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ECHIPELE MASCULINE ROMANEȘTI 
AU MARI ȘANSE DE CALIFICARE IN FINALELE

CUPELOR EUROPENE LA VOLEI
a cupelor euro- 

„optimile**, au 
de cîteva întîl- 

interes, avînd în 
confruntare dintre 

masculine ale 
Bulgariei, Dinamo 
respectiv. Ț.S.K.A.

A doua fază 
pene la volei, 
fost dominate 
niri de real 
frunte dubla 
campioanele 
României și 
București si, . 
Sofia, și continuind cu partide
le : NMKÎ Pieksamaki — Hon-

ved Budapesta (in C.C.E. mas
culin). Radnicki Belgrad — Di
namo Tirana, Ruda Ilvezda 
Fraga — Tungsram Budapesta 
(în C.C.E. feminin), Levskl 
Spartak Sofia — G.I.K. Banat 
Zrenjanln (Cupa cupelor mas
culin), Farul Constanța — U.K. 
Slavia Bratislava, Dinamo Mos
cova — Vasas Budapesta (Cupa

AureKan BREBEANU

cupelor, feminin). Au fost în- 
tîlnlrile cele mal echilibrate 
dar de mari surprize nu se 
poate vorbL în ceea ce ne pri
vește, voleibaliștii de la Dina
mo ne-au impresionat din nou 
prin maturitatea in joc, mobili
zarea și spiritul de dăruire cu 
care s-au pregătit pentru parti
da retur cu campionii bulgari, 
dar mal ales prin ambiția și 
dorința lor de victorie. Încunu
nată de frumosul succes în re
facerea unui handicap greu cu

(Continuare tn pag. a 4-a)

Ne-a produs multă 
satisfacție faptul că la 
cunoscuta asociația 
sportivă din județul I 
Prahova, Carpați Si
naia, președintele a- 
cestela, Nicolae Pău- 
nescu, ne-a spus 
chiar de la începutul 
convorbirii noastre :

— Este drept că a- I 
sociația noastră, a în
treprinderii de Meca
nică Fină din Sinaia. are 
o frumoasă carte de vizită 
in județ atit ta ceea ce priveș
te sportul de masă cit și de 
performanță. Dar, cred că ar fi 
moi bine dacă am discuta nn 
despre succesele noastre (nu 
prea mari firește) cunoscute, d 
despre preocupările actuale 
pentru aplicarea in viață a e- 
rientărilor reieșite din re
centa expunere a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, In 
care, printre altele, este tra
sată organizațiilor de partid, 
sindicale șt de tinerei sarcina 
de a acorda atenția corespunză
toare sportului de masă, ea 
parte a formării unui om îna
intat, sănătos si fizic, si Inte
lectual.

Nu vorbim, deci, despre suc
cese. Apreciem, insă, 
necesare cîteva repere 
mai buna cunoaștere a 
ției sportive Carpați 
peste 2 000 de membri 
zanți, prezență remarcabilă ta 
sportul de masă (unde a obți
nut succese pe plan județean, 
uneori și republican), dar șl ta 
cel de performanță (echipe pre
zente In campionatele republi
cane de fotbal, popice, bob șl 
lupte greco-romane). Deci :

Notăm că acum. In decem-

MMI I
brie, de clnd a căzut 
pada, pe Furnica, in „Poiana 
Popică vi ef". a Început activitatea 
In cadrul „Daciadei” de lamă. 
Concursuri de schi („Primei 
fulg de nea“. Festivalul Buce- 
gilor ș.a.) șl de săniuțe, la care 
vor fi invitați șl membri ai al
tor asociații din Sinaia (Voința, 
Bucegf) și Bușteni (Caralma- 
nul). Un accent deosebit se va 
oune pe organizarea de excursii, 
drumeții șl concursuri de orien
tare. ca de obicei In colaborare 
cu asociația Caraimanul din 
Bușteni. Deci, In continuare, 
acțiuni in comun 
socialii sportive, 
reușit In 1981.

—- Pentru anul

eu alte a-
experiment

Combinație, după recuperarea atacului advers, realizată de căpi
tanul dinamoviștilor bucureșteni, Corneliu Oros, in partida Dinamo 
— Ț.S.K.A. Sofia, in C.C.E. Vrîncuț va simula atac pe centru, in 
urcare" dar mingea va ajunge la Dumănoiu care va puncta...

Foto: Ion MIHĂICA

riiirfi și miercuri, in sala Horească,

c& slnt 
pentru 
asoda- 
Sinata : 

cotl-

viitor — na 
spune In continuare președinte
le asociației — ne-am mai pre
pus să extindem practicarea 
gimnasticii la locul de muncă 
ta toate secțiile din întreprinde
re. Nu numai ta două din ele. 
aceasta fiind considerată de că
tre consiliul asociației drept o

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2-3)

Cucerirea titlului balcanic la handbal masculin atestă

PROGRESUL ECHIPEI NAȚIONALE PE TOATE PLANURILE

CEA DE A ll-a EDIȚIE A FESTIVALULUI
NATIONAL PIONIERESC DE JUDO

Parlicipanți — peste 300 de sportivi,
purtători ai cravatelor roșii cu tricolor
In plină vacanță 

Festivalul național 
de judo, acum la a 
ție, va reuni la București (în 
sala Floreasca, pregătită în 
mod special pentru acest eve
niment sportiv) peste 300 de 
concurențl, purtători ai crava
telor roșii cu tricolor.

de iarnă, 
pionieresc 
II-a edi-

Competiția, organizată de 
C.N.O.P. și C.N.E.F.S. (prin fe
derația de resort), începe marți, 
de la ora 8,30 și se va încheia 
miercuri. In jurul orei 12.
dată cu desemnarea și premie
rea laureaților.

o-

încheiată cu succesul repre
zentativei României, cea de a 
treia ediție a campionatului 
balcanic de handbal masculin — 
desfășurată între 16 și 20 de
cembrie în sala de sport „Da
cia” din Baia Mare, într-o or
ganizare ireproșabilă — a obți
nut certificatul de maturitate 
printre întrecerile zonale. După 
ce în 1979 la Varazdin (Iugo
slavia) s-au aflat la start trei 
selecționate, iar anul trecut la 
Loveci (Bulgaria) — patru, ia
tă că la Baia Mare numărul lor 
a ajuns la cinci (Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România, Tur
cia). nivelul competiției situîn- 
du-se într-un punct de vîrf, 
datorită faptului că toate fede
rațiile și-au trimis primele re
prezentative, ceea ce iarăși se 
întîmplă pentru prima oară.

Pentru selecționatele Româ
niei și Iugoslaviei, întrecerea 
balcanică a constituit și o eta
pă importantă de verificare a 
pregătirilor pentru cea de a 
XI-a ediție a campionatului 
mondial, programată între 23 
februarie și 7 martie 1982, în 
R.F. Germania. Cele două echi
pe fac parte din aceeași grupă 
(D), întrecerea lor (Sindelfin
gen, 26 februarie) Bind socotită 
un veritabil derby al competi-

ției. Obtinînd duminică 
ria, mult mai ușor decît 
tă scorul final (23—21), 
zentativa României a cucerit și 
un important atu moral, pe ca
re are datoria să-l 
printr-un volum 
mai mare la 
printr-o evoluție 
în continuare.

Evoluția tricolorilor la Baia 
Mare a însemnat un nrogres pe 
toate planurile și îndeosebi pe 
acela al fermității defensivei. 
Un progres vizibil mai ales in 
privința omogenizării. La finele 
întrecerii, conducătorul delega
ției Iugoslaviei, Cedomir Keza- 
novici afirma : „Echipa Româ
niei a dovedit in 
balcanică o formă 
marcabiiă, finala 
pe merit. Românii 
tr-adevăr, cei mai 
timp ce Lascăr Pană, antreno
rul naționalei noastie sublinia : 
„Dacă există realmente un pro
gres, atunci el este cantonat în 
faza de apărare, pe care băieții 
noștri au pregătit-o și au rea
lizat-o mal bine. Mai avem în
să mult, enorm de mult de lu
crat pentru a ajunge la nivelul 
pe care ni l-am propus pentru 
perioada mondialelor**.

Intr-adevăr, lotul nostru mal

victo- 
o ara- 
repre-

fructifice 
de muncă și 
antrenamente, 
și mai bună,

competiția 
sportivă re- 
reveni.idu-i 

au fost, în- 
buni !“ In

are de muncit la antrenamente. 
Deși siguranța sa în defensivă 
este mai mare (aceasta și da
torită excelentelor evoluții ale 
portarului N. Muntcanu), mai 
primește încă goluri din cauza 
nesincronîzării jucătorilor în 
cursul unei faze, precum șl 
pentru că băieții noștri „se 
plictisesc** repede să urmăreas
că traiectul atacului advers, lă- 
sîndu-se uneori surprinși. Gra
ba se explică (dar nu se moti
vează...) și prin dorința de a a- 
junge cit mai repede în atac. 
Faza ofensivă este astăzi mult 
mai elaborată, circulația mingii 
desfășurîndu-se in viteză, cu a- 
menințarea permanentă a porții 
adverse. Combinațiile, adesea 
ingenioase duc la dizlocarea a- 
părărilor, la crearea unor breșa 
și a unor situații de gol ideale. 
Procentul de realizări este, in
să, mult prea mic fată de pre-

Hristache NAUM

(Continuare în pag a 4-a)

Azi, la patinoarul „23 August'

PRIMUL JOC
Concluzia unui an de competiții la box (II)

MULTE TALENTE
Aminteam în prima parte a 

retrospectivei boxului nostru 
pe anul 1981 că sportul cu 
mănuși din România dispune 
încă de multe resurse insufi
cient valorificate. La toate e- 
dițiile campionatelor de tine
ret europene, ca și la compe
tiția de nivel mondial (Yoko
hama, 1979), tinerii reprezen
tanți ai țării noastre au ur
cat pe podiumul medaliaților, 
unii dintre ei chiar pe cea mai 
înaltă treaptă : Nicolae Șeitan 
(Izmir, 1976), Daniel Radu și 
Ion Joița (Dublin, 1978). Dar 
campionatele europene și mon
diale de juniori au mai evi
dențiat și alțl tineri boxeri ro
mâni care au reușit să se 
impună în fața colegilor lor 
de generație : Traian Georgia, 
Alexandru Giurgiu și Stan 
Postolache (argint Ia Izmir), 
Dumitru Cipere și Francisc Lu
xemburger (bronz la Izmir), 
Ștefan Imbre și Vasile Gîr- 
gavu (bronz la Dublin), Petre 
Bornescu (argint la Yokohama), 
Florian Țircomnicu și Cornel 
Bălan (bronz la Yokohama), 
Mihai Niculescu și Ion Stan 
(argint la C.E. de la Rimini, 
1980) etc. Acești tineri — șl 
nu l-am numit pe toți meda

SE PIERD CU UȘURINȚA» »
(D O măsură lăudabilă a Biroului federal : înființarea 
unui Centru național de pregătire □ juniorilor Q Unde (și 
de ce) au dispărut medaliații întrecerilor juvenile ?

