loturilor 
naționale de juniori. Iată și 
C.S.Ș. Petroșani trimițînd e- 
chinei naționale de sanie 4 
dintre cei 13 titulari...

★
Lipsa de productivitate a u- 

nora dintre județe șl mai ales 
a numeroaselor unități și sec
ții trebuie. însă, corelată și cu 
VATr>Ann<A ÎNCĂ SCĂZUTA 
A ,TITT'T’r'"’TT OR OFERIȚI LO- 
THPTror. NAȚIONALE. Nive
lul general al componenților

Pe pîrtia de la Sinaia, săniuțele moderne ating viteze de adevă- 
rați bolizi... Foto : Dragoș NEAGU

echipelor reprezentative din 
sporturile de iarnă se situează 
sensibil sub standardul cerin
țelor internaționale. Această 
situație este demonstrată de 
faptul că DIN TOTALUL DE 
434 DE PUNCTE ATRIBUITE 
ÎN CLASAMENTUL GENE
RAL. DOAR 28 DE PUNCTE 
AU FOST CÎȘTIGATE IN 
URMA UNOR COMPORTĂRI 
MERITORII LA „CONCURSU
RILE PRIETENIA", deși crite
riul unei bune clasări în aces
te competiții a fost deosebit de 
generos în puncte. Palida re
prezentare pe plan internațio
nal a juniorilor din sporturile 
de iarnă trebuie pusă pe sea
ma stilului defectuos de mun
că. al canoanelor învechite 
după care mulți antrenori și 
profesori lucrează în secții. 
Numeroși specialiști nu se pun 
la curent cu ultimele noutăți 
apărute pe plan internațional 
în sporturile lor și aici poate 
fi depistată încă una dintre 
cauzele pentru care numărul 
unităților care punctează este 
redus în „clasamentul produc
tivității". iar nivelul valoric 
al juniorilor și copiilor este 
minim. „Cazuri clasice" ne o- 
feră chiar unii dintre antreno
rii cluburilor cu tradiție, pre
cum Dinamo, A.S.A, și Steagul 
roșu din Brașov a căror PRO
DUCȚIE PROPRIE de juniori 
și copii la schi fond și la schi 
alpin este foarte săracă în va-

SCHI ALPIN
1. Dinamo Brajov 43 p
2. CSȘ 1 Miercurea Ciuc 39 p
3. CSȘ Vatra Dornei 12 p
4. Brașovia Brașov 11 p

5— 6. Steagul roșu Bv.
ASA Brașov 10 p

7. CSȘ Predeal 8 p
8. CSȘ Petroșani 3 p

9—13. Telefericul Brașov
CSȘ 2 Baia Mare
CSȘ Șoimii Sibiu
CSO Sinaia
Pionierul Bălan 2 p

Secții : 19
Cadre tehnice : 39 (35 cu

normă întreagă și 4 cu plata cu 
ora).

Județe : 11 (3 prioritare).
ȘTEFAN SA VA, secretar ad

junct al F.R. Schi, antrenor 
la probe alpine : „Clasamentul 
alcătuit pe criteriul contribu
ției județelor care au condiții 
geografice propice practicării 
probelor alpine demonstrează 
valabilitatea unei măsuri pe 
care federația de specialitate 
a luat-o in ultimul an. Au 
fost desemnați ca antrenori ai 
loturilor naționale exact acei 
specialiști, din acele județe, 
care au crescut elemente ti
nere, de perspectivă și cu po
sibilități de progres valoric : 
Gh. Roșculeț (Dinamo Brașov) 
și Mihai Sulică (Brașovia), la 
juniori I. C. Cișmașu și L. 
Predețeanu (ambii de la C.S.Ș. 
Predeal), la copii, Constantin 
Gorea (C.S.Ș. Vatra Domei) și 
M. Ungureanu (C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu), la fete II, D. Crlstea 
(Dinamo Brașov) și T. Biro 
(C.S.Ș. 1 Miercurea Ciuc), la 
senioare și junioare". 

lori autentice, punctele cucerite 
de ele fiind „opera" juniorilor 
crescuți și transferați din alte 
părți. Critică este și situația 
celor 7 cadre tehnice care lu
crează fără rezultate, sau cu 
rezultate foarte slabe, la schi 
fond. în cadrul C.S.Ș. Rîșnov. 
La fel cea a întregului județ 
Neamț, aflat în aceeași situa
ție.

Lucrul deficitar la nivelul 
secțiilor este relevat și la ho
chei. Antrenorii lotului națio
nal de juniori sînt obligați, 
după propria mărturisire, să se 
ocupe de îndreptarea unor de
prinderi elementare, însușite 
greșit la secții în domeniul 
patinajului, plasamentului în 
teren, jocului cu corpul etc. 
Elocvent este faptul că nu
mai 3 județe punctează în cla
samentul contribuției la loturi
le de hochei, adică tocmai cele 
în care există patinoare aco
perite. Sigur, nu putem avea 
pretenția ca și patinoarele 
descoperite să aibă aceeași 
productivitate. Se pot face, 
însă, unele observații care 
conduc spre ideea că nici în 
acest domeniu neajunsurile or
ganizatorice nu lipsesc cu de- 
sâvîrșire. Bunăoară, după o- 
pinia unor activiști ai federa
ției de specialitate, ȘI PATI
NOARELE ARTIFICIALE
DESCOPERITE POT PRO
DUCE JUCĂTORI DE HO
CHEI. Trebuie, însă, ca orga
nele județene pentru educație 
fizică și sport să dea mai 
multă atenție implantării aces
tui sport — în primul rînd — 
în orașele cu patinoare artifi
ciale — în număr de 14 — fă- 
cînd unele eforturi și, împreu-

Noul sezon hivernal trebuie să înregistreze un salt calitativ 
real în sporturile de iarnă, materializat prin pătrunderea 
unor juniori și tineri de talent — fie individual, fie în ca

drul echipelor naționale — în circuitul valorilor sportive inter
naționale. Credem că acest salt în ierarhia sportivă se poate 
efectua, în principal, prin realizarea următoarelor cerințe :

0 LĂRGIREA ARIEI DE SELECȚIE pentru loturile naționale 
de juniori și de seniori toate județele cu profil muntos, Ia un 
număr cît mai mare de unități cu specific sportiv de iarnă. Sco
pul fundamental al muncii fiecărui specialist, al fiecărei secții 
trebuie să fie PROMOVAREA ÎN LOTURILE REPREZENTATIVE 
A UNOR SPORTIVI TINERI CÎT MAI VALOROȘI, capabili să-i 
înlocuiască pe actualii seniori, care în multe cazuri n-au arătat 
o valoare competitivă pe plan internațional.

0 FOLOSIREA INTENSIVA A TUTUROR RESURSELOR LO
CALE (patinoare acoperite și descoperite, pîrtii, mijloace meca
nice, material și echipament specific, cadre specializate) pentru 
ca UN NUMĂR CÎT MAI MARE DE COPII SA INTRE ÎN VE
DERILE SELECȚIEI INIȚIALE, să fie testați științific, conform 
normelor existente, și îndreptați spre pregătirea multilaterală, la 
nivel de performanță, în sporturile de iarnă.

0 Fiecare unitate specializată în selecția și formarea sportivi
lor de performanță în disciplinele zăpezii și gheții trebuie să o- 
fere în cel mai scurt timp cluburilor mari, pentru perfecționare 
pînă la cel mai înalt nivel, tineri performeri capabili de progres.

0 Cluburile sportive școlare trebuie activizate pe măsura ro
lului deosebit de important pe care-1 au în DESCOPERIREA, 
SELECȚIONAREA ȘI FORMAREA VIITORILOR SCHIORI. HO
CHEIȘTI, PATINATORI, SANIERI, pe care să-i ofere, în cît mai 
scurt timp posibil, loturilor naționale de seniori, tineret și ju
niori.

PÎNA LA JOCURILE OLIMPICE DE IARNA DIN 1984 NU AU 
MAI RĂMAS DECÎT CEVA MAI MULT DE 2 ANI (practic, doar 
două sezoane)!

Pagină realizată deb 
Radu TIMOFTE I

HOCHEI
1. CSȘ Lie. Miercurea Ciuc 14 p
2. Steaua Buc. 10 p
3. Dunărea Galați 8 p
4. SC Miercurea Ciuc 4 p

5—7. Progresul Miercurea Ciuc,
CSȘ 2 — Dinamo Buc. 
Avintul Gheorgheni 2 p

Secții : 24.
Cadre tehn!ce : 46 (35 cu

normă întreagă și 11 cu plata 
cu ora).

Județe : 8 (5 prioritare).
NOTA : Clasamentele pe 

sporturi puse în discuție au 
fost alcătuite pe baza ace
luiași sistem de punctaj ca la 
ierarhiile generale.

BARBU OPREA, antrenorul 
lotului național de juniori : 
„Clasamentul reflectă în mod 
evident, producția acelor ju
dețe și localități in care se 
lucrează organizat, cu tragere 
de inimă. C.S.Ș. Liceul Mier
curea Ciuc (antrenori : I. Me
zel, I. Ioanovici și A. Zom- 
bor) ocupă un binemeritat loc 
fruntaș, reflectat de producția 
de hocheiști a acestei unități. 
Așa stind lucrurile, merită sd 
subliniez că aici funcționează 
clase cu profil de hochei, în 
care orele de educație fizică 
se desfășoară, începînd din 
clasa I, pe gheață. Experien
ța ar trebui extinsă, pentru 
început, și la Galați, unde e- 
xistă condiții favorabile și 
s-a format un mediu propice 
hocheiului tînăr și foarte tî- 
năr, adică un patinoar acope
rit și cadre de specialitate. 
In același clasament figurează 
și două unități, Progresul 
Miercurea Ciuc și C.S.Ș. nr. 
2 'Dinamo București, care, dacă 
în urmă cu doi ani nici nu 
aveau echipe de juniori, au 
ajuns acum să puncteze cu 
prezențe în lotul național de 
juniori. In schimb, lipsesc 
prea multe secții din ierarhia 
contribuției la loturile națio
nale, în care sînt prezente 
doar 7 cluburi și asociații, 
deși în scriptele federației fi
gurează 24 de secții pe între
gul teritoriu".

1
nă cu federația, să doteze gru
pele de copii cu ghete și pati
ne mici, echipament și crose 
de producție indigenă. O sta
tistică foarte ușor de realizat 
ne arată că 7 din cele 14 pati
noare artificiale descoperite NXJ 
AU NICI UN ANTRENOR DE 
HOCHEI ÎNCADRAT ! Sigur 
că, în aceste condiții, la Con
stanța, Hunedoara. Timișoara, 
Sibiu, Buzău. Reșița, Poiana 
Brașov e mai ușor să se spună 
că nu pot fi crescuți hocheiști, 
fără ca cineva să fi încercat 
măcar acest lucru ’

Acestea fiind principalele 
sporturi hivernale în care 
sportivii noștri se pot afirma 
pe plan internațional în viito
rul apropiat (fără ca celelalte 
să fie lipsite de asemenea 
șanse), ne oprim aici cu ana
liza. Asemănător se pun. însă, 
problemele și în restul disci
plinelor de iarnă.



GIMNASTICA FEMININA ROMÂNEASCA POATE REVENI 
PE PODIUMUL CAMPIONATELOR MONDIALE

O' ncă de la campionatele mondiale de la Fort Worth ’79 
se putea observa că gimnastica masculină, invidioasă

I pe marile succese ale gimnasticii feminine, a început 
un asalt impetuos pentru a o întrece vizibil la Jocurile Olim
pice ’80, acest asalt s-a încheiat cu un succes spectaculos la 
Moscova, la campionatele mondiale, de acum cîteva săptă- 
mîni. Toată lumea a fost de acord, la acest ultim mare 
examen al gimnasticii mondiale, că evoluțiile feminine s-au 
dovedit în declin, în timp ce evoluțiile masculine au fost stră
lucitoare. Este adevărat, mari vedete ale scenei feminine ca 
Nadia Comăneci sau Neli Kim n-au mai apărut acum, iar 
noile campioane absolute, la Olimpiada ’80, Elena Davidova 
și la Campionatele mondiale ’81, Olga Bicerova, nu au cu
cerit nici un titlu la aparate. S-au prezentat multe gim
naste de talie mică, specializate în elemente acrobatice, dar 
frumusețea gimnasticii a scăzut.