O Pregătire tehnico-tactică deficitară
liații marilor competiții inter
naționale rezervate juniorilor 
—, urmînd un proces instruc- 
tiv-educativ bine dirijat, con
dus cu competență, după o me
todică adecvată — ar fi trebuit 
să se situeze și acum in rin- 
dul fruntașilor pe plan euro
pean sau mondial, să cucereas
că medalii la marile confrun
tări pugilistice internaționale. 
Dar, cîți dintre ei se mal află 
în sfera boxului de mare per
formanță ? Cîți dintre el an 
reușit să confirme așteptările ? 
Extrem de puțini !

Daniel Radu a apărut ca o 
adevărată stea pe firmamen
tul boxului european. Campion 
european de juniori în 1978, 
un an mai tîrziu, la C.E. de 
la Koln, s-a impus și în în
trecerea seniorilor, cucerind o 
medalie de argint care putea 
la fel de bine să fie de aur. 
Apoi, marele talent — apre
ciat ca atare de toți specia
liștii prezenți la Koln — a 
îngroșat o vreme rîndul boxe
rilor de valoare medie. Tur

Dumitru Opere 
(dreapta) este sin
gurul din echipa 
de juniori (1976) 
care a realizat per
formanțele aștep

tate

neul final al campionatelor na
ționale, acum cîteva săptămîni, 
ne-a înfățișat un Daniel Radu 
oarecum schimbat în bine față 
de evoluțiile anterioare, făcîn- 
du-ne să credem că talentul 
său de excepție mai poate fi

încă valorificat. Firește, cu 
condiția ca pregătirea sa spor
tivă (și viața particulară) să

Mihai TRANCA

(Continuare in paș. 2-3)

AL ECHIPEI DE HOCHEI 
S.K.A. LENINGRAD
Astăzi isi Începe turneul ia 

țara noastră echipa sovietică 
de hochei S.KA Leningrad. 
Oaspeții, sosiți duminică în Ca
pitală, au și făcut un antre
nament pe patinoarul „23 Au- 
gust“, unde vor disputa cela 
două jocuri ale turneului lor. 
Antrenamentul a fost condu» 
de două mari personalități ale 
hocheiului sovietic : Boris Mi
hailov șl Aleksandr Petrov, 
care pînă anul trecut alcătu
iau, împreună cu regretatul 
Harlamov, una din cele mal 
puternice linii de atac din ho
cheiul mondial.

Oaspeții vor intîlni azî de 
la ora 17 o combinată a clu
burilor Steaua și Dinamo, al
cătuită din jucători care n-au 
fost cuprinși în lotul repre
zentativ. Lotul nostru se află 
în Cehoslovacia, la un turneu 
în localitatea Zvolen, unde în 
primul meci a pierdut în fața 
echipei de primă ligă V.S.S. 
Kosice cu 2—4 (1—2. 0—1.1—I), 
după care a cîștigat la T. J. 
Zilina cu 4—2 (1—0 2—0, 1—2). 
Al doilea meci al echipei so
vietice, de fapt o formație de 
tineret a clubului Ț.S.K.A., va 
avea loc joi (ora 17) In com
pania lotului nostru reprezen
tativ.



Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile sportive locale In finala campionatului national Icminin dc șan

0 NOUA LIDERA-GERTRUDE BAUMSTARKLA BISTRIȚA - SUFICIENTE RESURSE (materiale și umane)
PENTRU UN REAL SALT DE CALITATE!

Recent, la Bistrița, s-a des
fășurat conferința de dare de 
seamă și alegeri a Consiliului mu
nicipal pentru educație fizică și 
sport. Evenimentul a însemnat 
„ora bilanțului" activității spor
tive de masă șl de performanță 
pe anul 1981 din orașul amintit 
și, mal ales, un moment de pros
pecțiune și decizie a C.M.E.F.S. 
în perspectiva anilor 1982—1965. 
Referindu-ne la ceea ce a fost, 
trebuie apreciat faptul (referatul, 
prezentat de președintele CMEFS 
— Vaier Cîmpe»nu, a furnizat ci
fre elocvente) că mișcarea de e- 
ducație fizică și sport din muni
cipiu a făcut pași pozitivi în dl- 
i<ecția cuprinderii unui număr a- 
preciabil de tineri și vîrstnici, din 
gcoli, unități economice, sociale 
și administrative în practicarea 
sistematică a exerclțiilor fizice, a 
unor discipline sportive îndrăgite. 
Marea competiție națională „Da- 
eiada“ a adus la startul întrece
rilor peste 25 000 de preșcolari, 
elevi, tineri și adnlți, din care 
peste 20 000 s-au întrecut In cam
pionatele asociațiilor (la tenis de 
masă și de ctmp. fotbal, șah. ve
lei, popice, lupte, atletism etc.) ;

CARPATÎ SINAIA,
7 7

LA COTA... EXIGENTEI
(Urmare din pag. 1)

deficiență care trebuie nelntîr- 
xiat înlăturată.

— Nu ne-ati spus nimic des
pre hotărîrile luate în nrivinta 
bazei materiale...

— încă din această lună — 
evident eu concursul— frigului 
— vom amenaja un patinoar 
natural pe un spațiu corespun
zător între terenul nostru de 
fotbal și vestiare. Noul pati
noar va sta la dispoziția mem
brilor asociației, dar și a locui
torilor cartierului muncitoresc 
din preajmă : Izvor. Și încă ce
va : în anul 1982 vom trece Ia 
amenajarea mai multor baze 
sportive — pentru care avem 
toate aprobările, proiectele : te
renuri de handbal, volei, și 
baschet. Bineînțeles totul se va 
realiza cu forțe proprii, prin 
muncă patriotică, eu sprijinul 
O.J.T. Prahova.

Sînt frumoase toate aceste 
acțiuni și inițiative. întîlnite Ia 
A S. Carpați Sinaia. „Vom reu
și, cu siguranță, ceea ee ne-am 
propus" ne-a asigurat N. Pău- 
nescu. Si, ca o garanție, ne-a 
amintit dragostea pentru sport 
a oamenilor muncii din între
prindere : pasiunea deosebită a 
unora dintre aceștia devenltt 
în timpul lor liber. apreclați 
organizatori de competSțit. ex
cursii . drumeții (tehnicianul 
Ion Taus, maistrul Ion Lazăr, 
strungarul Gh. Dobre, tehnicie
ni! Paul Bălan șl Teodor Bă
lan) ; prezența unor muncitori 
harnici, de neînlocult de la lo
cul lor de muncă, care fac 
sport de performanță (Anghel 
Ștefănlcă. Constantin Bîrltcă, 
Marian Burchiu, Iulian Șerban, 
Valeria Ionică, Doina floeulcț)...

în tren, în drum spre Bucu
rești, ne urmărea afirmația 
convingătoare a președintelui 
asociației Carpați : „Vom reuși, 
eo siguranță, ceea ee ■« am 
propus*.

G. TĂNASE, CÎȘTIGĂTOR DE 7 ORII
A ^-a reuniune de trap, ultima 

din actuala stagiune, s-a desfășu
rat sub semnul lui GlcA Tănase : 
T victorii 1 Debutul a fost ftirtu- 
Ms, eu forclngul hii M. Ștefă- 
nescu. eu Sad&u, pentru a-1 sur
prinde șl a-1 „coafa* la petou pe 
G. TSnase cu Jder. Cu mișcări de 
impuls, Sad&u a reușit să-1 în
treacă cu un cap Pe jder. In re- 
pțllcă, G. Tănase l-a provocat, in 
Premiul Vlădenl (cursa a vm-a), 
£M. Ștefănescu, invlnglndu-I de 

tefe, tot la potou, cu Bela, tn 
p ce Silicon, sub efort, a șl 

Copat. Premiul de închidere e 
t expus publicului ca o probă 

Reconcludentă. înainte de cursă 
Oficialii au anunțat că, din cauza 
Om pulul nefavorabil, sosirile eu 
♦or mal fl fotografiate. De acest 
amănunt a beneficiat Hogar, de- 
«la-rat câștigător ta condițH ne
clare. Mulțl, toarte mulțl, l-au vă- 
But câștigător pe Excelent, care 
M opus rezistență dintr-un plu
ton de 10 concurențl apatici. Ci- 
Be a învins cu adevărat t Greu 
de dat un verdict tn condițiile e- 
țtetente. Rezultate tehnico t Cursa 
J: 1. gadău (M. Ștefănescu) perf.

1. Jder. Simplu 11, ordinea 
taehtsl. Cursa a H-a : 1. Efect 
(G. Tănase) pert. 1J0, î- Harnfr, 
It Visau, simplu 4, ordinea ft, o- 

un număr de peste 15 000 de par
ticipau ți s-au înregistrat la acți
unile turistice „Amicii drumeți
ei*, Evidențiate : Asociațiile spor
tive de la Fabrica Sticla, Liceul 
„A. Mureșeanu44, CJ’.R., Liceul 
electrotehnic, C.PJL., Școlile ge
nerale nr. 1 și 4, Metalul etc.

Șl pe planul performanței, în 
orașul atît de puțin cunoscut pe 
plan sportiv, 
cese notabile 
în întâlnirile 
haltere, 3 la 
nlori), 29 de 
republicani 
gimnastică etc.), 6 sportivi 
obținut clasificarea de maestru și 
tot atâția clasificarea internațio
nală, 48 — categoria I, 25 de 
sportivi bistrițeni au fost prezenți 
în loturile naționale — iată roa
de frumoase ale unui oraș cu o 
populație doar puțin peste 63 0°0 
de locuitori, roade la care cea 
mal mare contribuție au adus-n 
cele două unități cu profil C. S. 
Gloria și C. S. Școlar.

Neîndoielnic că acest bilanț po
zitiv este consecința muncii, a 
preocupărilor organizațiilor șl or
ganelor cu atribuții în sport, a 
cadrelor didactice, a tineretului 
orașului Bistrița, a îmbunătățirii 
șl lărgirii bazei materiale sportive 
a orașului — noua și moderna 
Sală polivalentă, Complexul spor
tiv Progresul, frumoasa bază 
sportivă a C.F.R.-ului și altele, 
constituind suportul unor nel și 
mari obligații pe linia creșterii 
Indicilor activității sportive (de 
masă și de performanță), a sal
tului calitativ pe care aceasta 
trebuie să-1 facă în viitorii patru 
ani.

De remarcat că în cadrul lu
crărilor conferinței frumosul bi
lanț n-a fost supralicitat, nici în 
raport nici de către partîcipanții 
Ia discuții. Președintele C.J.E.F.S.- 
ului. tov. Slmion Lup șan, afirma, 
pe bună dreptate, că „succesele 
anunțate în conferință nu dau 
dreptul nimănui să treacă peste 
multe din neîmpllnlrile sportivilor 
bistrițeni. Nu ne-am face nici un 
serviciu dacă nu am recunoaște 
deschis că mișcarea sportivă din 
municipiul Bistrița, centrul prin- 
ripa1.. ** lu<,ețulul m activitatea 
sportivă de masă șî de perf or-

s-au înregistrat suc- 
: 6 medalii cucerite 
internaționale (3 la 
gimnastică — ju- 
titluri de campioni 
(haltere, atletism,

Divizia “ de baschet (m)

CLARIFICĂRI IN LUPTA PENTRU CLASAREA ÎN GRUPA 1-6
ORADEA, 21 (prin telefon). în- 

tr-e atmosferă de interes gene
ral, în Sala sporturilor din loca
litate au continuat întrecerile 
celui de al treilea turneu al pri
mului tur al campionatului na
tional de baschet masculin. Re
uniunea de luni a stat sub sem
nul interesului prezentat de 
disputa pentru clasarea în grupa 
valorică 1—6, iar rezultatele au 
clarificat în mare măsură si
tuația. Steaua, Dinamo Bucu
rești șl C.S.U. Brașov nu mai pot 
rata calificarea, iar
LM.UJV.S Baia Mare șl 
Kltatca Cluj-Napoca au 
cele mal mari de a ae

Rapld, 
Univer- 
șansele 
afla în

„CUPA FEDERAȚIEI" LA SCHI FOND
La Predeal, pe traseul din 

Poliștoacă, a avut loc dumini
că primul concurs oficial de 
■chi-fond dotat eu „Cupa Fe
derației de schi-bîatlon". La 
întrecere au fost prezenți cei 
mai buni specialiști ai genului 
de la mal multe secții din țară. 
Traseul bine ales și zăpada 
abundentă au contribuit din

HIP IS M MULTE TALENTE SE PIERD CU UȘURINȚĂ
vent 33, «pâinea triplă 245. Cursa 
a in-a : 1. Bucuria (G. Tănase) 

perf. 1:31,9, 1. Ilot. Simplu 1,40,
•rdinea 5, event 9. Cursa a IV-a : 
L Dirijor (G. Tănase) perf. 1:31,1,
2. Juvenil, 3. Rural. Simplu 4, 
•rdinea 16, event 4, «rdinea tri
plă 190. Cursa a V-a : 1. Trucaj 
(G. Tănase), perf. 1:32,5, 2. Grăbit. 
Simplu 5, ordinea 50, event 13, 
triplucîștigător 86. Cursa a Vl-a:
1. Hogar (G. Tănase) perf. 1:31,1,
2. Excelent, 3. Iubit. Simplu 1,60, 
ordinea 8, event 7, ordinea triplă 
485. Cursa a vn-a : 1. Florida (L 
Oană) perf. 1:36,9 2. Dorobanț. 
Simplu 2, ordinea 34, event 7, tri
plucîștigător 120. Cursa a VEH-a :
1. Bela (G. Tănase) perf. 1:39,4,
2. Dineu, 3. Rodolfo. Simplu 2,20, 
ordinea 4, event 8, ordinea triplă 
219. Cursa a DC-a : L Trifoi (G. 
Tănase) perf. 1:35,2, 2. Orlando,
3. Toporaș. Simplu 2,40, ordinea 
93, event 8, triplucîștigător 102, 
ordinea triplă : 434. Cursa a X-a : 
1. Trandafir (D. Teduță) perf. 
1 ^8,4, 2. Sotetâțlu. Simplu 1,40, 
ordinea 32, evert 50.

Doru IONESCU

nuanță, n-a prea ținut pasul eu 
prefacerile și nici cu ritmul dez
voltării acestor meleaguri pe plan 
economic și social, n-a valorificat 
pe deplin baza materială și u- 
mană existentă14.

Subiecte de critică : • Bămî- 
neri în urmă în sportul de masă 
—- în unele școli ora de educație 
fizică trece pe nevăzute —, for
malism 
treceri
—, nu 
pentru

ÎOT-

în organizarea unor în- 
— în unități economice 
se fac suficiente eforturi 

,____  angrenarea tinerilor, a
oamenilor muncii la competițiile 
„Daciadei44 ® Baza materială în 
dotare nu este bine întreținută, 
lipsesc inițiativele pentru amena
jarea de terenuri simple. • In 
sportul de performanță trebuie 
ridicată cantitatea șl mai ales 
calitatea instruirii ; paleta disci
plinelor practicate în craș este 
prea mică ; unele sporturi Indi
viduale gi pe echipe au • com
petitivitate scăzută (unele 
mâții sînt în poziție de retrogra
dare din competițiile divizionare). 
• Educația sportivilor nu se fa
ce încă la nivelul exigențelor ce
rute de marea performanță • 
Trebuie îmbunătățit stilul șl 
metodele de muncă ale organelor 
șt organizațiilor, sportive, se cere 
manifestată mai multă atenție 
față de atragerea activului ob
ștesc în rezolvarea marilor oar- 
clnl pe care C.M.E.FJS. Ie are de 
îndeplinit în etapa următoare.

Fără îndoială că toate observa
țiile critice, propunerile formula
te în conferință vor avea darul 
să mobilizeze noul organ ce a 
fost ales în realizarea SALTULUI 
DE CALITATE propus. Cîteva ci
fre program sînt semnificative în 
acest sens : Bistrița sportivă și-a 
propus să »îbă în 1985 : 34 de 
sportivi în loturile reprezentative, 
o secție de nivel olimpic (atle
tism, la C. S. Gloria), să clștlge 
9 medalii în confruntări interna
ționale, la diverse discipline ! 
Deci, un stimulator angajament 
spre adevărata competitivitate a 
sportivilor bistrițeni, o promisiu
ne pe depTin realizabilă, cunos
când dorința fierbinte de afirmare 
șl pe plan sportiv a tineretului 
bistrițean, capacitatea organizato
rică a factorilor locali de decizie.

Stelion TRANDAF1RESCU

grupa de elită a Diviziei „A*.
Rezultate :

C.S.U. BRAȘOV — LC.EJD. 
BUCUREȘTI 75—72 (43—32). în cel 
mai important meci al zilei, 
brașovenii au obținut • victorie 
meritată, la capătul unei întâl
niri în care jucătorii ambelor e- 
chipe au depus eforturi deose
bite pentru a realiza succesul 
în acest joc decisiv pentru ca
lificare. La început au condus 
bucureștenll, dar după 6—7 mi
nute de joc, C.S.U. — avînd în 
Moraru un organizator sl reali
zator de excepție — a egalat șl 
a luat conducerea. în repriza 
secundă, am remarcat evoluția

la reușita competiției. Au 
loc curse de 5 km pen-

plin 
avut 
tru senioare șl 15 km pentru 
seniori. Iată REZULTATELE : 
femei : 1. Elena Lagusis-Reit
(Tractorul) 19,46 ; 2. Elena
Urs-Oncioiu (Tractorul) 20,13; 
3. Iuliana Popoiu (Tractorul) 
21,10 ; bărbați : 1. Ion Lungo- 
du (Dinamo) 51,31 ; 2. Vesile 
Bă jenam (A.S.A.) 55,011 X
Gyula Kiss (A.S.A.) 55,06.

Ion CODLEANU, coresp.

(Urmare din pag. I) 

re dtueze la nivelul exigen
țelor boxului de performanță.

Dumitru Cipere este «ingu- 
rul dintre colegii săi de gene
rație care a reușit să urce pe 
podiumul medaliaților atît la 
J.O. (1980), cît și la C.E. din 
acest an, menținîndu-se în rin- 
dul fruntașilor categoriei, ca 
în anii junioratului.