In acest ansamblu, nici gimnastica feminină românească 
nu a reușit să păstreze nivelul din evoluțiile anterioare. în 
absența Nadiei Comăneci, celelalte 3-4 gimnaste consa
crate nu au reușit să mențină standardul echipei ta nivelul 
podiumului. Cauzele sînt multiple, dar cele mai importante 
țin de ritmul, exigența și calitatea pregătirii.

Avem noi gimnaste talentate. Țara este împînzită de nu
clee de mici gimnaste. Talentele au și început să apară, de 
mare perspectivă, dacă ținem seama, de pildă, că selecțio
nata junioarelor mici din România a întrecut recent, la Tallin, 
echipa similară a Uniunii Sovietice. Important și hotărîtor 
pentru o revenire și reușită va fi modul de activitate, devo
tamentul antrenorilor, al sportivelor și școlilor, căutările noi, 
contactele dese cu echipele străine valoroase, cultivarea 
continuă a unui grup de antrenori și antrenoare dotați pen
tru a conduce gimnastica feminină de performanță.

Situația actuală ce apare ca o perioadă de tranzit, de la 
echipa Nadiei Comăneci spre echipa Cristinei Grigoraș, tre
buie cit mai repede parcursă. Există toate condițiile pentru 
ca gimnastica feminină românească să poată reveni cu suc
ces pe podiumul campionatelor mondiale în 1983 la Buda
pesta și al Jocurilor Olimpice, în anul 1984, la Los Angeles 
și, între timp, pe podiumul campionatelor europene.

Aurel NEAGU

Încredere justificată în „noul val" 
AL URMAȘELOR NADIEI COMĂNECI

Un an competițional atît de 
bogat pentru gimnastica noas
tră s-a încheiat. recent. la 
Belgrad, cu o competiție de 
juniori, deci a speranțelor, 
pentru a sugera, parcă, pers
pectivele, viitorul acestui atit 
de îndrăgit sport : Cam
pionatele balcanice, întrecere 
care a evidențiat, odată în 
plus, bogata pepinieră de ca
dre talentate, valoroase.

într-adevăr. Dorîna Ungu- 
reanu, noua campioană absolu
tă și cîștigătoare a două me
dalii de aur în finalele pe a- 
parate, Teodora Boiangiu, în
vingătoare în finala de la pa
ralele și clasată pe locul II la 
individual compus, Dana Du
mitru, Ștefania Marin, Came
lia Reneiu, Kaluca Bugner au 
dovedit calități certe de vii
toare performere, iar succe
sele lor de la Balcaniada de 
junioare sînt o premisă pentru 
viitoare afirmări internaționa
le în „arena mare" a gimnasti
cii. De fapt, succesele pe echi
pe, la individual compus și pe 
aparate (numai „solul" a scă
pat sportivelor noastre) de la 
Belgrad s-au situat, in timp, 
foarte aproape de o altă vic
torie remarcabilă a echipei 
noastre de junioare. în linii 
generale aceeași de la Balca
niadă, cea obținută în întîlni- 
rea cu reprezentativa Uniunii 
Sovietice, desfășurată la Tallin. 
Și acolo. dubla victorie a 
gimnastelor românce a avut un 
ecou favorabil în rîndurile spe
cialiștilor, evidențiind faptul că 
perspectivele gimnasticii noas

tre feminine pot fi privite cu 
optimism și încredere.

Este o încredere care se bi- 
zuie pe munca pasionată, com
petentă, entuziastă, care se 
desfășoară în centrele de tra
diție ale gimnasticii noastre 
feminine și ni se pare firesc 
să subliniem, în context, că la 
Sibiu, Constanta, Arad, Foc
șani, Ploiești, Bacău, Deva, 
Onești și București — pentru 
a nu aminti decît orașele care 
au avut gimnaste fruntașe in 
ultimele competiții de copii și 
juniori organizate în acest an 
— antrenori harnici și price- 
puți scot mereu la iveală gim
naste tmere. de reală valoare

competițio îală, dintre care 
unele s-au și afirmat. în afara 
celor 6 tinere gimnaste care au 
alcătuit echipa pentru Balca
niadă, se cuvine să le men
ționăm, pentru posibilitățile 
certe de care dispun, pe An
gela Sandu, Tania Boțea, Me
lania Rus, Daniela Tibichi, 
Daniela Siivaș, Irina Gheor
ghiu.

Este o premisă că, în acest 
fel, însăși gimnastica noastră 
va putea face pași serioși 
înainte pe drumul consolidării 
prestigiului său internațional.

Elena DO31NCA

Ecaterina Szabo, campioană absolută de junioare a Europei, una 
din speranțele gimnasticii noastre feminine.

La Campionatele mondia
le de la Moscova,

cel mai greu examen
competițional al gimnas

ticii noastre feminine în acest
an. echipa reprezentativă a
României s-a clasat, după cum 
se știe, pe locul 4. după ce • 
timp de mai multi ani — ea 
s-a aflat pe podiumul marilor 
întreceri mondiale. în scriso
rile pe care cititorii ni le-au 
trimis, pe marginea comportării 
gimnastelor noastre la recen
tele campionate mondiale. o 
întrebare revine ca un lait
motiv : în condițiile de concurs 
de la Moscova, ar fi fost oare 
posibil ca reprezentativa noas
tră să obțină un rezultat mai 
bun. să se numere, din nou, 
printre formațiile medaliate 1 

în contextul competiției mos
covite. luînd în considerare ni
velul la care s-au prezentat 
celelalte echipe candidate la 
medalii, era posibil ca gimnas
tele românce să obțină un re
zulta* mai bun si să cîstige 
cel puțin medalia de bronz pe 
echipe. Aceasta ar fi fost însă 
posibil numai în condițiile în 
care cele sase gimnaste alinia
te în concurs ar fi evoluat la 
nivelul lor cel mai bun, cunos
cut din alte competiții interna
ționale. fără ratări, în plenitu
dinea forțelor lor fizice. Cu 
alte cuvinte, rezultatul ar fi 
fost altul, evident superior, da
că gimnastele noastre ar fi a- 
vut pregătirea corespunzătoare 
pentru un examen atît de greu.

Analizînd participarea la 
Campionatele mondiale de la 
Moscova, nu putem să nu re
ținem faptul că în anul 1981 
lotul nostru reprezentativ a 
fost angajat în trei evenimente 
majore care, neîndoios, au spo
rit considerabil dificultatea mi
siunii specialiștilor si gimnas
telor aflate in pregătire la 
Deva. Au fost, mai întîi. Cam
pionate’e europene de la Ma
drid. unde au evoluat Cristina 
Grigoraș. Rodica Dunca si E- 
milia Eberle, dar pentru acest 
concurs s-au pregătit nume
roase alte componente ale lo
tului. iar Dumitrita Turner si 
Mihaela Stănulet au fost re
zervele de bază, făcînd chiar 
deplasarea în capitala Spaniei. 
Au fost. apoi. Jocurile Mondia
le Universitare de la București 
pentru care. în linii generale, 
greul a căzut tot ne umerii 
gimnastelor amintite, din echi
pa care a dominat net Univer
siada făcînd parte Emilia E- 
berle. Rodica Dunca. Dumitri
ta Turner si Nadia Comăneci. 
Si. în fine, cel mai greu exa
men competițional de pe în

treg cuprinsul anului : Campio
natele mondiale de la Moscova, 
competiție de prestigiu. în care 
echipa avea misiunea de mare 
răspundere ca — deși lipsită 
de Nadia Comăneci — să se 
pregătească si să lupte, cu toa
te forțele, pentru un loc frun
taș în ierarhia mondială.

Din păcate. echipa noastră 
reprezentativă n-a mai avut 
resurse să repete. Ia campio
natele mondiale, reușitele de 
Ia campionatele europene si U- 
niversiadă, nerealizindu-și ast
fel obiectivele propuse pentru 
competiția de la Moscova și 
aceasta. în' primul rînd. din 
vina ei. a gimnastelor care au 
alcătuit-o. a tehnicienilor care 
au primit misiunea să pregă
tească formația, cit și a fede
rației de specialitate, care ar 

NUMAI PREGĂTIREA CONTINUĂ, EXIGENTĂ, 
DE ÎNALT NIVEL, POATE ASIGURA 

MEDALIILE DE AUR, ARGINT Șl BRONZ!
fi trebuit să urmărească îndea
proape și să controleze modul 
în care antrenorii și gimnastele 
abordează cel mai important 
eveniment gimnastic al anului.

Firește, se pune întrebarea : 
de ce nu s-a realizat la Mos
cova obiectivul propus, de ce 
de la această mare competiție 
gimnastele românce s-au în
tors fără nici o medalie ?

Una din cauzele care au gre
vat cel mai mult evoluția e- 
cbipei României a fost pre
gătirea slabă a exercitiilor im
puse. Se știe foarte bine, că 
aceste exerciții determină de
cisiv clasarea finală a unei e- 
chipe. în mod surprinzător, a- 
ceastă parte a întrecerii — 
practic mai ușoară din punct 
de vedere tehnic (în exerciți
ile impuse din acest ciclu o- 
limpic nu figurează nici un e- 
lement de categoria ,C“ I). în 
care accentul se pune pe in
terpretare. pe expresivitate, 
siguranță, precizie, virtuozita
te — a fost deficitară la gim
nastele noastre, ele manifes- 
tînd o supărătoare nesiguranță, 
care a afectat, atît comporta
rea individuală a unor sporti
ve. cit si cea de ansamblu, a 
întregii echipe. Emilia Eberle 
a ratat, de pildă, la două apa

rate (paralele și bîrnă). iar Mi
haela Stănulet si Dumitrita 
Turner s-au poticnit si ele la 
bîrnă.

Desigur. în programul liber 
ales al gimnastelor noastre 
s-au făcut în ultimul an modi
ficări importante, s-au adăugat 
elemente si combinații noi. mai 
apropiate de cerințele interna
ționale. Dar. trebuie să spu
nem că și la acest capitol s-au 
vădit serioase rămineri în ur
mă. mai ales în ce privește di
ficultatea si compoziția exer
citiilor alese Ia paralele si să
rituri. execuția artistică la sol, 
pentru a nu le menționa decît 
pe cele mai importante. Să mai 
menționăm că Ia partea muzi
cală pentru exercițiile la sol 
ale unor gimnaste s-a lucrat 
(Si s-au efectuat modificări) 

pină in preajma plecării spre 
Moscova (!). iar desele schim
bări de coregrafi au afectat 
Si ele. într-o măsură aprecia
bilă. nivelul general de pre
gătire a echipei noastre.

La Moscova. într-o competi
ție de importantă majoră, cu 
numeroase echipe aspirante la 
locurile fruntașe și cu peste 100 
de sportive din întreaga lume, 
în care cele 6 gimnaste ro
mânce aveau o misiune dintre 
cele mai importante. echipa 
s-a dovedit lipsită de forță, 
toate componentele ei au ma
nifestat o excesivă stare emo
țională (cel mai concludent e- 
xemolu ni l-a oferit Cristina 
Grigoraș. de care a deoins. la 
un moment dat. câștigarea me
daliei de bronz pe echipe, dar 
care în ultima execuție a con
cursului liber ales a căzut la 
bîrnă, după ce executase foar
te bine cea mai dificilă combi
nație a exercițiului) cu conse
cințe directe asupra punctaiu- 
lui realizat atît la imouse. . cit 
și la liber alese. A aoărut aeci, 
clar că echipa nu a beneficiat 
de pregătirea necesară, tocmai 
pentru acest co-.c rs. în care 
se aștepta foarte mrlt de Ia 
ca, iar fantul că nu de pu
ține ori. fetele noastre erau «1- 

timele care rămîneau pe po
dium la încălzire, nereusind să 
se încadreze în cele trei mi
nute acordate la fiecare aparat, 
spune si el destul de mult.

Pe de altă parte gimnastele 
noastre nu au fost întotdeauna 
apreciate corespunzător de unele 
brigăzi de arbitraj, la nivelul 
real al exercitiilor prezentate, 
pierzîndu-se. si în acest fel. 
prețioase zecimi de punct.