Ce s-a întîmplat cu ceilalți 
tineri considerați a fi mari 
speranțe la vremea respectivă? 
După comportări adesea mo
deste, Ion Joița, Alexandru 
Giurgiu, Stan Postolache, Fran- 
cisc Luxemburger au Încetat 
activitatea competițională. Tra
ian Georgia, Ștefan Imbre, 
Vasile Gîrgavu, Mihai Nicules- 
eu. Nicolae Șeitan — datorită 
unei pregătiri sub nivelul ce
rințelor boxului de Înaltă per
formanță — n-au realizat pro
gresele așteptate care să le

Runda a 10-a si reluarea par
tidelor întrerupte au adus o 
nouă lideră în clasamentul fi
nalei campionatului național 
feminin de șah care se desfă
șoară la Băile Herculane. pe 
maestra internațională Ger
trude Baumstark. Cu un 
ioc sigur. timisoreanca a obți
nut o prețioasă victorie la E- 
leonora Gogâlea, în timp ee 
principala sa contracandidată 
la primul loc, maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade, 
a pierdut întrerupta din runda 
a 9-a cu Eugenia Ghindă. 
După două întreruperi s-a 
încheiat la egalitate întîlnlrea 
foarte agitată dintre Eugenia 
Ghindă și Marina Pogorevici. 
Același rezultat s-a înregistrat 
în întîlnlrea dintre Ligia Jic- 
man si Mariana Nechifor, din 
runda a 7-a, reluată de aseme
nea pentru a treia oară.

La Tolncasa, In condiții excelente dc concurs 

a Început festivalul șahului vucean
în sălile Complexului U.G.S.R. 

din Voineasa (pregătite sărbă
torește) au început întrecerile 
din cadrul celei de a IV-a e- 
diții a Festivalului șahului vîl- 
cean. După primele două run
de, în grupa internațională con
duce marele maestru Petar Po
povic! (Iugoslavia) cu 2 p., ur
mat de D. Fuhrmann și C. 
Spulber (România), B. Ciosicl 
(Iugoslavia) și S. Ivanov (Bul
garia) cu l‘/a p.

în întrecerea open, categoria 
L, in prim plan se află A. Mi-

Camplonatiil republican de Judo pentru echipe de tineret

La sfîrșltul săptămînii trecute 
au avut loc întrecerile primei e- 
tape a campionatului republican 
de jude al echipelor de tineret.

s»

bună a lui Flaundra șl Cucer- 
zan de la C.S.U., Voicu șl Carpen 
de la I.C.E.D. Au înscris : Mora
ru 28, Flaundra 17, Hegyesi 14, 
Csender 8, Kriszbal 6, Cucerzan 
2 pentru învingători, respectiv 
Voicu 20. Carpen 18. Grădișteanu 
14. Marinescu 11, Gh. Cîmpeanu 
5, Petrov 2, Chircă 2. Au arbitrat 
Em. Nicoles cu și E. SzDveszter,

DINAMO ORADEA — C.S.U. 
SIBIU 69—67 (32—32). Un meci
permanent echilibrat, în care au 
fost și multe faze de mare spec
tacol. Rezultatul a fost hotărît, 
în mare măsură, de comportarea 
bună a lui Țimbuli (în apărare) 
șl a lui Gellert (în atac). Au 
înscris : Gellert 37, Szabo 12, Lă- 
zăreanu 8, Schuller 6, Kosa 4, 
Țtoibuli 2 pentru învingători, 
respectiv Takacs 20, Palhegy 14, 
Chlrilă 14, Vulc 7. Cosma 4, 
Tonca 4, Apostu 4. Arbitri : G. 
Chdraleu șl I. Olaru.

FARUL CONSTANTA — CAR- 
PATI BUCUREȘTI 111—88 (61—50), 
LM.U.A.S. BAIA MARE — UR- 
BIS BUCUREȘTI 76—74 (36—39),
STEAUA — RAPID BUCUREȘTI 
102—63 (57—45), DINAMO BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 119—59 (57—28).

Marți, în ultima zi a turneului, 
cele mal importante partide au 
lec între Rapid șl C.S.U. Brașov, 
LC.E.D și Dinamo București, 
LM.U.A.S. Baia Mare șl Farul.

Ilie GHIȘA, coresp.

permită să se mențină în rîn- 
dul fruntașilor pe plan inter
național.

In schimb, finalele de la Pa
latul sporturilor și culturii din 
Capitală au permis evidenție
rea unor tineri care chiar în 
acest an concuraseră și la 
campionatele juniorilor : Flo
rian Țîrcomnieu, Ion Stan, Fe- 
dea Pamfil, Valentin Mihai și 
greul Cornel Bălan (cu numai 
un an mai vîrstnic decît cei
lalți). Toți acești sportivi au 
avut prestații remarcabile, do
vedind calități care le pot per
mite să aspire la succese și 
pe plan international.

S-a vădit din nou că bo
xul românesc dispune de ele
mente bine dotate, de tineri 
cu un temperament specific bo
xului de înaltă performanță, 
dar (și aici este cheia neîm- 
plinirilor) PREGĂTIREA LOR 
TEHNTCO-TACTTCA este în
că DEFICITARĂ. Boxerii 
noștri nu găsesc mijloacele prin 

în runda a 10-a Ligia Jicman 
a învins-o pe Marina Pogorevici, 
foarte inconstantă in acest tur
neu. în care pornea favorită. 
Margareta Mureșan a întrecut-o 
pe Emilia Chiș, apropiindu-se 
gi ea de plutonul fruntaș- Re
mize în partidele Dana Teres- 
ccnco — Judita Kantor si Maria
na Bădici — Mariana Nechifor. 
în revenire de formă, maestra 
Internațională Margareta Teo- 
dorcscu înscrie a doua victorie 
consecutivă, de data aceasta 
la Viorica Ioncscu. înain
tea ultimelor 5 runde, con
duce Gertrude Baumstark 
cu 7,5—1,5. urmată de Elisabe
ta Polihroniade cu 6,5—2,5, Eu
genia Ghindă cu 5,5—3,5 (1), 
Judita Kantor, Dana Terescen- 
eo 5,5—3,5, Margareta Mureșan 
5—4, Margareta Teodorescu 4,5 
—4,5 (1), Marina Pogorevici, Li
gia Jicman 4.5—4,5 etc.

tescu (Voința Babadag) și Ga
briela Olărașu (Universitatea 
București) cu cîte 2 p, iar la 
categoria a Il-a S. Dan (C.S. 
Sc. Iași). M. Mociofan (Metalul 
Rm. Vilcea) și M. Cioboată 
(Chimistul Rm. Vilcea) de ase
menea cu cîte 2 p.

în turneul feminin, deocam
dată trei aspirante la locul I, 
Elena Beiu (Universitatea 
București), Liliana Mitescu și 
Mariana Caravan, de la C-S-Șc. 
Rîmnicu Vilcea.

BUCUREȘTI. In sala LE.F.S. 
și-au disputat întâietatea 6 echipe 
de-a lungul unui turneu cu nu 
mal puțin de 5 meciuri pentru 
fiecare formație. în final, cea mai 
bună comportare a avut-o C.S.Ș. 
1 București (antrenori R. Abăla- 
ru, N. Marinescu și I. Petrof) ca
re a obținut victorii în toate par
tidele : 4—2 cu Șoimii Sibiu, 5—2 
cu Gloria Arad, 7—0 cu Sănăta
tea Tg. Mureș, 6—1 cu C.S.Ș. Fă
găraș și 4—3 cu Rapid Oradea. 
Iată și clasamentul : 1. C.S.Ș. 1 
București 5 p, 2. Șoimii Sibiu 4 
p, 3. Rapid Oradea 3 p, 4. Gloria 
Arad 2 p, 5. Sănătatea Tg. Mu
reș 1 p, 6. C.S.Ș. Făgăraș 0 p.

CIMPULUNG MUSCEL. Desfă
șurate în sala de lupte a comple
xului sportiv „23 August'4, ‘con
fruntările acestei etape au fost 
dominate de C.S.M. Borzești (an
trenor FI. Georgescu) învingătoa
re detașat în meciurile cu adver
sarele întîlnite. Astfel, C.S.M. 
Borzești a dispus cu 5—1 de 
C.S.O. Cîmpuîung Muscel șl de 
C.S.Ș. Unirea Focșani, cu 5*—2 de 
C.S.Ș. Energia Bucuroși, C.S.Ș. 
Unirea Iași și de Constructorul 
Miercurea Ciuc. Clasamentul : 1. 
C.S.M. Borzești 5 p, 2. C.S.O. 
Cîmpuîung Muscel 3 p, 3. C.S.Ș. 
Energia București 3 p, 4. C.S.Ș. 
Unirea Iași 2 p, 5. Constructorul 
Miercurea Ciuc 2 p, 6. C.S.Ș. U- 
nlrca Focșani 0 p.

P. MATEOIU — coresp.

ANUNȚ

CAMP10NA
9 Golgeteru 
Cea maY efi 
fundaș cu ca 

Cea mai
Cea mal Impo 

internă a hochei 
mat — parcă fc 
in această toami 
sută din calend 
1981/1982, pentru 
după campionat 
mînd să mai aii 
patru meciuri-: 
chipei Steaua cu 
gheni și un uit 
București. Abia 
noaște echipa c 
existând posiblllt 
doar un clasame. 
apropiat de rapo 
acest campionat.

Dar pînă la a 
ierarhia actuală 
lor mai bune e 
din țara noastră 
resante cîteva co 
general și de oi 
întâi este de pi 
s-au consolidat 
firmîndurse cu 
jocuri ale aceste 
nil de atac la < 
fruntașe, care i 
contribuție la re 
lor. Alcătuind p 
tulul golgeteriloi 
chel se face p< 
nării golurilor 
mărul paselor d 
marcat goluri) e 
de atac, vom d 
noi. De pildă, | 
află linia de 1 
rești : Pisăru, S 
de altădată don 
Tureanu, Axinte 
168 de puncte 
45), urmată de 
ua compusă dii 
Hutanu, Cazacu 
112 puncte (33, 
locul al TTT-lea 
primă de la S.( 
cu Zoftan Nai 
Nagy, totalul e 
puncte (40, 27. 
facem acest cla 
goluri mandate, 
ceasta este : 10 
mo, 71 — Ste 
Miercurea Ciuc.