Cîteva cuvinte si despre, for
mula de echipă pentru care au 
optat cei doi antrenori. Unele 
dintre gimnaste au manifestat, 
in mod constant, un declin de 
formă în acest an, ratînd con

curs după concurs, dar ele au 
fost totuși • incluse în echipa 
pentru „mondiale". Cazul Du- 
mitriței Turner este elocvent. 
Pentru toată lumea era vizibil 

faptul că ea nu e refăcută du
pă un traumatism suferit la 
picior schiopătînd atît la fes
tivitatea de deschidere a cam
pionate1 or. cit și la antrena
mente. Si totuși, la debutul în
trecerii feminine, si Dumitrita 
Turner a apărut în echipă.

Un aspect important căruia 
nu i s-a acordat la timp aten
ția cuvenită este lipsa de de
cizie care s-a manifestat Ia 
nivelul factorilor de răspundere 
ai echipei și neluarea operati
vă a măsurilor care se impu
neau. Astfel. în concursuri pre
mergătoare campionatelor mon
diale — la campionatele balca
nice în meciul amical demon
strativ cu reprezentativa Bul
gariei. ca si la campionatele 
naționale —. gimnastele din lot 
au manifestat neajunsuri se
rioase au ratat nepermis de 
mult, dar nu s-a întreprins mai 
nimic pentru atenuarea situa
ției. în schimb a fost cerută 
cu insistență efectuarea unui 
turneu în străinătate unde nu 
s-a cistigaț in pregătire. în plus 
ce o lungă perioadă, antreno
rii au tolerat ca gimnastele să 
poarte si povara unei greutăți 
cormrale excedentare, cu care 
s-vriivele au avut serios de 
luptat.

Fără îndoială, antrenorii A— 
tanasia Albii și Octavian Bclu, 
desemnați la cîrma lotului de 
la începutul lunii aprilie, au 
depus un mare volum de mun
că si au lucrat cu cele mai 
bune intenții pentru pregătirea 
echipei. Dar insuficienta lor 
experiență, poate că si alte 
cauze au făcut ca între inten
ții si realități să existe apre
ciabile diferente si ei nu pot 
fi scutiți de critică. în fond, 
au beneficiat de laude și apre
cieri atît după Campionatele 
europene de la Madrid, cit și 
după Universiada de la Bucu
rești. astfel că este firesc ca ei 
să se implice total și în nereu
șita echipei noastre reprezen
tative Ia Campionatele mondia
le de la Moscova.

0 Selecția unui Iot tinăr, va
loros. de perspectivă, care să 
includă cele mai bune gimnaste 
ale tării, se impune cu priori
tate. Lavinia Agache. Rodica 
Dunca, Cristina Grigoraș, Eca
terina Szabo, Dorina Ungurea- 
nu. Mariana Silișteanu, Teodo
ra Boiangiu, Angela Sandu, 
Aura Anghel, Laura Culina, 
Stefania Marin. Camelia Rcn- 
ciu. Dana Dumitru pot face 
oricînd fată rigorilor viitoare
lor mari întreceri.
• Trebuie valorificată într-o

măsură mai mare experiența 
practică a unor specialiști, si 
în aceste momente nu trebuie 
uitat că Nicolae Buzoianu, Ana 
Crihan si Adrian Goreac de la 
Sibiu. Maria Florescu-Cosma 
de Ia Deva și Mihai Agoșton 
de la Baia Mare sînt cîțiva 
dintre antrenorii care pot avea 
o contribuție majoră la ridi
carea gimnasticii noastre fe
minine pe primele trepte ale 
podiumului mondial. _
• Pentru viitoarele mari 

competiții, exercitiilor impuse 
trebuie să Ii se acorde o aten
ție considerabil mai mare, iar 
la liber alese trebuie pregă
tite mai multe elemente de 
risc, originalitate și noutate.

Acum. în acest stadiu în ca
re se află gimnastica noastră 
feminină de mare importantă 
ni se pare luarea unor măsuri 
care să înlăture deficiențele 
semnalate în Campionatele 
mondiale de la Moscova, să va
lorifice. la un nivel superior, 
potențialul uman de care dis
pune gimnastica românească 
pentru ca. într-un timp cit 
mai scurt, ea să-și reocupe lo
cul fruntaș pe care îl merită 
în ierarhia mondială.

Constantin MACOVEI



Divizionarele „A“ la jumătale de drum...

0 ECHIPĂ AFLATĂ

în plenara Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică si 
Sport care a avut ioc ieri au 
fost prezentate și aprobate mă
surile luate de conducerea 
C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal în 
legătură cu neregulile financia
re de la clubul F.C.M. Brașov, 
care a folosit sume de bani 
nelegale pentru a obține avan
taje in campionatul Diviziei A.

După cum este cunoscut, în
dată după dezvăluirea acestor 
nereguli. la 2 iulie 1981. 
C.N.E.F.S., Consiliul Central 
al U.G.S.R.. F.R. Fotbal și 
C.J.E.F.S. Brașov au destituit 
din funcție pe președintele clu
bului F.C.M. Brașov. Verdeș 
Teodor, si pe antrenorul Proca 
Nicolae. 
să mai antreneze echipe 
sistemul competițional al fotba
lului. De asemenea, s-a trecut 
la analizarea situațiilor gestio
nare ale tuturor cluburilor si 
asociațiilor sportive cu echipe 
de fotbal în diviziile A. B și 
C. acțiune care continuă. Dele
garea arbitrilor și observatori; 
lor federali s-a făcut cu mai 
mult discernămînt, în scopul 
asigurării corectitudinii întrece
rilor si rezultatelor. Nu au mai 
fost programați o serie de ar
bitri asupra cărora existau sus
piciuni si au fost suspendați 
oe diferite termene arbitri care 
au condus slab unele meciuri.

Din cercetările efectuate pînă 
în prezent de organele procu
raturii. si ale căror concluzii 
au fost comunicate în această 
săptămînă la C.N.E.F.S., s-a 
stabilit cu certitudine săvîrsirea 
unor grave abateri de la nor
mele eticii sportive și de Ia 
normele legale de către unii 
arbitri care au primit sume de 
bani de la clubul F.C.M. Bra
sov : Jurja Anton-Valeriu. Ce- 
nea Florea. Anderco Otto-An- 
toniu. Bărbulescu Constantin. 
Rus Ion și Roșoga Ilie. Aceș
tia urmează să fie judecați 
pentru încălcarea gravă a înda
toririlor arbitrilor, pentru fapte 
care constituie infracțiuni. în 
baza acuzărilor, aceștia au fost 
îndepărtați din arbitraj. Plena
ra C.N.E.F.S. a confirmat ho- 
tărîrea excluderii acestora din 
activitatea sportivă competitio- 
nală.

căruia i s-a interzis 
din

Din cercetările efectuate a re
zultat că fostul vicepreședinte 
al clubului F.C.M. Brașov. Su- 
ciu Ion Constantin, si fostul 
antrenor. Proca Nicolae. au re
mis personal importante sume 
de bani unor arbitri mențio
nați. însusindu-și, totodată, 
parțe din bani în interes per
sonal. Pentru acest motiv s-a 
dispus arestarea preventivă a 
acestora, faptele lor prezentînd 
un caracter deosebit de grav, 
urmînd a fi judecați.

Din verificările ulterioare, 
încă în curs, rezultă că și alți 
arbitri au beneficiat de avan
taje materiale de la diferite 
echipe, abdtcînd de la princi
piile eticii și echității socialiste. 
Plenara C.N.E.F.S. a hotărît ca 
F.R. Fotbal să întreprindă mă
surile necesare pentru scoaterea 
imediată a următorilor arbitri 
din programarea competitională 
și din activitatea sportivă ob
ștească : Arnăut Petre. Bungău 
Ionel. Ologeanu Dan. Dumitrică 
Radu, Maja Iuliu. Mureșan Ion, 
Adam Mihai. Balanovici Teo
dor. Caragea Vasile. Manea Ca
nă. Tudor Pantelimon. Georges
cu Nicolae. Munteanu Dumitru, 
Burnuz Vasile. Silvestru Pe- 
trică. Svel Reiner. Mărgescu 
Ion. Ionescu Eugen. Câlinescu 
Eugen. Grădinaru Laurențiu, 
Topan Vasile. Tănase 
stantin.

în raportul prezentat 
rei C.N.E.F.S. au fost 
condamnate si înfierate 
de acte josnice, incompatibile 
cu etica sportivă, și s-a sub
liniat că faptele nedemne să- 
vîrsite de unii arbitri st con
ducători de cluburi contrastea
ză flagrant cu comportamentul 
majorității covîrsitoare a lucră
torilor din mișcarea sportivă, 
care activează cu pasiune si 
dăruire, cinste si corectitudine.

C.N.E.F.S. cere F.R. Fotbal, 
consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport și orga
nizațiilor centrale cu atribuții 
în activitatea sportivă să acțio
neze cu toată fermitatea și 
exigenta împotriva oricăror 
abateri Je la regulamentele în 
vigoare și de la etica sportivă, 
să prevină și să depisteze de 
la început orice manifestare 
de corupție în activitatea spor
tivă.

în vară. înaintea începerii 
actualei ediții a campionatului, 
noul antrenor al echipei F. C. 
Olt, Florin Halagian. declara : 
„îmi place să lucrez 
balisti 
vin cu 
neva" 
lor o...

cu fot- 
fără mare firmă, care 
dorința să ajungă „ci- 

si să facă din echipa 
formație adevărată, pu

ternică. Sînt sigur că, în timp, 
firește, F. C. Olt va ajunge o 
echipă care să practice un fot
bal eficace si spectaculos..."

Ceea ce a însemnat o esti
mare realistă a noii sale echi
pe. ' a devenirii acesteia, lega
tă de doi factori : 1) ambiția 
jucătorilor de a se afirma, sub 
îndrumarea unui reputat teh
nician. recunoscut prin girul a- 
cordat tinerilor fotbaliști, si 2) 
timpul, cel care confirmă (sau 
infirmă...) eforturile. Și acum, 
la ora primului bilanț, se poate 
spune că este evident proce
sul de reconstrucție și... con- ' 
strueție a echipei. Reconstruc
ție •— pentru că în formația 
din Scornicesti au apărut cinci 
noi jucători (fundașii lonașcu 
si Onuțan, mijlocașii Rotaru si 
Cățoi, atacantul Sigmirean) ; 
construcție — pentru că an
trenorul aflat acum la condu
cerea 
ca tie. 
a lui 
vadă

tehnică are idei si apli- 
transformarea din mers 
F. C. Argeș fiind o do- 

în acest sens.

4. F. C OLT 17
Con-

plena- 
aspru 
astfel

Dinamo, la București, așa
Blocul defensiv al echipei F.C. Olt, care n-a cedat niciodată pe 
teren propriu, a dus greul partidei cu 
cum se vede și in fotografia de față

dasi. alături de rutinatul Al. 
Nicolae (care a si cochetat 
cu lotul reprezentativ), a tînă- 
rului lonașcu, și reprofilarea 
lui Sigmircan, din extremă în 

de margine, pentru a 
echilibrul cu cealaltă

fundaș 
păstra

8 3 6 22-17 19
• Puncte cîțtîgate in deplasare : 

Jkrf și i.U" Cluj.Napoca) ; nu a pierdut nici un punct pe 
priu.'
• Cel mai bun loc ocupat : 3 — in etapa d 5-a ; cel mai

18 — în prima etapă.
• Golgeteriî echipei : Ia ma nd i — 7 goluri, Pițurcă, Rotaru și State 

— cite 3, lovănescu și Șoarece — cite 2, Sig mirean și A. Nicolae — 
cite 1.
• Jucători folosiți : 20. Pițurcă și Rotaru — cite 17 meciuri, lovă- 

nescu 16, A. Nicolae și lamandi — cite 15, Matei 14. lonașcu 1'3, Șoa
rece, P. Petre și State — cite 12, Onuțan și Prepeliță — cite 1*1, Nedea 
10, Anghel 8, Marti'nescu, Ciocioaaâ și Sigmirean — cite 7, A. Minau 
și Cățoi — cite 5, P. Iulian 3.
• Primii jucători pe baza notelor : 1. A. Nicolae 6,93, 2. lovănescu 

6.59. 3. Matei 6,57.
• Media notelor echipei : 6.40 (6,56 ocasă — 6,24 în deplasare).
• Cartonașe roșii : Ciocioana (etapa 1).
• Cartonașe galbene : 14 (7 jucători) ; cele 

Eae 4.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m : 2

2), una ratată (lamandi). A fost sancționată cu 
format, 1 ratat.

® A expediat 183 de șuturi (124 acasă — 64 
care 87 pe spațiul porții (64

3 (cite urmi cu F.C. Constarvța. 
teren pro-

slab loc :

mai multe : A. Nico-

transformate (lamandi
2 pen-alty-uri ; 1 trans-

în deplasare), dintre 
acasă — 23 în deplasare).

Ha-
nu-

Cu ce a început Florin 
lagian 7 Cu apărarea. Nu 
mai cu compartimentul defen
siv ca atare, ci și cu ideea de 
joc. Astfel, pe lîngă implanta
rea în centrul liniei de fun-

parte, unde evoluează un alt 
tinăr de perspectivă. Matei 
(component al reprezentativei 
de iuniori care s-a remarcat la 
C.M. din Australia) — mutări 
care denotă dorința de învigo-

Despre problemele incă nerezolvate ale campionatului (II)

TACTICA DE JOC Șl... INEFICACITATE RECORD!
pe 

des- 
asezări- 
noastre.

Foto : D.ragoș NEAGU

a compartimentului

ofsaid.

spectaculo- 
C. Olt mi- 
chiar exce- 
destructivă.

S-a scris în articolul precedent, 
marginea turului Diviziei „A“. 
pre " ideea de joc. despre 
le din teren ale echipelor 
despre plusurile și, mai ales, minusurile 
de rigoare. 1—4—3—3, 1—4—4—2. Ne-am
obișnuit de acum cu aceste formule. 
Așezări și dinamici. Așezare tactică și 
dinamică de joc. în scopul cărui obiec
tiv 7 Veți răspunde fără ezitare : „In 
scopul jocului și al realizării obiectivului 
propus, victoria sau scorul egal în depla
sare" (pentru că „remiza" în deplasare 
constituie la noi obiectiv prioritar pen
tru ' cele mai multe dintre divizionarele 
,,A“). Ni s-a vorbit sau am auzit des
pre ideea de joc a unei formații, despre 
particularitățile ei, despre intercalările, 
alternative, în atac, ale fundașilor cen
trali și, la toate echipele, de participări 
ia acțiunile ofensive ale fundașilor late
rali. „X nu mai e un fundaș modern 
pentru că nu joacă decit faza de apă
rare, nu urcă în atac...", spun antreno
rii. De acord ! 
fensivă, este 
Din nou de 
CARE ESTE

De ce se 
așezările în 
tru a se acoperi in 
toate zonele spațiului de joc, pentru a 
se realiza echilibrul in și intre compar
timente, pentru a surprinde adversarul 
cu ce ai mai bun ca el sau pentru a-i 
descoperi lipsurile, pentru a-1 învinge. 
DAR NU POȚI SĂ-L ÎNVINGI DACA 
NU-I ÎNSCRII GOL.

Se vorbește la noi mereu despre ideea 
și tactica de joc, dar echipa noastră na
țională a pierdut din nou calificarea la 
un turneu final al C.M. A pierdut-o, in 
cele din urmă, pentru că n-a inserts go
luri. De fapt, a și stabilit un record de 
ineficacitate cu cele 5 goluri marcate in 
8 meciuri. A fost o întîmplare 7 NU.‘ 

Iată.
„A“ 
turle. ... . . ___ T _
a unui meci schimbă substanțial datele

.. fttftV.H , opun Căli l/X C11U»

„Y“ pleacă mereu pe o- 
o adevărată extremă..." 

acord. Dar ne întrebăm, 
EFICIENȚA 7 Aici e aici, 
schimbă tactica de joc, 

teren ? Simplu • pen- 
acoperi in mod judicios

turul campionatului Diviziei 
recent încheiat. ne stă măr- 

Se știe locul de disputare

problemei, așezarea în teren, dinamica 
jocului. Dar maniera echipei rămine. O 
recunoști oriunde joacă. La noi toate 
acestea se schimbă cu o mare ușurință. 
Pentru ... _ - *
punctul salvator, atacul e lăsat în voia 
soartei, zone întregi de teren rămîn ne
călcate, echipa aflată în deplasare joacă 
cea mai mare parte a timpului doar in 
jumătatea ei. O tactică de joc bine însu
șită. o așezare în care fiecare din cele 
11 piese își cunoaște foarte bine rolul 
nu se schimbă așa de ușor. Fiecare echi
pă știe ce vrea, ce poate, încearcă să-și 
pună în valoare toate potentele sale, 
în Anglia, în Italia, în R.F.G., țări cu 
fotbal avansat (o confirmă rezultatele 
din cupele europene intercluburi sau ca
lificarea la campionatul mondial), victo
riile în deplasare nu sînt flori rare. în- 
tr-o etapă din campionatul englez, spre 
exemplu, doar trei echipe au cîștigat pe 
teren propriu, în timp ce oaspeții au în
vins în cinci partide. La noi. din cele 153 
de meciuri ale turului, 108 au revenit 
gazdelor, 35 s-au încheiat Ia egalitate și 
doar în 10 (ZECE) victoria a fost de par
tea oaspeților. Cum rămine atunci cu 
ideea de joc, cu tactica bine însușită, cu 
urcările fundașilor în atac 7 Universita
tea Craiova, Dinamo București, Corvinul 
Hunedoara, F. C. Olt s-au remarcat prin 
constanță, prin echilibru în comportare 
— acasă sau în deplasare —, ceea ce de
notă că știu o lecție a lor, 
vizează tactica de la un ____ _______
în rest, baza acumulărilor de puncte o 
constituie meciurile de pe 
în care să se maree cît mai multe goluri 
și să se primească 
tica însă nu prea 
din cele 18 (66,6%) 
Unde sînt fundașii 
trează ei 7 Se știe 
ce echipele n-au unul sau 
oameni care să finalizeze 
treprinse. Deci lecția cu 
extremă, cu superioritatea 
mîne în mare parte pe hîrtie. Sînt des
tule cazuri de formalism. Fundașul late-

un 0—0 în deplasare, pentru

că nu impro- 
meci Ia altul.

teren propriu,

cît mai puține. Tac- 
reușește. 12 formalii 
au golaveraj negativ, 
ofensivi 7 Cui cen- 
oare ?

Cui
Nu, devreme 
doi golgeteri. 

acțiunile 
atacurile 
numerică.

în-
pe 

ră-

ral urcă în atac, centrează (dar nu 
cui), se pierde balonul și apoi fuge 
perat în apărare, unde lasă un gol 
justificat prin nereușita din atac.

Așezarea în teren.
au ca 
EFICIENTA, 
geterilor e
Iordănescu e golgeter cu doar 11 goluri, 
rod, în primul rînd, al calităților lui 
tehnico-tactice și nu al ideii de joc a e- 
chipei. La Universitatea 
spuneam, la Dinamo sau 
lecția tactică e mai pregnantă, 
calările lui Rednic, de pildă, sînt 
ciente și adversarii încă nu i-au 
antidotul. La celelalte echipe. însă, 
matizările în faza de finalizare 
greu, sau deloc.
dintre echipele noastre și „producția" 
lor : F.C.M. Brașov : Paraschivescu — 4 
goluri, Marinescu și Șulea — cîte 3 go
luri: A.S.A. Tg. Mureș: Boloni — 6. Fanici 
— 4 ; F. C. Constanța : Buduru — 6, Fe- 
niu și I. Constantinescu — 3 ; U.T.A. : 
Coraș — 7, Cura și Mușat — 3 ; S. C. 
Bacău : Șoiman — 5, Andrieș — 4 (toate 
din 11 m !), Chitaru și Vamanu — 3 : 
F. C. Argeș : Radu II — 4. Așadar, gol
geteri cu 3 și 4 goluri după un sezon în
treg. Și atunci, pe cine să caute jucăto 
rul cu balonul pentru finalizarea acțiu
nii sale 7 Știe el precis unde se află 
omul de gol 7 Nu are de unde să știe 
dacă acesta nu prea există. Întîmplarea 
și-a pus prea des amprenta pe evoluția 
echipelor noastre și de aici ineficacitatea, 
marea racilă a 
CONFIRMATĂ, din păcate, 
recent încheiat, 
și internațional.
au acoperire doar atunci cînd rezultatele 
sînt bune. în rest, rămîn doar vorbe 
goale, care, eventual, să mascheze lipsa 
de profesionalism a unora, rămînerea lor 
în urmă fată de noutățile pe plan inter
național. Și efectele se văd.

tactica de 
scop JOCUL. CALITATEA 

GOLUL. Dar lista 
mai săracă ca

știe 
dis- 
ne-

ioc 
LUI, 
gol- 

oricînd.

Craiova, cum 
la Corvinul, 

Inter- 
efl- 

găsit 
auto- 
apar 

Iată golgeteriî cîtorva 
noastre și „producția'

fotbalului nostru, RE- 
în sezonul 

atit pe plan intern. cil 
Ideea de ioc și tactica

Constantin ALEXE

rare
noua conducere tehnică a mi
zat. pentru început, pe „strîn- 
gerea rîndurilor". adică o li
pire a mijlocașilor de linia de 
fundași. S-a asigurat astfel o 
mare densitate a jucătorilor cu 
sarcini defensive, care alter
nau în faza de apărare marca
jul strict cu jocul la
Ceea ce s-a repercutat în pri
mele etape asupra 
zitătii jocului. F. 
zînd — pe alocuri 
siv — pe latura
mai ales că la debutul actua
lei ediții echipa pierduse net 
(3—0) la București, cu Sportul 
studențesc, si încheia plutonul 
celor 18 competitoare. După ce 
Si-a refăcut golaverajul (4—0 
cu U.T.A., pe teren propriu). 
F. C. Olt a abordat meciul 
următor, de la Constanța, cu 
o singură dorință, aceea de a 
nu primi gol. Și echipa oas
pete si-a realizat țelul, lăsînd 
aplicarea celeilalte faze a jo
cului. cea de atac, pe seama 
meciurilor de acasă, unde a si 
învins două echipe mai bine 
cotate. S. C. Bacău (2—0) și 
Steaua (1—0), în formația bucu- 
resteană întîlnind un adversar 
care făcea ce făcea... F. C. Olt 
în deplasare. marcaj strict... 
Si iat-o pe F. C. Olt pe Jocul 
3 in clasament ! Poziție care, 
iară a fi absolutizată, a dat 
echipei o nouă platformă în 
procesul de construcție. Fapt 
vădit în cele două 
consecutive care au 
chiar dacă meciurile au 
pierdute, jucătorii lui F.
Olt înscriind trei goluri (1—2 
cu Tîrgoviște. după un raport 
al suturilor la poartă 13—13, 
și 2—4 cu Dinamo). Iar după 
etapa a XlI-a. în urma victo
riei nete (3—0) cu fosta echi
pă a lui Halagian. F. C. Ar
geș (în campionatul trecut, la 
Pitești. 0—7 !). F. C. Olt se 
plasa pe locul 4 în clasament, 
poziție cu care avea să înche
ie turul.

Odată parcurs primul traseu 
cu „obstacole" fără „penalizări" 
(nici un punct pierdut, nici un 
gol primit pe teren propriu), 
echipa din Scornicești s-a pu
tut gîndi și la celălalt traseu, 
de „regularitate". La Cluj- 

------ .. __ 1 unul 
trei „egaluri" din de- 
F. C. Olt a cîștigat 
mijlocul terenului în 

antrenată

deolasări 
urmat, 

fost 
C.