Clasamentul g 
rată și el luci 
Iată cum arată 
clasați la... eficf 
(Dinamo) 69 p 

pase) ; 2. Ture

SĂRITORI

Azi, la orele 13, în sala de 
spectacole a C.C.A. în ca
drul ciclului de întîlniri 
„Mari sportivi răspund în
trebărilor dv" are loc o In- 
tîlnire cu primii 10 sportivi 
al clubului Steaua pe anul 
1981. Prezintă Octavian Vin- 
tilă.

Desfășurat în 
din Sibiu, Con 
de sărituri s-a 
deplin succes, 
cipării numeroi 
tativ ridicat al 
cît și pentru c. 
tivii foarte tii 
niori) au avui 
în compania s< 
pildă, îi puter 
Lepăzluș și Io 
Lie. 2 Bucure 
și Emilia d Per 
dar mai cu S' 
jol și Adrian 
la C.S.Ș. Trim 
13 ani, au con 
mai marii lor 
cere, iar Pîrjo 
cîștige locul 
probă de sărit 
de 10 m. Re 
și Dan Oprea 
greș, spre de 
dru Bagiu cai 
vorită (platfor 
simplu două 
a primit note 
Îi pentru Ru:

Lela Cîrstea 
care învingăV 
Cu prilejul a< 
al anului, au 
tlurile de cai 
țărij Felicie 
lexandru Bag

Rezultate, R 
BULINA 1 n 
(C.S.M. Sibiu) 
giu (Cri șui) 
(C.S.M. Sibiu 
BULINA 3 r 
p, 2. Kaiss 
544,97 p ; PL

care să-și pună in valoare ca
litățile fizice și morale de care 
dispun. Observația aceasta ne 
conduce Ia concluzia — des
prinsă și cu alte prilejuri — 
că activitatea de instruire (pri
mară, cît și ulterioară) în cele 
mai multe secții din țară nu 
se desfășoară la nivelul cores
punzător, învățarea procedeelor 
tehnice de atac și apărare nu 
se efectuează temeinic și co
rect, situație care îngreunează 
mult activitatea de pregătire la 
nivelul loturilor naționale.

Lucrările Plenarei F. R. Box 
au evidențiat același aspect. 
Munca antrenorilor este defi
citară, efectuată, de cele mai 
multe ori, fără pasiune, după 
metode învechite, ineficiente. 
Este însă adevărat că nici Bi
roul federal n-a întreprins a- 
proape nimic pentru dinamiza
rea activității secțiilor, n-a ac
ționat pentru intensificarea și 
perfecționarea muncii de pre
gătire a tinerilor boxeri.

Și totuși 
este mult 
noastră și 
meroși tiner 
lele de box 
gului mii și 
Juniori rorr 
reu în mari 
tionale. Unii 
se afirme eh 
rile cu senio 
PREMISELE 
MÂNESC 
DIN NOU 
MONDIAL, 
nevoie ca pi 
neri talenta 
lor la comp 
rită cu n 
efectuată cu 
ne și price 
metodici ad 
vingerea că 
roului F. R 
a înființa 1 
de pregătîr 
lîngă clubul 
roadele așt 
astfel în va 
priceperea i 
buni antren 
mentului, T
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lampionatului : Solyom (Dinamo) $ 
3 ecnipă : Dinamo București ® Un 
i de atacant... O Noi linii de atac O 
ninte echipă : Avîntul Gheorgheni
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. „grăbită", 
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lăvară. deci 
londial, ur- 
c doar cele 
ite ale e- 
atul Gheor- 
turneu la 
d vom cu- 
jană, acum 
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le forțe din

3.
4.

(30, 25) ;
(33—21) ; i. »-•. za-uirtAi 
curea Ciuc) 47 (26—21); 
(Dinamo) 45 (25—20) ; I
Nagy (S.C 
(29—13) ; “ 
(28—13) ; 8.

Pisăru (Dinamo) 54 
E. Antal (S.C. Mier- 

; 5. T8Ke 
. . 6. Bela 

Miercurea Ciuc) 42 
Cazacu
Zoltan

Miercurea Ciuc) 
Costea (Dinamo) 40
Hălăueă (Steaua) 39 __ .
Bartalis (S.C. Miercurea Ciuc) 39 
(17—22). Ce ne arată acest clasa
ment ? Iată sintetizat răspunsul: 

a
căror echipă

7.
40

(Steaua) <1 
Nagy (- 
(29—11) 
(23—17);
(25—14)

(S.C. 
; ».

; 10. 
) :n.

1.

I

I 
I

I
I
I
i

Divizionarele A“

lo Juircâlatc de drum...

PE ACELAȘI LOC (6) Șl TOTUȘI
«nuntă un sezon 

(etapa D ; „Două 
viguroase, bine

• ••

La încheierea turului campionatului
echipelor de speranțe

S. C. BACĂU Utilii
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109 
____ dacă 
numai pe 

3a tot a- 
— Dina-

dinamoviști- 
are și cel 

goluri mar- 
(259) ; 2. 

unui fundaș

neta dominare 
lor, a .
mai mare număr de 
cate în campionat 
prezența meritată a _ _ _
printre primii 11 atacanți : Elod 
Antal ; 3. trebuie ținut seama că 
poziția jucătorilor de la Steaua 
se mai poate îmbunătăți după 
disputarea celor patru jocuri cu 
Avîntul Gheorgheni. Iată și gol- 
geteni pe echipe : DINAMO (Sol
yom — 69 p) ; S.C. MIERCUREA 
CIUC (E. Antal — 47 p, ce fac 
înaintașii acestei formații ?) ; 
STEAUA (Cazacu — 41 p) ; DU- 
NAREA (Brandabur și Bandaș — 
14 p) : PROGRESUL MIERCU
REA CIUC (Kemenessy — 17 p) ; 
AVÎNTUL GHEORGHENI (TamaS 
- 18 p).

In ceea ce privește disciplina, 
adică numărul minutelor de eli
minare, ordinea individuală ar fi 
următoarea: 1. Petreș (S.C. Mier
curea Ciuc) 84 minute ; 2. Justi
nian (Steaua) 78 ; 3—4 Popescu 
și Chiriță (ambii Steaua) 76 ; " 
Gali (S.C ” :
6—7 Vișan (Dunărea) șl Tureanu 
(Dinamo) 52 ; 8. T. Marcu (Du
nărea) 46 : 9. Nuțescu (Dinamo) 
44 ; 10. Antoni (Dunărea) 43. Pe 
echipe, cea mai cuminte este A- 
vîntul Gheorgheni cu un total de 
136 minute, iar ultimul loc este 
ocupat de Dunărea cu 429 de mi
nute de penalizare, ceea ce În
seamnă mai mult decît durata a 
șapte jocuri ! (c.a.).

Și acum iată clasamentul, îna
intea ultimului turneu și al ce
lor pat.ru meciuri restante Stea-

______ _______ ; 5.
Miercurea Ciuc) 67;

I
i
î
I
I
I
I
I
I

„Băc5raanii 
promițător44 
echipe tinere, 
pregătite, adepte ale fotbalului 
modern44 (et. 2, după meciul 
cu Corvi nul) ; „Mari ratări ale 
gazdelor" (et. 3, după jocul de 
la Bacău, cu „Poli" Timișoa
ra) ; „La înfrîngere se cunoaș
te moralul unei echipe. La a- 
cest capitol jucătorii 
au rămas datori44 (et. 
meciul de la Craiova, 
versitatea) ; „Oaspeții 
tat calități de echipă 

echilibrată'*

băcăuani 
11, după 
cu Uni- 
au ară- 
viguroa- 

să, echilibrată" (et. 12, după 
meciul de la București cu Di
namo) ; „Băcăuanii au atacat 
aproape în permanență, au 
creat faze de mare spectacol 
în careul arădenilor, dar nu 
au reușit să fructifice decît o 
mică parte din ocaziile ivite" 
(et. 13, după meciul de la Ba
cău cu U.T.A.) ; „Superioritate 
evidentă a echipei din Bacău 
care, printr-o mișcare perma
nentă, în viteză, a jucătorilor 
săi s-a instalat in jumătatea 
de teren a oaspeților44 (et. 14, 
după întîlnirea de la Bacău, 
cu Chimia) ; „Băcăuanii au pă
rut cam obosiți. Gestul lui Ve- 
rigeanu (n.n. și-a cerut scuze 
pentru o greșeală anterioară) 
este o dovadă in plus că a- 
colo unde sini oameni civili
zați Ia conducerea clubului, și 
jucătorii se educă44 (et. 17, după 
meciul de la Petroșani).

6 S. C BACAU 17 7 4 6 20-23 18
Șl PRIMA ȘANSĂ

(cite 2
Puncte
fi Sportul studențesc).

• Puncte ciștigate in deplasare : 5
Progresul Vulcan, 1 cu F.C.M. Brașov), 
priu : 3 (cîte 1 cu Steaua, F. C. Argeș
• Cel mai bun ioc ocupat : 3 — etapa a 2-a ; cel mai slab loc ocu

pat : 10 — etapa a 4-a.
• Golgeterii echipei : Șoiman 5 goluri, Andrieș 4, Vamanu, Soșu și 

Chitaru — cîte 3, C. Solomon și Botez — cîte 1.
O Jucători' folosiți : 20. Mangeac, Andrieș, Cârpuci, Soșu, Șoiman, 

Antohi și Penoff — cîte 17, Vamanu 15, C. Solomon și I. Solomon — 
cîte 14, Botez 13, Lunca 1H, El'isei și Chitaru — cîte 9, Verigeanu 6, 
Fîșic, Movila, Ursoche, Mareș și Viscreanu — cîte 1.