„regularitate". L_ 
Napoca, unde a obținut 
din cele 
plasare, 
lupta Ia 
compania formației 
de Angelo Niculescu, promotor 
al jocului in această zonă de 
construcție și lansare. Aceasta 
era următoarea „mutare". Cu 
alte cuvinte, echipa să poată 
aborda constructiv meciurile 
din deplasare, să tindă spre a- 
cel echilibru între comparti
mente care este marca unei 
formații cu personalitate. Avîndi 
+3 în „clasamentul adevărului" 
și numărîndu-se printre cele 
cinci protagoniste cu golave
raj pozitiv (+5) la sfîrsitul tu
rului. F. C. Olt se află acum 
— credem — în fata necesității 
impulsionării atacului. Cifrele 
golurilor înscrise de predece
soarele sale (35 si 36). fată 
de 22 cîte are F. C. Olt invită 
la micșorarea decalajului dacă 
nu se consideră că ascensiunea 
a ajuns la punctul maxim. Pen
tru că avînd. practic, un sin
gur om de gol (lamandi, si a- 
cesta cu două penalty-uri din 
cele 7 goluri marcate), se im
pune ca Prepeliță (care nu a 
înscris deloc). Șoarece (chiar 
dacă n-a mai iucât vîrf) Ro
taru (fost golgeter în Divizia 
,B“) . Stat» si Pițurcă (autori 

ai unor mari ratări) să revină 
la „uneltele" de bază : sutu
rile puternice si precise.

Paul SLAVESCU



UN FRUMOS Șl RODNIC JUBILEU
Al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE CANOTAJ-YACHTING

Semicentenarul senilului românesc, 
ale cânii succese au devenit cunoscute 

și apreciate pe toate meridianele lumii
Sărbătorim, azi. 50 de ani de 

la înființarea Federației româ
ne de canotaj. Cei cîțiva iubi
tori ai sportului cu rame si 
vîsle. reuniți în 1931 la Arad, 
îsi nronuneau — prin consti
tuirea acestei „federațiuni na
ționale" — propășirea canota
jului pe „apele curgătoare si 
stătătoare" din tară, reprezen
tarea lui „cu ambiție si foloase 
in rezultate" pe pistele nauti
ce internaționale. A fost epoca 
de început a schitului nostru, 
cu societăți de „luntrisoare" si 
„cîrmă" vechi parcă de cînd 
lumea (prima în 1864. pe Bega). 
cu bărci rudimentare din seîn- 
dură cu fundul plat. In ciu
da lipsei unui cit de cît spri
jin din partea oficialităților a- 
celor vremuri, federația nou 
creată îsi mărește numărul sec
țiilor. organizează întreceri, se 
afiliază la F.I.S.A.. forul in
ternational de specialitate, iar 
în 1936 îsi mută sediul în Ca
pitală.

Reprezentarea „cu ambiție si 
foloase in rezultate" a canota
jului românesc în arena mon
dială va avea loc. însă, abia 
în anii socialismului. Epoca de 
aur a schitului nostru începe 
din anul 1952. De atunci si pînă 
astăzi, cînd sărbătorim semi
centenarul federației de specia
litate. canotorii cu tricolor la 
palele vîslelor si ramelor, au 
participat la 19 ediții ale cam
pionatelor europene, la 10 edi
ții ale campionatelor mondiale 
si 7 ediții ale Jocurilor Olim
pice. cucerind un număr im
presionant de medalii : 12 DE 
AUR. 32 DE ARGINT si 43 
DE BRONZ. !

Bilanțul rodnic. strălucitor 
prin rezultatele obținute, este 
urmarea firească a conducerii 
de către partid a activității de 
educație fizică si sport din ta
ra noastră, este efectul excep
ționalelor condiții de pregătire 
în acest pretențios sport în care 
barca si omul formează un tot 
de cea mai bună calitate. Pro
gresele tehnice si valorice în
registrate — de mai multi ani 
canotajul românesc se află în 
plutonul fruntaș al schitului 
mondial — sînt rodul unei sus
ținute activități desfășurate de 
Consiliul National pentru Edu
cație Fizică si Sport, de cele
lalte organe si organizații cu 
atribuții si răspunderi în miș
carea sportivă, de consiliile ju
dețene pentru educație fizică 
Si sport, de cluburile si asocia
țiile sportive. de antrenorii, 
profesorii de educație fizică, 
medicii — de toți specialiștii 
care lucrează în acest domeniu.

Desigur, evocarea numelor tu

(n Dirizia „A-. CRIȘUL - VICTORIE CATEGORICĂ (14-7) 
de po,° ÎN FAȚA CAMPIOANEI, RAPID

CLUJ-NAPUCA, 18 (prin te
lefon). Vineri după-amiază, in 
cea de a treia rundă a turneu
lui de polo care reunește cele 
mai bune formații din țară, 
partida centrală a opus actua
lei deținătoare a titlului — Ra
pid București — formația o- 
rădeană Crișul care, în această 
ediție, rîvnește la primul ei ti
tlu de campioană. întrecerea 
nu a fost echilibrată decît in 
primele 7 minute, cînd fero
viarii au condus cu 1—0. 2—1 
Si 3—2. De fiecare dată. însă, 
noloiștii Crișului au găsit dru
mul cel mai scurt spre poarta 
lui Slăvei, reușind nu numai 
să egaleze, dar să și ia con
ducerea, ajungînd în repriza 
secundă la 8—3. în tot acest 
timp, elevii lui N. Rujinschi 
au primit aplauze „la scenă 
deschisă" pentru jocul lor ra
pid. spectaculos și eficace. în 
deosebită vervă. CI. Rusu, Fe- 
J#.r. Gordan, Ungureanu au 
realizat faze mult aplaudate 
Cu un efort deosebit (deși e- 
volu.a fără Gaiță si Arsene), 
„7“-le feroviar a reușit să re
ducă din handicap în repriza 
a treia (6—8). lăsind impresia 
că va ajunge într-un final e- 
chilibrat. A fost, însă, doar un 
„foc de paie". Poloi6tii orădeni 
au continuat să „zburde" în 
bazin, au șutat necruțător, ob- 
tinînd. în final, cea mai cate
gorică victorie din palmares 
in fața echipei Rapid : 14—7 
(2—2, 4—1. 4—3. 4—1). De sub
liniat că jucătorii Crișului au 
înscris de sase ori dirv acțiuni 
ne contraatac și de alte trei 

turor celor care, prin măies
tria si dăruirea lor. au contri
buit la ridicarea prestigiului 
canotajului românesc ar fi im
posibilă. Vom „alinia", totuși, 
la startul acestui semicentenar 
cîteva „bărci" de renume. Pe 
primul culoar, schitul de aur 
al Sandei Toma. campioană o- 
limpică si de două ori campi
oană mondială în proba de 
simplu. Apoi, marea ambarca- 
tie a foștilor asi în arta atît 
de grea a vîslitului — cam
pioni ori campioane europene 
si mondiale — astăzi profesori, 
maestri emeriti ai sportului, 
antrenori ai diferitelor loturi 
republicane : Iuliana Bulugioiu, 
Floriea Ghiuzelea. Emilia Ri- 
gard. Stefania Borisov, Feli
cia Urziceanu. Ioana Tudoraa, 
Mitana Botez, Maria BuNea, 
Elisabcta Lazăr. Ileana Ne
meth. Doina Bardas. Maria 
Mi$ca. Teodora llntaru. Maria 
Gheată-Georgescu. Cornelia 
Neacțu-Firescu, Marlena Ghi- 
tă-Maxim. Ștefan Pongracz, 
Anton Sînccac. Tiberiu Mă- 
cean. Radu Nicolae. Petre Cea- 
pura. Ștefan Tudor. Gheorghe 
Gheorghiu. Ilie Oantă. Dumitru 
Grumezescu si alții.

Printre acei fini șlefuitori de 
talente si caractere, printre a- 
cei competenti dascăli ai cu
noscutei noastre scoli de cano
taj. printre cei care au contri
buit nemijlocit la frumoasele 
succese ale canotajului nostru, 
amintim pe Francisc Cserhati 
— decanul de vîrstă al schitu
lui nostru, de 17 ori campion 
national (prima oară în 1923 !). 
astăzi antrenor emerit —. pe 
multiplul campion Paul Barca- 
ni. de asemenea, antrenor e- 
merit. pe reputații specialiști 
Corneliu Florescu, Sergiu Ze- 
linschi. Ion Bulugioiu. Zoltan 
Benedek, Dumitru Popa. Ion 
Boicu. Stelian Petrov. Victor 
Mociani — antrenorul princi
pal al lotului nostru feminin 
de canotaj.

Sărbătorescul jubileu al 
F.R.C.Y. nu este numai un 
bilanț, o trecere în revistă a 
ceea ce s-a înfăptuit. Pășirea 
în cealaltă jumătate a cen
tenarului este si un prilej de 
a privi în perspectivă, de a 
..baliza" anevoiosul drum spre 
marile performante. Dragostea 
comună pentru acest splendid 
6oort cu schituri lunecînd între 
cer si apă va uni. va concen
tra mai departe eforturile tu
turor. spre a continua o bo
gată si frumoasă tradiție, spre 
a dobîndi succese noi. de pre
stigiu. în viitoarele mari rega
te internaționale.

Vasile TOFAN

ori din acțiuni colective, de 
patru ori din superioritate nu
merică și o dată din penalty, 
în timp ce bucureștenii au 
marcat de trei ori din s.n- și 
de cite două ori din penalty 
și din acțiune. Realizatorii : 
Rusu 6. Fejer 3. Ungureanu 2, 
Gordan 2. Costrăș pentru Cri- 
sul. respectiv Gh. Ilie 3. Scher- 
van 2, Tschiltscher 2. Arbitri : 
R. Schilha si R. Niehita

într-un meci care se anunța 
interesant. Voința Cluj-Napo- 
ca. fără Gyarfas si R. Rusu, 
a întrecut pe Progresul Bucu
rești cu 12—8 (0—1. 5—1. 3—2. 
4—4). Formația bucuresteană a 
dorit mult să cîștige acest joc, 
încercînd să profite de absența 
unor titulari din echipa clujea
nă. Ea a și condus timp de 8 
minute (cu 1—0). dar. în conti
nuare. a fost net depășită de 
o formație care a înotat mai

PENTRU FIECARE - 
JOCUL PREFERAT

Astăzi este ui lini a zi de parti
cipare la concursul Pronosport șl 
ia tragerea excepțională Loto do 
duminică 20 decembrie 19ăl — 
prilejuri de noi si mari cîstiguri 
la sistemul de joc preferat. tTra- 
gerea excepțională Loto va avea 
loe îneepînd de la ora 1? in sala 
de spectacole a Operei Române 
din București. Numerele clstigă- 
toare vor fi transmise în cursul 
serii la radio si pe micul ecran). 
ÎNCERCAT! SA VA NUMÂRATI

Finala campionatului

național feminin de șah

ELISABETA POLIHROMADE
CONTINUĂ

SERIA SUCCESELOR
Confirmînd forma excelentă 

în caire se află, maestre inter
națională Elisabcta Polihroniade 
(învingătoarea puternicului tur- 
meu de la Smederevska Palan- 
ka) continuă seria succeselor în 
finala campionatului național 
feminin de șah. în runda a 8-a 
ea a învins-o pe Viorica Xo- 
nescu, înscriind astfel a edneea 
victorie pe tabela de concurs. 
Principala ei contracandidată la 
primus loc. maestra internațio
nală Gertrude Baumstark, n-a 
putut obține decît remiza în 
fața Eugeniei Ghindă. foarte 
combativă la această ediție a 
întrecerii. într-un derby timișo
rean. Ligia Jicman a cîștigat la 
Margareta Mure șan, diminuînd 
astfel în mod considerabil Șan
sele interzonalistei" de a con
cura la primul loc. Judita Kan
tor a eîștigat la Mariana Ne- 
ehlfor, iar debutanta Mariana 
Bădici a obținut prima victorie, 
întreeînd-o pe Emilia Chiș. S-a 
întrerupt partida Dana Terea- 
ccneo — Eleonora Gogilea. Mar
gareta Teodorescu a câștigat la 
Gabriela Olteanu.

Astăzi dimineață să reiau par
tidele întrerupte, ale căror re
zultate prezintă implicații se
rioase în stabilirea configurației 
Jocurilor fruntașe ale clasamen
tului.

înaintea disputării lor, conti
nuă să conducă ELISABETA 
POLIHRONIADE cu 6.5—1.5. ur
mată de Gertrude Baumstark 
5,5—1,5 (1), Marina Pogorevici
4—2 (1), Eugenia Ghindă 4—3 (1), 
Judi ta Kantor 3,5—2.5 (1). Mar
gareta Mureșan 3.5—3.5, Marga
reta Teodorescu 3,5—4,5, Eleono
ra Gogâlea, Ligia Jicman. Dana 
Terescenco 3—3 (1), Viorica Io- 
nescu 3—4, Gabriela Olteanu, 
Mariana Rădici 2.5—4.5 (1). Emi
lia Chiș 2—4, Mariana Nechifor 
0,5—5,5 (1).