Primii jucători pe baza 
7,06, 3. Șoiman 6,97.

Media notelor echipei :
Cartonașe roșii : Antohi

® Cartonașe galbene : 16
9 A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m, toate vansromraw av 

drieș. A fost sancționată cu 2 penaPty-uri : 1 transformat, 1 ratat.
• A expediat 237 de șuturi (154 

care 11Ș pe

cu F. C. Constanța și 
pierdute pe teren pro-

IA TITLU

notelor : 1. C. Solomon 7,07, 2. Cârpuci

6,61 (6,69 acasă — 6,53 în deplasare), 
(etapa a 16-a).
— 10 jucători ; cele mai muite : El'isei 4. 

toate transformate de An-

spațiul porții (74 acasă

de bază, și anu-
Club — în pofida

tocmai ideea 
me că Sport 
unor comportări contradictorii 
— este o echipă într-un oare
care progres. Și aceasta în ciu
da faptului că, cercetînd cla
samentul din toamna lui 1980, 
constatăm o 
fectă cu cel de anul acesta : 
de fiecare dată băcăuanii au 
cîștigat cîte 7 partide, au pier
dut 6, au terminat de 4 ori la 
egalitate, realizînd, firește, 18 
puncte. Doar golaverajul di
feră : 22—23. în 1981—82, față

similitudine per-

acosâ — 83 în deplasare), dintre 
— 41 In deplasare).

atunci. Dar și 
(secund în de- 
campionate) și

în campionatul de speranțe, foto
liul de lider este ocupat de S.C. Ba
cău (antrenor Sorin Avram) 
patru puncte avans 
șansă de a recuceri 
cîștigătoarea primei __ __ ______
mind în retur să joace pe teren 
propriu cu următoarele 5 clasa
te. Iată clasamentul după 17 e- 
tape (a rămas de disputat me
ciul „U“ Cluj-Napoca — Dinamo, 
din cadrul primei etape) :

.. cu 
și cu prima 

titlul (a fost 
ediții). ea ur-

___  omologate de F.R.F. 
Universitatea Craiova —

1. S.C. BACAU 17 12 4 1 52-11 28
2. Univ. Craiova 17 10 4 3 56-14 24
3. Corvinul 17 10 3 4 53-24 23
4. Dinamo 16 10 3 3 45-17 23
5. F.C. C-ta 17 10 2 5 48-18 22
6. C.S. T-viște 17 10 2 5 32-21 22
7. F.C.M. Bv. 17 8 3 6 23-21 19
8. „Poli" Tim. 17 8 3 6 30-32 19
9. F.C. Argeș 17 8 1 8 23-26 17

10. Sportul stud. 17 7 3 7 27-36 17
11. A.S.A. Tg. M. 17 7 1 9 25-28 15
12. Chimia 17 6 3 8 28-45 15
13. „U“ Cj-Nap. 16 6 1 9 23-25 13
14. Steaua 17 4 4 9 26-44 12
15. Progrcsul-V. 17 4 4 9 27-54 12
16. F.C. Olt 17 4 3 10 28-50 11
17. U.T.A. 17 4 0 13 15-51 8
18. Jiul 17 2 0 15 12-56 4

Menționăm că urmă toarele me-

prim-plan pînă 
Nicoiae Vătafu 
curs de cîteva 
Dumitru Chiriță (cu frumoase 
rezultate in munca migăloasă 
și adesea anonimă de creștere 
a elementelor tinere), harnici, 
pricepuți, modești, alcătuind un 
cuplu „fără fisuri", au înțeles 
că singura lor cale spre reu
șită este munca. Avînd la în- 
demînă un 
lucru, unul 
nere loturi 
(media de 
Și... 11 zile) .
receptiv, deschis cunoașterii, ei 
au reușit să adauge cunoștin
țelor fotbalistice ale jucători
lor elemente noi, făcînd ca 
Sport Club să fie in continua
re o formație respectată. Un 
al doilea element evidențiat la 
Sport Club de-a lungul toam
nei fotbalistice este modul _e- 
gal în care 
jocurile, aiît 
pe frumosul 
cît și cele în 
considerate ca 
pierdute. Asta 
faptului că S. C. se află la în
cheierea primei părți a cam
pionatului pe locul 3 în cla
samentul jocurilor disputate în 
deplasare, după Dinamo și U- 
niversitatea Craiova, grație 
punctelor aduse de la Constan
ța, București (Progresul Vul
can) și Brașov.

S-ar fi putut clasa mai sus 
Sport Club ? Desigur I Cu o 
tondiție : dacă nu ar fi ratat 
atît de mult, așa cum reiese 
și din citatele de mai sus. Și 
ajungînd aici trebuie să con
semnăm lipsa unui puncheur 
care să materializeze mulțimea 
de ocazii create (și pierdute în 
neant). Cu ani în urmă. Botez 
îșl asumase acest rol, dar a- 
cum el a jucat 13 meciuri pen
tru un gol ! Vamanu promitea 
să fie un demn înlocuitor, dar 
a rămas la stadiul de... pro-y 
misiune. Iar Antohi nu se mai 
vede ! Și atunci ? Urm'- ză ca 
N. Vătafu și D. Chiriță să-și 
împlinească munca lor, 
loroasă, prin crearea unui ast
fel de jucător (Calități au des
tui băieți din actualul lot). Și 
atunci Sport Club va face cu 
adevărat un mare pas spre 
locurile de frunte ale socceru- 
lui nostru.

Mircea TUDORAN

duri au fost
„U“ Cluj-Naopca 3—0 (pe teren
2— 3), A.S.A. Tg. Mureș — Corvi- 
nul Hunedoara 0—3 (0—1), Spor
tul studențesc — C.S. Tîrgoviște
3— 0 (1—1). C.S. Tîrgoviște — S.C.
Bacău 0—3 (3—2). echipele cărora 
M s-a dat "'-J
sancționate pentru că au folosit 
jucători în stare de suspendare 
pentru două cartonașe galbene ; 
F.C. Olt — U.T.A. 0—3 (terenul 
de joc fiind neregulamentar). 
U.T.A. — Progresul Vulcan 0—3 
(arădenii au schimbat terenul 
fără aprobarea F.R.F.).

bun material de 
dintre cele mai li- 
din prima divizie 

vîrstă : 23 de ani 
și în același timp

meci pierdut fiind

58S.M 
Cher-

O. W-z. ua —- Avîntul Gheorgheni :

or ne a- 1. DINAMO 30 23 2 5 259-130 48
nteresante. 2. S C.M. Ciuc 30 22 1 7 216- 86 45
i primilor 3. Steaua 26 20 3 3 197- 63 43
1. Solyom 4. Dunărea 30 9 1 20 109-216 19
urî, 25 de 5. Prog”. M.C. 30 4 2 24 90-233 10
tnamo) 55 6. Av. Gheorg. 2G 3 1 22 82-225 7

LA PROGRESUL, LOCUL I IN
URSUL

Olimpia 
republican 

de un 
itît parti- 
lului cali- 
irticipanți, 
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ii și ju- 
tări bune 
Aș-a, de 
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ie (C.S.Ș. 
ia Manta 
. Slfciu), 

Pîr- 
..ambii de 
la numai 
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Ă DECI 
UL RO- 
ilTUEZE 

NIVEL 
ista este 
estor ti- 
ticiparea 
e urmă- 
atenție, 

i pasiu- 
zit unei 
im con- 
ră a Bi- 
ceea de 
național 
Uor, pe 

va da 
nîndu-se 
iența ?i 

cei mai 
ai mo- 

escu.

au fost privite 
cele disputate 
stadion locs? 
deplasare, ne- 
fiind dinainte 

ar fi explicația

PRIMUL VINOVAT:
CHIAR CĂPITANUL 

ECHIPEI!

Pop (Progresul Bucur’eși) 
p, 2. Oprean 560,55 p, 3. A. 
ciu (C.S.Ș. Triumf) 540,53 p ; FE
MININ, TRAMBULINA Im: 1 
Felicia Cîrstea (Progresul) 396,15 
p, 2. Ileana Pirjol (C.S.Ș. Triumf) 
383 p, 3. Luiza Nicolaescu (Pro
gresul) 378.10 p ; TRAMBULINA 3 
m : i. Ruxandra Hociotă (C.S.M. 
Sibiu) 496,75 p. 2. Isabela Bercaru 
(C.S.Ș. Triumf) 467,75 p, 3. Feli
cia Cîrstea 465.97 p ; PLATFOR
MA : 
umf) 403,87 p, 2. Felicia 
3#1,82 p. 3. Mariana Marc 
Cluj-Napoca) 304,27 p.

Clasament pe echipe : 
greșul 4915.90 p, -----------
4759.65 " ~
C.S.Ș.
Sibiu 3033.75 p. 
3325,25 p, “ “ '
1745,95 p.

Ilie IONESCU

467,75 p, 
Cîrstea 465.97 p ;
: 1. Ileana Pirjol (C.S.M. Tri- 

Cîrstea 
(C.S.M.

1. Pro- 
Triumf 

p. 3. Cr'șul 4655,10 p, 4. 
Lie. 2 3877,95 p, 5. CJ5.Ș.

6. C.S.M. Sibiu
7. C.S.M. Cluj-Napoca

2. C.S.Ș.

coresp.