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE TIR REDUS (juniori)

De duminică pînă miercuri, în 
sala poligonului bucureștean Di
namo, se vor desfășura întrece
rile campionatului național de 
juniori I și întrecerile „Daciadei" 
pentru juniori II, la probe cu 
arme cu aer comprimat.
• Clubul sportiv universitar 

IEFS organizează în perioadele 
26—30 decembrie 1961 și 5—10 ia
nuarie 1982, între orele 9—12, se
lecții pentru probele de pușcă 
și pistoale, din rîndul elevilor 
și elevelor născuți între anin 
1965—1968.

Acțiunea se va desfășura la 
poligonul IEFS, din str. Maior 
Ene nr. 12 (Stadionul Republi
cii), tramvaie 2. 3, 8, 20. și Po
ligonul tineretului (Stadionul 
tineretului'.

mult și a folosit o gamă mai 
largă de acțiuni ofensive. Au 
marcat : Colceriu 4, Kovăcs 3, 
Pop 2, Sebok 2. Dezmireanu 
pentru Voința, respectiv A. Io- 
nescu 2, Florinceseu 2. Teodo
rescu, Manca. Boga. Pieșca. Au 
condus V. Medianu și R. Ti-
moc

în ultima partidă a zilei. Di
namo București, singura echipă 
neînvinsă in actuala ediție a 
campionatului, a dispus de 
C.S-Ș. Triumf cu 12—9 (2—1. 
2—2, 5—1, 3—5).

Clasament : 1. DINAMO 24 
p, 2. Crișul 21 p, 3. Rapid 15 
p, 4. Voința 12 p. 5. Progresul 
4 p, 6- C.S.Ș. Triumf 2 p. Sîrn- 
bătă după-amiază si duminică 
dimineață (cînd este programat 
și meciul Dinamo — Rapid) se 
vor desfășura ultimele întîlnjfi 
ale turneului.

Adrion VASILfU

1DHIMSTRATIA Dl SfAI 1010 PRONOSPORT
SI DV. MÎINE PRINTRE MARII 
CtȘTIGATORI I
CIȘTIGUBILE TRAGERII LOTO 1 

DIN 13 DECEMBRIE 1981

Categoria 1 ; 2 variante 25’/, — 
autoturisme DACIA 1300 ; catego
ria 2 : 10 variante 25% a 9.721 lei; 
categoria 3 : 19,00 a 8.943 lei ; ca
tegoria 4 : 124,75 a 779 lei ; cate
goria 5 : 281.50 a 200 lei ; catego
ria 6 : 2.052,25 a 100 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 i 57.690 lei.

Autoturismele DACIA 1300 de 
la categoria 1 jucate 25% au re-

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

(Urmare dtn pa o D

listică. măsurj caro au fost 
aprobate de plenară.

în cuvîntul lor, participant 
la plenară și-au afirmat anga
jamentul ferm de a munci cu 
o responsabilitate sporită, pen
tru a realiza și în domeniul 
mișcări) sportive, în activita
tea de masă și de performanță, 
rezultate tot mai bune, care să 
se ridice la nivelul marilor 
realizări obținute de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului șj a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru traducerea 
în viață a Programului parti
dului de ridicare a României 
socialiste pe noj culmi de pro
gres și civilizație.

în cadrul dezbaterilor plena
rei au luat cuvîntul : Eugen 
Budisan. prim-vicenresedinte al 
CJ.E.F.S. Arad. Mihai Grigo-

CARMEN BUNACIU, A DOUA VICTORIE LA BRNO
PRAGA, 18 (Agerprcs). Car

men Bunaciu a obținut o nouă 
victorie în eoncursul de înot de 
Ia Brno — 2:18,44 la 200 m 
spate (în ajun cîștigase la 100 
m spate cu 1:04,43). în proba 
feminină de 100 m bras victo
ria a revenit Lidiei Smolakova 
(Cehoslovacia) cu 1:15,16, ur
mată de sportivele românce 
Brigitte Prass — 1:17.18 și

NOU RECORD LA ÎNOT
BAIA MARE, 18 (prin tele

fon). In cadrul „Cupei soeran- 
telor" la natatie. care are loc 
in aceste zile in localitate, 
tînăra Anca Pătrășcoiu (C.S.M. 
Baia Mare) a realizat în proba 
de 100 m spate (bazin de 50 m) 
timpul de 1:04,82. a doua per

La Oradea, in Divizia „A" dt: Daicnct (in)

TURNEU DECISIV:
Cu jocurile de baschet progra

mate sâ se desfășoare duminică, 
luni si marți in Sala sporturilor 
din Oradea, echipele masculine 
divizionare „A** îsi încheie acti
vitatea competițională din acest 
an. întrecerile au Joc în cadrul 
ultimului turneu al primului tur 
și prezintă importanță deosebita 
prin faptul că, la capătul lor, 
vor fi cunoscute componentele 
grupelor valorice 1—6 și 7—12 ale 
campionatului national (care va 
fi reluat in ziua de 9 ianuarie 
1982). în aceste condiții, este les
ne de înțeles că echipele vor 
depune eforturi mari pentru a 
obține clasarea pe unul din pri
mele șase locuri, care permit in
trarea în grupa de elită a com
petiției. Dintre meciurile de as
tăzi. trei au importantă deosebită 
din acest punct de vedere : Uni-

Derby feminin în Divizia „A“ de volei

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI - ȘTIINȚA BACĂU
Și în acest sfîrșit de săptămînă 

campionatele interne programea
ză mai puține partide. Unele în- 
tîlniri din cadrul etapei s-au 
desfășurat în cursul săptămînii, 
altele mai înainte. Oricum, cu o 
singură excepție, meciul Univer
sitatea Craiova — Dinamo (amî- 
nat pentru 24 decembrie), returul 
în serii (și, cu aceasta, prima 
fază a campionatului feminin) se 
va încheia duminică. La Bucu
rești, un med decisiv pentru ca
lificare în turneele pentru Iocuț 
rile 1—-4 : Flacăra roșie București 
— Știința Bacău, iar la Timișoa
ra, derbyul codașelor : Universi
tatea Timișoara — Rapid, ambele 
în seria I. Iată, dealtfel, situația 
în clasamente înaintea ultimelor 
jocuri : seria I : 1. Dinamo 18 p, 
2. Flacăra roșie 14 p (19:15). 3. 
Știința 14 p (17:14). 4. Universi
tatea Craiova 14 p (16:17), 5. Ra
pid 11 p, 6. Universitatea Timi
șoara 10 p : seria a Il-a : 1. Fa
rul Constanta 18 p (27:11), 2. 
C.S.U. Galați 18 p (28:15), 3.

INron'ItVS
venit participanților IOAN STRU- 
GARU din Botoșani și IOAN 
STANESCU din Ploiești.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 18 DECEM

BRIE 1981

Extragerea I : 40 74 65 47 16 44 
85 1 11

Extragerea a U-a : 22 64 1 53 16 
84 60 31 63

FOND TOTAL DE CIȘTXGURI î
1.147.229 lei din care 362.936 lei 
report la categoria 1. 

ras. prim-vi copreședinte al 
C.J.E.F.S. Bacău Marin Pe
trescu, secretarul F.R. Volei, 
Gheorghe Boșovei, prim-vice- 
președinte al C.J.E.F.S. Praho
va, Bujor Mera. prim-vicepre- 
ședlnte ai C.J.E.F.S. Bihor, 
loan Kunst-Ghcrmănescu. pre
ședintele F.R. Handbal. Nicu 
Alexe. directorul Centrului de 
cercetări al C.N.E. F.S., Vasile 
Zidariu, prim-vicepresedinte al 
C.J.E.F.S. Sibiu. EmiJ Ghibu, 
secretar al C.N.E F.S.. Iancu 
Pătrașcu, prim-vicepre.ședinte 
al C.J.E.F.S. Vrancea Marin 
Iliescu, director în Ministerul 
Educației și învățămîntului. Ni- 
colae Dragason, secretar al 
C.N.E.F.S., Ștefan Pavel, se
cretar al Consiliului Central 
al U.G S.R. general-locotcnent 
Marin Dragnoa, prim-vicepre- 
ședinte a) C.N.E.F.S., Emil 
Drăgănescu, ministrul turismu
lui și sportului

Cristina Seidl 1:17,95. Alte re
zultate : 200 m liber (f) : An
drea Hill (RDG) 2:04,42 ; 100 m 
fluture (f) : Kathlen Nord 
(RDG) : 200 m fluture (m) :
Cerny (Cehoslovacia) 2:08,20 — 
concurentul român Flavius Vi- 
șan a ocunat locul trei eu 
2:09,08 ; 200 m mixt (m) :
Hladky (Cehoslovacia) 2:09,30... 
3. Ștefan Mitu 2:12,84.

formantă românească a tuturor 
timpurilor si nou record na
țional de juniori și copii — 14 
ani. De subliniat că perfor
manța Ancăi Pătrășcoiu (14 ani) 
se numără și printre cele mai 
bune din Europa.

1-6 SAU 7-12?
versitatea Cluj-Napoca — C.S.U. 
Brașov, I.C.E.D. București — Ra
pid București și C.S.U. Sibiu — 
Farul Constanța ; celelalte pani
cle ale zilei : IMUAS Baia Mare 
— Dinamo București. Steaua — 
Dinamo Oradea și Carpați Bucu
rești — Urbis București.

Clasamentul înaintea reluării 
întrecerilor :

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. Rapid
4. C.S.U. Brașov
5. IMUAS
6. „U“
7. ICED
8. Dinamo Or.
9. C.S.U. Sibiu

10. Urbis
11. Farul
12. Carpati

880 815:503 16
8 7 1 720:543 15
862 592:527 14
8 6 2 614:612 14
853 576:614 13
844 614:609 12
844 673:671 12
826 535:590 10
326 586:666 10
8 2 6 605:702 10
8 2 6 558:666 10
808 555j740 8

C.-S.M. Libertatea Sibiu 15 p, 4. 
Penicilina Iași 14 p 5. Chimpex 
Constanta 13 p, 6. Maratex Ba’a 
Mare 12 p. Pentru turneele fina
le ale locurilor 1—4 's’ deci, în 
lupta pentru primele Locuri ale 
ierarhiei) sînt calificate Dinamo, 
Farul și C.S.U. Galați, a patra 
echipă fiind învingVoarea de 
mîine (ora 10. sala Gr. școlar 
M.I.U.) din partida Flacăra roșie 
— Știința Bacău.

La masculin, prima fază a cam
pionatului programează etapa a 
13-a (a 4-a cin retur), cu meciu
rile : C.S.M. Suceava — C.S.U. 
Oradea, Delta Tulcca C.S.U. 
Galați și Universitatea Craiova — 
Calculatorul

ÎNCLPL CAMPIONATUL DE JUDO 
PENTRU ECHIPELE DL ȚINtnH

Ediția 1981—1982 a campionatu
lui reput’ican de judo pentru e- 
chipele de tineret va Ii inaugu
rată astăzi si mîine. cînd vor a- 
vea loc întrecerile primei etape. 
La București. în sala I.E.F.S.. vor 
evolua formațiile Șoimii Sibiu. 
Sănătatea Tg. Mureș. C.S.Ș. 1 
București. Rapid Oradea, C.S.S. 
Făgăraș si C.S.Ș. Gloria Arad, 
iar la Cîmpulang Muscel îsi vor 
disputa întîietatea C.S.M. ”or- 
zesti. C.S.Ș. Unirea l-’ 
Muscelul Cîmmilim r 
gla București. C.s.M ’ 
șanl si C.S.S. N.........

Sportul Pag a 7-a



CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag I) ROMÂNIA

36—15 (18—5).

Balcaniada de box pentru juniori

ROMÂNIA B — GRECIA 
47—14 (25—5). Ținind seama
de valoarea D'artenerului. antre
norii Eugen Trofin și Cezar 
Nica au introdus in lotul echi
pei secunde doar jucători 
_________________ oferi n- 

dis- 
n-au 

_____  ___ _ _ _ reali
zând în ansamblu o partidă di
namică, cu multe execuții teh
nice 
scenă 
reală frumusețe. Au
Mirică 
Marian

Miclăuș

pci secunde doar 
tineri și foarte tineri, 
du-le posibilitatea să șe 
tingă. Și tinerii cădeți 
așteptat altă invitație.

de finețe, aplaudate la 
deschisă, cu faze de o 

marcat : 
9, Haberpursch 8, G.
7, Porumb 6, Bădosu 

6, Miclăuș 5. Paraschiv 4, 
Feher 2 — România B, respec
tiv Kynangidis 4, Zaharachis 4, 
Kostas 2. Berestianos, Polilis, 
Angelidis și Mihailidis. Au 
condus M. Grebenișan si P. 
Radvani (România).

A — TURCIA
In partida cu 

selecționata Turciei și-au fă
cut reintrarea alți doi dintre 
handbaliștii primei reprezen
tative a țării noastre, care au 
fost accidentați și recuperați 
datorită îngrijirii primite din 
partea dr. Constantin Șerpe. 
Elevii lui Lascăr Pană au fă
cut un antrenament controlat, 
exersînd unele scheme de atac 
și apărare, desigur în vederea 
meciului cu Iugoslavia. Din 
această cauză, prea multe 
lucruri nu se pot spune des
pre evoluția echipei noastre în 
acest meci. Handbaliștii turci 
reprezintă o surpriză plăcută. 
Jocul lor atletic și în mare 
viteză, chiar cu unele execuții 
tehnice pe care le-au învățat 
bine, le dâ posibilitatea să se 
exprime mai aproape de ce
rințele internaționale actuale. 
Dar. este în afara orică
rei îndoieli că acestei echi
pe de perspectivă ii lip-

în mod evident expe- 
marilor intreceri in- 

Au înscris M.

seste 
riența 
ternationale.
Dumitru 11, Stingă 7, Roșea 5, 
R. Voina 3, Boroș, Durău, Be- 
divan, Folker, Deacu — toți 
cite 2 — România, respectiv 
Sariyer G, Kabay 5, Durmuș 2, 
Ceakmak și Cildan. Au condus 
Peter Szendrcy și C. Somhegy 
(ambii din Ungaria).

OPT PUGILIȘTI ROMÂNI
IN REUNIUNEA
Astă scară vor ii cunoscuU noii

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
(Urmare din pag. I)

optimism, 
va juca 

la Sofia, noi 
mai bine și 

i“, sus- 
Laurențiu Dumănoiu» 

in 
Steaua,

am deslușit mult < 
„Chiar dacă Ț.S.K.A, 
mai bine decît 
vom juca mult 
cred că ne vom califica* 
tinea 
după meciul de verificare 
compania formației 
susținut joi seara. într-adevăr, 
sextetul dinamovist a 
o vizibilă creștere față de 
luțiile de acum două-trei 
tămîni, iar recuperarea 
Marius Căta-Cliițiga ii dă 
multă încredere. în 
Oros, Dumănoiu, Vrincuț, 
Cliițiga, Enescu. Girleanu, 
pionii noștri au evoluat 
rajator, cîștigînd in fața 
liștilor cu 3—1. dar știut 
faptul că 
nu 
se impun eforturi permanenta 
de 
te 
cărui set in parte, pe parcursul 
întregului meci. Orice relaxare 
poate deveni periculoasă..; La 
menținerea unui tonus ridicat 
o contribuție importantă va a-

aces-

româ- 
euro-

FINALA
campioni balcanici

marcat 
evo- 
săp- 

lul 
mal 

formula 
C’ăta- 
cam- 
incu- 

sle- 
fiind 

împotriva bulgarilor 
trebuie cedat nici un set,

concentrare si de liniari ta- 
în evoluție pe parcursul fie-

vea. desigur, și publicul spec
tator. care va umple, fără în
doială. tribunele la un meci 
care domină activitatea coinpe- 
tițională bucureșteană a 
tui sfîrșit de sâptămînă.

Celelalte trei echipe 
nești angajate în cupele
pene susțin și ele partidele re
tur. Jucătorii lui A. Drăgan și 
O. Crețu, care au cîștigat me
ciul tur cu Ubbink Orion Doe
tinchem, în Olanda, au mîine, 
în sala Floreasca, o sarcină 
mai ușoară, calificarea lor in 
„sferturi* fiind aproape sigură. 
Totuși, Steaua va capta la rin- 
du-i interesul unui larg public 
amator de volei. La fete, în 
C.C.E.. Dinamo (care a plecat 
spre Atena joi scara, cu tre
nul) are calificarea in buzu
nar. Partida cu campioana 
Greciei, Zirinos A.O.N., • se 
desfășoară mîine, de la ora 18. 
Pentru competiția secundă 
feminină. „Cupa cupelor*. Fa
rul Constanța a plecat miercuri 
la Bratislava să apere astă- 
seară acel 3—1 obținut în fur 
pe teren propriu. Dacă țelul 
va fi atins, va fi o frumoasă 
performanță.

IUGOSLAVIA — BULGARIA 
23—20 (10—9). Cu toate că for
mația Iugoslaviei a condus tot 
timpul, meciul a fost interesant 
pentru că handbaliștii bulgari 
s-au angajat, din primul și 
pînă în ultimul minut. într-o 
pasionantă cursă de urmărire, 
reușind deseori să se apropie 
— și ca prestație, dar și ca 
scor — de puternicul său ad
versar. Ambele apărări au fost 
foarte ferme, apelind nu rare 
ori la obstrucții, ceea ce a fă
cut ca jocul să fie fragmentat. 
Diferența dintre cele două e- 
chipe, poate mai mică decît 
era de așteptat, a fost aceea 
că jucătorii bulgari au mani
festat o oarecare lipsă de cla
ritate în atac, unde au greșit 
cîteva pase în momentele de
cisive, precum și o mai mare 
ineficacitate, exprimată, cum 
nu se poale mai clar, prin ra
tarea a patru aruncări de la 
7 m. Echipa antrenată de Po- 
krajac a trebuit să se între
buințeze serios pentru a păstra 
avansul de 2—3 goluri, reușind 
acest lucru nu fără unele emo
ții. Au marcat : Obran 7, Ele- 
zovici 3, Vujovici 3, Isakovici 
2. Fejzula 2, Zovko 2, Rnici, 
Grubici, Buzovici, Bajovici — 
Iugoslavia, respectiv Apostolov 
6. Marinov 4, Kikolov 4, Proi- 
nov 3. Georgiev 2. Slanev. Au 
condus I- Păunescu și T. Cure- 
lea — România,

GALAȚI.
Iată-ne, așadar, în 
lor Balcaniadei de 
niorîlor. Pentru 
act al competiției, 
nit aproape 50 de 
liști din Bulgaria, 
Iugoslavia, Turcia și România, 
s-au calificat 8 boxeri din țara 
noastră, 7 din Bulgaria, 4 din 
Turcia, 3 din Iugoslavia și 2 
din Grecia. Dar, înainte de a 
face unele aprecieri asupra 
șanselor competitorilor în reu
niunea de sîmbătă seara, tre
buie să arătăm că la stabilirea 
bilanțului de mai sus o pon
dere destul de importantă au 
avut-o arbitrii, care în mai 
multe partide au desemnat alți 
învingători decît cei realL 
O satisfacție ne dă faptul că 
în acest „joc 
fost implicați 
Cornel Tucă 
care și-au 
datoria.

Trecind 
trebuie să 
mimuscă* Qhcorghe Iana 
nește favorit în meciul 
Aslan Atilia (Turcia). în 
ceeași situație se află, la cate
goria muscă, și bulgarul Galin 
Kolev, care — în mod normal 
—1 nu poate fi depășit de Gul- 
veren Turker (Turcia).

La „cocoș4*, Dimitri Bogard- 
jiev (Bulgaria) are prima șan-

18 (prin telefon), 
finale- 
a ju- 

ultim 
a reu-

fata 
box 
acest 
care 
tineri pugi- 

Grecia,

de culise* nu au 
arbitrii români 

și Nicu Ionescu, 
făcut cu onestitate

în revistă finalele, 
spunem că la „se- 

por- 
cu 
a-

fața grecului Stamalisă în
Kolefras, in timp ce la „pană* 
specialiștii prevăd că finala 
dintre Ion Matei și Bronislav 
Biagoev (Bulgaria) nu va dura 
9 minute !

Un cîștigător sigur pare a fi 
Ion Lupu, la categoria semi- 
ușoară, în fața grecului Nikos 
Agelatis, pe cînd la „ușoară* 
se anunță un meci deschis o- 

Doru 
Zveta

ricărui rezultat între 
Maricescu și iugoslavul 
Dragicevici. „SemimijlociuV* 
Nicolae Vinătoru il are de în
fruntat pe turcul Muzafer Vu- 
raler, sportiv care, credem, nu 
poate depăși deosebita vitali
tate a boxerului român.

La „mijlocie mică", 
echilibrată, între Ivan 
(Bulgaria) și Safet 
(Iugoslavia). Partidă 
să oricărui rezultat se 
și cea de la mijlocie, 
Milko Danovski (Iugoslavia) și 
Selim Fahri (Turcia). Semi
greul nostru Mikloș Paizs poa
te cîștiga in fața lui Boni Iliev 
(Bulgaria) eu condiția să evite 
loviturile directe ale adversa
rului. La ,.giea s. ,.,vpei> 
grea" vor urca pentru prima 
oară în ring : E. Kirilov (Bul
garia) — Ion Cus.uiă. respec
tiv E. Rușinov (Buigini) — 
Gavrilâ Mihnea.

o finală 
Ivanov 
Muiici 

deschi- 
anunță 
dintre

Pou! IOVAN

CELE MAI BUNE ECHIPE EUROPENE: 1. R.F.G., 2. SPANIA, 3. ITALIA

PROGRAMUL ECHIPELOR NOASTRE
Dinamo — Ț.S.K.A. Sofia (m) — azi, ora 18, sala Dinamo (în 

turj 0—3) ; arbitri : Vidakovici (Iug.) — R. Farmuș (România).
Zirinos A.O.N. — Dinamo (f) — mîine, ora 18, la Atena (în 

tur : 0—3) ; arbitru principal : Tempelhof (Israel).
Steaua — Ubbink Orion Doetinchem (m) — mîine, ora 17,30, 

sala Florcasca (in tur : 3—2) ; arbitri : A. Rosemberg (Israel) 
— A. Dinicu (România).

U.K. Slavia Bratislava — Farul Constanța (f) — astăzi, ora 
16 — ora locală (în tur 1—3) ; arbitru principal : Geismar 
(R.F.G.).

LOTURI
DINAMO (m) : Oros. Dumănoiu, Enescu. Gîrleanu, Căta-Chî- 

țiga, Vrîncuț, Pâu.șescu, Gizdavu, Ștefl-ea, Gheorghe, Slabu, Ol
tean (antr. : W. Schreiber).

DINAMO (f) : Mariana Ionescu. Victoria Banciu, Irina Pet- 
culeț. Victoria Georgescu-Niculescui Mirela Pavet, Doina Moro- 
șan, Corina Crivăț, Speranța Găman, Carmen Bobe, Carmen 
Puiu. Nicoleta Iancu (antr. : Doina Ivănescu).

STEAUA (m) : Pop, Macavel, Ionescu, Chifu, Bădiță, A. Ion, 
Mina, Săniuță. Cazacu, Spinu, Dascălu, Antonescu (antr. : A. 
Drăgan și O. Crețu).

FARUL (f) : Maria Enache, Iuliana Enescu, Liliana Văduva, 
Gulniza Geiil, Emilia Mănăiiă, Marinela Țurlea, Carmen Mari
nescu, Elena Caradirna, Maria Stadnic, Gabriela Vulpe, Marga
reta Lăiut (antr. : D. Jitaru).

PARIS, 18 (Agerpres). — Zia
rul parizian „L’£quipe“ a publi
cat, recent, un clasament al e- 
chipelor naționale de fotbal din 
Europa, pe baza unui coeficient, 
la care s-a ajuns ținîndu-se seama 
de rezultatele din ediția trecută 
a Campionatului european și din 
preliminariile Campionatului mon
dial, al cărui turneu final se va 
desfășura anul viitor în Spania. 
Acest clasament va sta probabil 
la baza tragerii la sorți a gru
pelor Campionatului european de 
fotbal (turneul final se va des
fășura în iunie 1984, în Franța), 
operațiune ce se va desfășura la 
Paris, la 8 ianuarie 1982.