'ir

La poligonul acoperit Dinamo 
din Capitală a început campiona
tul național de tir redus rezer
vat juniorilor mari. Dacă dumi
nică au fost programate întrece
rile de calificare pentru probele 
individuale, ieri s-au desfășurat 
probele pe echipe. Remarcabilă a 
fost comportarea trăgătoarelor de 
pușcă de la C.S.Ș. 1 București 
antrenate de profesorul Dan Stai- 
cu. Cele două formule de echipă 
prezentate de acest inimos spe
cialist au ocupat locurile i și ni, 
demonstrind că această secție 
privește foarte serios problema 
tntiner rii tirului nostru cu puș
ca, atît de precar reprezentat la 
nivelul seniorilor. De menționat 
este și noul record național indi
vidual. reușit la pistol 10 m de 
Sorin Bahii (U. T. Arad) cu re
zultatul de 574 p, tras în compe-

Dt STAI
Miine - ultima tragere 

Pronoexpres din acest an

I
I
l
I
I

Luptă aspră pentru balon (dusă, după cum vede, chiar 
dincolo de regulament...) intre Tică (Progresul Vulcan, in 
tricou alb) ji Antohi (S.C. Bacău). Fază din meciul Progresul Vul
can — S.C. Bacău 1—3) Foto : D. NEAGU

Am început cu aceste scurte 
citate analiza jumătății de cam
pionat străbătută în această 
toamnă de Sport Club Bacău, 
pentru că ele sintetizează, cum 
nu 
nea 
cu 
dar 
Am 
re pentru că citatele, dispara
te, culese dintr-o întrecere care 
a durat 5 luni, demonstrează

se poate mai bine, stagiu- 
formației de pe Bistrița, 

ceea ce a arătat ea bun, 
și cu neîmplinirile sale, 

preferat această introduce-

tiția colectivă (v.r. — Mihai 
Dragomirescu, cu 573 p). REZUL
TATE TEHNICE, pușcă 10 m, ju
niori : 1. Steaua 1665 p, 2. Di
namo 1665 p, 3. C. T. Alexandria 
1646 p (antrenor : E. Milea) ; ju
nioare I : 1. C.S.Ș. 1 București 
1106 p, 2. Dinamo 1089 p, 3. C.S.Ș. 
1 București IT 1038 p ; *-
niori I : 1. Dinamo I 
Dinamo n 1669 p, 3. 
1645 p ; junioare I : 1.
1081 p, 2. Olimpia 1023 
namo II 1008 p ; juniori II (con
curs republican desfășurat în ca
drul „Daciadei"), pușcă : 1. Uni
versitatea Iași (profesoară : Ro- 
dlca Apetroaiei) 1120 p, 2. C.S.M- 
Cluj-Napoca 1116 p, 3. Metalul 
București 1111 ; junioare II : 1.
Un;rea Focșani (profesor : A. A- 
laci) 1095 p, 2. Unirea Focșani n 
1000 p, 3. Universitatea Iași 1089 p.

de 23—24, în 1980—81. Locul o- 
cupat — același : 6

Privind în 
ția formației 
de că locul 
se datorește 
tului din a 
rului (un singur 
dut din 8 !), în timp ce anul 
acesta poziția a 6-a este ur
marea formei constant bună 
(e drept, cu unele ..fadinguri") 
demonstrată dc-a lungul celor 
17 etape scurse.

La începutul campionatului a 
părut a fi hazardată hotărîrea 
clubului en de echipă să se 
ocupe doi antrenori băcăuani, 
fiecare — este drept — cu 
mulți ani de activitate în ca
drul clubului, dar nici unul în

ansamblu evolu- 
se poate conchi- 

6 de 
mai 

doua

anul 
mult 
parte
meci

trecut 
sprin- 
a tu- 
pier-

va-

TRAGEREA LA SORTI A „OPTIMILOR11 CUPEI
pistol, ju- 
1681 p. 2.
Steaua I 

Dinamo I 
p, 3. Di-

După cum 
de primăvară 
februarie cu 
„Cupei României", competiție 
desfășurată sub egida „Dacia-

se știe, sezonul
va debuta la 21 
etapa optimilor

dei“. Tragerea la sorți a me
ciurilor acestei faze va avea 
loc marți 5 ianuaiie. la sediul 
F.R.F., în prezența delegaților 
celor 16 echipe.

I010 PDONOSPORI IIWOPMEAlA

Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera doar astăzi bilete cu 
numerele dv. preferate pentru 
tragerea obișnuită Pronoexpres 
de miercuri 23 decembrie 1981 — 
ultima de acest fel a anului in 
curs. AUTOTURISMELE „Dadă 
1300“ si MARILE SUME DE BANI, 
care au răsplătit cu regularitate 
perseverența și inspirația unui 
mare număr de participanțl, vor 
fi prezente, desigur, și de aceas
tă dată pe lista de cîștiguri. Prin
tre cei mai recenți posesori de 
autoturisme se numără M. Marin 
șl A. Măciucă din Rm. Vîlcea, 
care au obtinut acest succes la 
tragerea din 9 decembrie, pe bi
lete achitate în cotă de 25 la su
tă. formă deloc avantajoasă, care 
cunoaște o tot mai largă râspln-

dire. Indiferent, 
achitată, secretul 
cese este participarea permanen
tă la sistemul de joc preferat. 
Nu pierdeți prilejul de a fi sl dv. 
unul dintre beneficiarii ultimei 
trageri Pronoexpres din acest 
an 1

însă, de cota 
marilor suc-

CÎȘTIG URILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 16 DECEMBRIE 
1981. Categoria 1 : 2 variante 26% 
— autoturisme „Dacia 1300“ ; 
cat. 2 : 
lei și 7 
cat. 3 : 
112,50 a 
235 leî ; 
cat. 7 :

urisme „Dacia 1300“ ; 
2 variante 100% a 17.653 
variante 25% a 4.413 lei ; 
30,50 a 2.170 lei ; ‘
588 lei ; cat. 5 : 
cat. 6 : 8.430,50 a 
240,25 a 200 lei ;

4.178 a 40 lei. Report la 
ria 1 : 5.829 .....................
„Dacia 1300“
GHEORGHE NITOTU dtn ~Lerești 
— Argeș șl respectiv NICOLAE 
TOR GULES CU din Clsnădie — 
Sibiu.

cat. 4 : 
232,25 a
40 lei ; 
cat. 8 : 
catego- 

lei. Autoturismele 
au fost cîștlgate de

Ttnerilafa
STARTUL PROMIȚĂTOR

Deși are numai 18 ani și 
jumătate, Constantin Gîrjoabă 
a cunoscut avatarurile vieții 
de portar : selecții numeroase 
(27) în reprezentativa naționa
lă de juniori, debarcări neaș
teptate pe banca de rezerve 
(în timpul turneului U.E.F.A., 
din R.F.G.), meciuri de excep
ție (este chiar posesorul unui 
trofeu, Cupa atribuită celui 
mai bun portar al turneului 
de Ia Cannes — 1977), meciuri 
de care nu vrea să-și mai a- 
ducă aminte (puține, ce-i 
drept. 
România, 
nee dificile 
scos din 
Prietenia", 
Coreeană), 
jinduit să îmbrace și el, mă
car o dhtă, tricoul titularului 
(Campionatul mondial de ju
niori, din Australia). Știindu- 
se portar ,,de cînd este", 
descoperit fiind la virsta de

AL UNUI DEBUTANT

aminte (puține, 
ca' acel Turcia

1—0, din 1979), tur
la care n-a fost 

poartă (, .Turneul 
1979, din R.P.D. 
altele In care a

9 ani, de Nicoiae Gorgorin, la 
Progresul, format de fostul 
mare portar Costică Toma, la 
Luceafărul, Gîrjoabă a acumu
lat suficientă experiență ca să 
îndrăznească să apară la mij
locul unui campionat, în poar
ta echipei clasate pe ultimul 
loc (Progresul Vulcan), cu in
tenția mărturisită de a-i da 
• „gură de oxigen" în lupta 
ei anevoioasă pentru rămîne- 
rea în divizie.

Așteptările, într-adevăr, au 
fost confirmate. Cinci meciuri 
în Divizia ,,A“ și o „serie" 
bună în catalogul cronicarilor, 
bineînțeles mai circumspecți 
la început. în așteptarea con
firmării depline : 7 (debut
pretențios, în deplasare, la 
Tîrgoviște), 7, 8, 9. 8. Antre
norul său, Robert Cosmoc, a- 
flrmă : „Este talentat și dotat, 
cu cei 1,86 m ai săi, pentru 
postul de portar. Este perseve
rent, serios. Puțini fotbaliști

Cu toate că, în ultimul timp. 
Comisia de disciplină a F.R.F. a 
sancționat drastic unele echipe 
sau jucători care au încercat să 
schimbe sau să influențeze re
zultatul locurilor, amenlnțindu-1 
sau lovindu-i pe arbitri, se pare 
că alte echipe n-au înțeles că a- 
semenea practici incompatibile 
cu etica sportivă le vor costa 
scump.

Ultimul caz este cel al Chimiei 
Arad (Divizia ,,C“), al unor jucă
tori ai acestei echipe care, din pri
mul minut al meciului cu Șoimii 
Lipova, au protestat la deciziile ar
bitrului, l-au bruscat, ca în final 
să-1 silească să nu treacă în foaie 
un gol valabil al oaspeților, cu 
care aceștia ar fi obținut victo
ria.

Urmarea acestor grave acte de 
indisciplină, a unor manifestări 

căuta pe un teren

.L/Z-i incompatibile 
sportivă le vor costa

care n-au ce 
de fotbal ?

1. Meciul a 
rezultatul de 
Lipova.

2. Chimiei Arad _ .
dreptul de ’organizare pe 
propriu pe 3 etape.

3. Echipa din Arad a fost a- 
mendată cu 5 000 de lei.

4. o serie de jucători al acestei 
formații au fost aspru sancțio
nați, la loc de ,.frunte'* afllndu-se 
chiar căpitanul echipei. Cilean, 
care a fost suspendat pe 2 ani. 
timp în care se va gîndl — spe
răm — că fotbalul n-are nimic 
comun cu actele huliganice. Mai 
notăm dintre pedepsele date de 
Comisia' de disciplină cele 6 luni 
de suspendare aplicate jucători
lor Gahala și Dragoș.