După această ierarhie, pe pri
mul loc în Europa se situează e- 
chipa R.F. Germania, cu un coefi
cient de 1,85, urmată de Spania
— 1,78 ; Italia — 1,68 ; Polonia
— 1,66 ; Anglia și Iugoslavia — 
1,50 ; Belgia — 1,43 ; Cehoslovacia
— 1,42 ; Olanda si Austria — 1,37; 
Franța și U.R.S.S. — 1,35 etc. Se
lecționata României se află pe lo
curile 19—21, alături de formațiile 
Portugaliei șl Greciei, cu coefi-

. cient 1. urmate de Bulgaria — 
0,87 ; Suedia — 0,85 ; Danemarca 

0,75 ; Elveția — 0,68 etc.
Federația Franceză a dat publi

cității acest clasament propunînd 
ca. în funcție de aceasta să fie 
alcătuite și „urnele" pentru tra-

prelimi- 
al C.M. 
a avea 
Madrid. 

După cum se știe, au fost pro-

ALL BLACKS Șl... CĂPITANUL LOR GRAHAM MOdRIE
In epoca rachetelor cosmice, 

cînd spațiile intercontinentale 
au devenit pentru supersonice 
un adevărat joc de copii, a- 
pare absolut normal să asistăm 
la o nemaiintîlnită intensifi
care a relațiilor sportive între 
țările celor cinci continente. 
Nu putea face excepție de la 
regulă nici Noua Zeelandă, 
marea insulă din Oceania, al 
cărei rugby și-a cucerit o fai
mă cu totul excepțională. De 
cițiva ani încoace iată-i pe 
celebrii rug by ști „AII Blacks" 
intra ți în „hora" mondială și 
debar nd în Europa într-un 
circuit cvasi-continuu, în timp 
ce legenda lor se scrie strălu
cit pe tot mai multe .. 
străjuite de buturi. Și 
pe vremea cînd „trupa 
gră" era condusă 
laher 
(1925), 
(1967) sau Kirkpatrick (1973) 
evoluția ei era învăluită de o 
anume doză de mister, astăzi 
XV-le lui Graham Mourie 
joacă „cu toate cărțile pe 
masă". Totul în văzul lumii, 
dar un rugby de excepție, se 
spune cei mai bun din lume, 
atît de eficace în atac și atît 
de necruțător în apărare.

..Doar australienii (Wallabies, 
cum li se mal spune), declara 
recent, cu umoru-i caracteris
tic. faimosul căpitan maori

terenuri 
dacă 
nea- 

de un Gal- 
(1905), de un Porter 
Stuart (1954), Lochore 

..................... (1973)

într-un interviu acordat ziaru
lui francez ..Midi Olympique", 
care servește in exclusivitate 
balonul oval, ne-ar putea 
priva astăzi de titlul de cam
pioni ai lumii. Sigur, avem și 
noi ratările noastre, ca de pil
dă... pierderea unui avion de 
legătură ; într-un turneu con
tează însă doar rugbyul și 
victoriile". Ultimul bilanț : 
două ’ ‘ ’
două
— o 
șase 
două , 
învingători din
5 națiuni"). Dar contul XV-lui 
condus din 1977 de Mourie este 
mult mai bogat . 11 teste vic
torioase, consecutiv, in Euro
pa : cel de la Paris din 1977, ' 
„marele șlem" (4) din Marea 
Britan ie un an mai tîrziu, cele 
împotriva Scoției și Angliei în 
’79, cel contra Țării Galilor în 
*80 și, în fine, in completarea 
palmaresului, meciul împotriva 
României și cele două „rugby- 
vârită“-uri contra Franței, din 
acest sfîrșit de an. Un bilanț 
UNIC — deoarece pînă acum 
,,All Blacks" nu au cîștigat, 
in turneu mai mult de opt 
teste consecutive ; un record 
foarte greu de întrecut.

Și toiul sub conducerea „ce
lui mai mare căpitan al celei 
mai mari echipe", acest flan-

doar rugbyul 
Ultimul 

meciuri in România 
victorii ; opt in Franța 

înfrîngere, o egalitate și 
succese (inclusiv în cele 

partide-test cu ultimii 
,Turneul celor

<■: ■

%

ker maori, de 29 de ani, cu 
un gabarit mijlociu (86 kg 
pentru 1,85), pe care-l com
pensează însă din plin printr-o 
mare inteligență in joc, ceea 
ce-l plasează întotdeauna în 
mijlocul acțiunii fie că se des
fășoară în atac, fie in apărare. 
Iar dacă cineva îl roagă pe 
Mourie — intrat cu depline 
drepturi în legenda rugbyului 
neozeelandez — să facă bi
lanțul succeselor, cu vorba-i 
molcomă de fermier din Ta
ranaki (de unde șt numele 
echipei în care joacă) el răs
punde : „Nu vă grăbiți. Vom 
mai sta de vorbă și anul vii
tor..."

Dimitrie CALLIMACH1
I

gerea la sorți a grupelor 
nare ale turneului final 
din Spania, programată 
loc la 16 ianuarie, la

puși pentru această operațiune 6 
capi de ‘ *
Europa
Italia și 
gentina 
cială în 
luată Ia 
misia de organizare a Federației 
Internaționale de Fotbal.

serie, dintre care 4 din 
(Spania, R.F. Germania,
Anglia), alături de Ar

și Brazilia. Deciziei ofi- 
această privință va 
15 ianuarie 1932 de Co-

fi

GRUPA A V-a (zona europeană) A PRELIMINARIILOR C. M.
grupă, favoriteleîn această „ _________

Iugoslavia și Italia și-au cîștigat 
dreptul de a fi prezente în tur
neul final. Danemarca, Grecia și 
îndeosebi Luxemburg au avut un 
rol minor. A surprins, totuși, 
comportarea slabă a reprezenta
tivei Greciei, care anul trecut a 
fost prezentă la turneul final al 
campionatului european din italia, 
după ce eliminase în preliminarii 
echipele Ungariei și U.R.S.S. !

Prestații remarcabile au avut 
selecționatele Iugoslaviei și ita
liei. Echipa iugoslavă, după un 
start mai slab, a impresionat în 
final cînd a cîștigat în deplasare, 
cu Grecia. Ea are în componență 
jucători de certă valoare interna
țională ca Z. Petrovici, Z. Vujo
vici, Susici, Za.icț, Pantelici ș.a.,- 
iar specialiștii iugoslavi speră în
tr-o comportare meritorie a for
mației lor în turneul final. Italia, 
cu un start bun, a avut un final 
modest : înfrîngere la Copenhaga, 
scor egal cu Grecia și doar o vic
torie la limită, cu Luxemburg, 
în ultimele două partide susținu
te pe teren propriu. Să fi obosit 
oare vechile vedete (Zoff. Ca- 
brini, Grazziani, Scirea. Pruzzo 
ș.a.) ? în aceeași componență care 
a evoluat în preliminarii, „squa- 
dra azzurra" nu poate emite pre
tenții prea mari la „Mundialul 
spaniol.

Iată rezultatele și clasamentul : 
Luxemburg — Iugoslavia 0—5, 
Iugoslavia — Danemarca 2—1, 
Luxemburg — Italia 0—2, Dane-

marca — Grecia 0—1, Italia — 
Danemarca 2—0. Italia — Iugo
slavia 2—0, Danemarca — Lu
xemburg 4—0, Grecia — Italia 
0—2. Grecia — Luxemburg 2—0, 
Luxemburg — Grecia 0—2, Luxem
burg — Danemarca 1—2, iugo
slavia — Grecia 5—1 ; Danemarca 
— Italia 3—1, Danemarca — Iugo
slavia 1—2. Grecia — Danemarca 
2—3, Iugoslavia — Italia 1—1, 
Italia — Grecia 1—1, Iugoslavia 

{ 5—0, Grecia
Italia — Luxem-

— Luxemburg 
Iugoslavia 1—2. I 
burg 1—9.

1. IUGOSLAVIA
2. ITALIA
3. Danemarca
4. Grecia
5. Luxemburg

ALTE

TELEX • TELEX •
0 în etapa a doua 

final al C.C.E. (mas- 
P artizan Bel- 

Maccabi Tel Aviv — 
100—87 ; Panathinai- 
Barcelona 79—89.

B.C. Barcelona 
cîte 4 p. Partizan

BASCHET 
a turneului 
culin) : Cantu 
grad 90—74, 
Den Boson 
kos — B.C. 
clasament : 
Maccabi au 
Cantu cîte 3.

HOCHEI 0 La Moscova, 
„Cupa Izvestia" : U.R.S.S.
Finlanda 3—2 (1—0, 1—1, 1—1).
Au marcat Jlutkov, Svetlov, Ho
mutov, respectiv Suusi și Pelto- 
nen.

PATINAJ 0 
(R.F.G.) în C.M 
tis tic pentru
„programul scurt" 
masculină conduce 
Scott Williams, iar 
după impuse, vest-germana Cor
nelia Tesch.

ȘAH 0 în campionatul 
U.R.S.S., la Frunze, cu 
runde înainte de sfîrșit : 
parov, 10,5 p, Psahls 10 
makov 8,5 p, Romanișin 
(1), Kupreicik 7,5 p 0 
neul zonal feminin de 
ningrad, după 6 runde 
Cehova cu 4.5 p, urmată de Ti- 
torenko și Enste’n cî’e 4 p.

TENIS 0 In ODtimile 
de dublu masculin, la

In 
și 
Si

în

La Oberstdorf 
de patinaj ar- 
juniori. 

în 
american ud 

la feminin.

după 
proba

trei 
KaS- 
Tuk- 

7,5 p 
în tur
la Le- 

c on du ce

P.

probei 
Sofia.
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ȘTIRI
O Revista italiană „Guerin 

Sportivo“ din Bologna a organi
zat o anchetă internațională pri
vind desemnarea celui mai 
fotbalist al anului și cea 
bună formație mondială : 
(Brazilia) este cel mai bun ju
cător, iar echipa desemnată este 
următoarea : Arconada — Kaltz, 
Pezzey, Krol, Junior, Schuster, 
Breitner, Zico, 
rad on a, Blohin.

bun 
mai 

Zico

Arconada
Junior, 
Rummenigge, Ma-

© în prima 
campionatului 
Plate

manșă a finalei 
Argentinei : River 

Ferrocaril Oeste 1—0.

TELEX • TELEX
jucătorii români Laurențiu 
Bucur — Liviu Man caș au în
trecut cu 6—3, 7—5 perechea bul
gară Bacev — Lazarov ; alte 
rezultate : Iliev. E Pampulov — 
Dencev, Ganev 6—3, 3—6 7—6.
Gandolfo, Blaze (SUA) — De 
Pasquler (Elveția) Palin (Fin
landa) 6—2, 6—3. în „optimi" la 
simplu masculin : Mayer (SUA) 
— Emmrich (R.D.Gj 6—4, 6—1,

Gandolfo 6—4, 
— El Shafei 
La Delary 

optimile de 
i Sunshine" 

Canada — 
Suedia — Olanda 
Chile 2—1, Dane- 

Elveția 2—1, S.U.A. — 
Brazilia — Ceho- 

3-0. Italia — R. F. 
2—1 0 în „o-ptimi" la 

Johnstone — Tanner 
Dent — J. Smith 6—3,

- Krick 6—4, 
Curren 7—5, 

Gliclcstein

Boitei (R.F.G.) — <
6— 4, Zipf (R.F.G.)
7— 6, 3—6. 6—3 0
Beach (Florida) in

ale „Cupei 
juniori :

finală 
pentru 
România 2—1, 
3—0, Mexic_ — 
marca 
Anglia 3—0, 
slovacia 
Germania 
Sydney : 
6—3, 6—3, 
6—7. 6—3, Pfister 
6—3, Alexander -

• 6—4, Edmondson
6—2, 6—4.

TENIS DE MAS A : La Com- 
pi&gne. în „Cupa Ligii Europe
ne" : Ungaria — Franța 7—1. în 
clasament, după 4 etape : Unga
ria 4 p, Cehoslovacia și Iugo
slavia 3 p etc.
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