Sînt fapte, dar și sancțiuni ca
re ar trebui să dea de glndit 
jucătorilor, antrenorilor sl condu
cătorilor echipelor, chemîndu-i 
să intensifice munca educativă, să 
curme orice posibilitate a comi
terii unor abateri în urma cărora 
echipele respective sînt cele care 
vor avea cel mal mult de sufe
rit I (JC. B.)

omologat cufost _____
3—0 pentru Șoimii

i s-a ridicat 
teren

rănita după antrenament, să 
exerseze. Gîrjoabă o face și 
el. Nu mai vorbesc că băiatul 
impune și prin educație, fiind 
rezervat, modest, politicos44.

întrebîndu-1 dacă se crede 
un portar complet, Gîrjoabă 
ne-a răspuns : „Mai am de 
învățat. Am încă dificultăți Ia 
întîmpinarea centrărilor. Vreau 
să Ie corectez în ore supli
mentare de antrenament, dar 
nimeni nu vrea să rămînă cu 
mine să-mi tragă la poartă. 
Noroc cu juniorul Stoica. Este 
singurul carp nu-mi spune ni
ciodată «Lasă Cost ele, tragem 
mîine L>

Talentul și ambiția l-au con
ferit lui Gîrjoabă șansa să 
promoveze atît de rapid tacit 
să poată juca în același timp 
și pe aceeași scenă cu Idolul 
copilăriei sale (Moraru). O 
șansă, dacă vreți sentimenta
lă. Ti așteaptă — dur ă cum 
speră — altele : drum lung în 
Divizia „A". selecționări în lo
turile reprezen+r>tivo etc. Deși 
nu are decît’ 18 ani și jumă
tate, Gîrjoabă a învățat. însă, 
că în fotbal șansele nu se 
primesc cadou : ele se cuce
resc și se apără...

Ion CUPEN

pat.ru


In C.C.E. la tenis de masă GHEAȚĂ ZĂPADĂ

FRAGA, 21 (prin telefon). 
Echipa C.S. Arad a făcut un 
nou pas în C.C.E. Ia. tenis de 
masă. învingînd cu ~ 5—1 pe 
campioana Cehoslovaciei Start 
Praga. Fetele noastre .s-au mo
bilizat în fiecare meci, au ju
cat perfect din punct de vede
re tactic și au reușit o victorie 
netă, deși se anticipase o 
întîlnire echilibrată. Suoariori- 
tatea arădencelor a fost cate
gorică la toate capitolele.

RUGBYȘTU ROMANI
ÎN MAREA BRITANIE

© Rugbyștii de la Steaua au 
încheiat turneul lor din Anglia 
cu un succes, întrecînd aseară 
echipa Leytonbuzzard, un XV din 
prima ligă engleză (întărit cu 
4 internaționali B) cu scorul de 
7—3 (7—0). Meciul a fost domi
nat de sportivii noștri care au 
punctat prin eseu (C. FI or ea) și 
l.p. (Codoi).
• Ui meci important a Jucat 

R.C. Grivița Roșie cu Pontypridd, 
de mai multe ori campioană a Țării 
Galilor. Gazdele au cîștigat, la 
capătul unui meci disputat, aplau
dat de cei aproximativ 5 000 de 
spectatori, cu 12—9 (9—6). Au în
scris: Marin (eseu), Constantin 
(l.p. 4- tr.); respectiv Orsi (eseu), 
Pritchard (2 l.p. + tr.).

ÎN SEMIFINALE
întîlnirea a debutat sub 

nul apropierii valorice, 
odată cu meciul dintre 
Nemeș și Blanka 
echilibrul „s-a rupt 
rea formației C.S. 
a sprințat spre victorie. Dato
rită acestui remarcabil rezultat, 
echipa C.S. Arad (antrenată de 
Emil Prokopecz) s-a calificat 
în semifinalele C.C.E.

Rezultate: Olga Nemeș —
Eva Kucerova 2—0 (17, 11), 
Magdalena Leszay — Blanka 
Siîhanova 0—2 (—15, —12), Eva 
Ferenczi — Renata Inemanova 
2—0 (7, 12), Olga Nemeș — 
Blanka Siîhanova 2—1 (—15,
15, 18)!, Eva Ferenczi — Eva 
Kucerova 2—0 (14, 8), Magda
lena Leszay — Renata Inema
nova 2—1 (—13, 22. 16).

Emanuel FANTANEANU

sem- 
dar, 

Olga 
Siîhanova. 
în favoa- 

Arad. care

O fază foarte „caldă" la poarta echipei finlandeze, apărată de
Kari Heikkila, in timpul meciului U.R.S.S. — Finlanda (3—2), care 
a inaugurat o nouă ediție a „Cupei Izvestia" la Moscova.

Telefoto : A.P. — Agerpres

INTILNIRI DE HOCHEI

GIMNASTA DORINA UNGUREANU SE AFIRMA
MADRID, 21 (Agcrpres). — 

Concursul internațional feminin 
de gimnastică de la Barcelona 
s-a încheiat cu victoria sporti
vei românce DORINA UNGU
REANU, clasată pe primul loc 
la individual compus cu 38,50 
puncte. Pe locurile următoare

s-au situat Margot Estevez 
(Spania) — 38,19 puncte, Li 
Yingzi (R. P. Chineză) — 37,75 
puncte, Katarina Sariska (Ceho
slovacia) — 37,85 puncte, Ka- 
zuni Nagayama (Japonia) — 
37,30 puncte și Zoia Granciaro- 
va (Bulgaria) — 37,20 puncte.

© La Moscova, în cadrul com
petiției Internaționale de hochei 
pe gheață „Cupa Izvestia*4, se
lecționata U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 4—2 (0—0, 3—1, 1—1) 
formația Suediei. Golurile au fost 
înscrise de Kojevnikov, Șepelev, 
Krutov și Nakarov, respectiv 
Olsson (2).

• La Fraga tn meciul selec
ționatelor secunde ale Cehoslova
ciei și U.R.S.S. hocheiștil sovietici 
au obținut victoria cu 3—1 (1—0, 
0—1, 2—0).

PROGRESUL ECHIPEI NAȚIONALE PE TOATE PLANURILE
ÎNTRECERILE TINERILOR 

PATINATORI

(Vrmare din pag l)

tențiile, de obiectivele pe care 
și le-a fixat naționala noastră. 
Duminică, de 
cu Iugoslavia, 
mâni au irosit 
care golul era 
rău și Stingă au ratat cite două 
aruncări de la 7 m, iar Boroș, 
Voinea, Drăgăniță, Durau, Stin
gă, Dumitru, Eedivan și Folker 
s-au aflat fiecare — o dată sau 
de două ori — singuii pe semi
cerc, doar cu Milko Basiei în 
față, ratînd incredibil, uneori 
„în cascadă". De vină este, ne
îndoielnic, superficialitatea, ma-

pildă, in partida 
handbaliștii ro- 

10—12 situații în 
ca și făcut. Du-

ladie mai veche a jucătorilor 
noștri, credința lor că ajungînd 
în asemenea situații vor înscrie 
oricum și, în mod cert, pregă
tirea precară la antrenamente a 
acestor momente de joc. Faptul 
că ajung să-și creeze faze atît 
de clare atestă 
tehnico-tactice i 
dar ratarea 
nonșalanță 
fează carențe 
concentrare și chiar 
tate. carențe asupra 
trenori și sportivi 
zăbovească, laolaltă, 
să le analizeze șl să 
soluții de eliminare.

Scotînd în evidentă aceste

i posibilitățile 
ale tricolorilor, 

lor, uneori cu o 
dezarmantă, relie- 

de finisare, de 
de seriozi- 
cărora an- 
trebuie să 
mai mult, 

găsească

tare, să nu omitem, totuși, fap
tul 
se 
la 
iar
amplificării eficientei în pregă
tire și ale asumării 
mari 
dintre 
După 
faptul 
cadre 
prezentativei 
ne propunem să revenim — ca
re se Impune a fi atent direc- 
ționată spre împlinirea exigen
telor reprezentării handbalului 
românesc pe plan mondial.

că echipa noastră națională 
află pe drumul de revenire 
potențialul anilor de glorie, 

perspectivele — condițiile

La Oberstdorf (R. F. Germania) 
au luat sfîrșlt întrecerile cam
pionatului mondial de patinaj ar
tistic pentru juniori, tn proba 
individuală feminină, victoria a

unei mai
— sintresponsabilități

cele mai îmbucurătoare, 
cum nu vom omite nici 
că există o rezervă de 

— asupra evoluției re- 
noastre secunde

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
(Urmare din pag I)

care s-au prezentat sîmbătă, la 
returul din sala Dinamo. Totuși 
reținem și unele neajunsuri ale 
sextetului „alb-roșilor". Așa, de 
pildă, apărarea in linia a doua 
este în genere deficitară, dubla
jele nu au destul? eficiență 
(sîmbătă doar Căta-Chițiga a 
arătat plasament bun și mai 
ales execuții corecte în aseme
nea situații), iar blocajul, pe 
care mizează cel mai mult a- 
părarea, ghicește mai greoi sti
lul tactic folosit de adversar în 
atac (în meciul cu Ț.S.K.A. au 
început să se închidă cam tar
div direcțiile de finalizare pre
ferate de oaspeți și s-a „prins" 
la fel de tîrziu timpul de atac 
pe zona centrală). îmbunătăți
rea acestor compartimente, pre
cum și pregătirea rezervelor 
sextetului de bază pentru a fi 
folosite (cu randament valoros) 
în momentele in en-e unul din-

tre titulari (sau mai mulți) nu 
dau deplină satisfacție, cum a 
fost cazul și sîmbătă, îi sint ne
cesare echipei lui W. Schreiber 
pentru abordarea cu șanse spo
rite a turneului final al C.C.E. 
Ultimul obstacol înainte de fi
nale — dubla întîlnire cu cam
pioana Olandei. V.V. Verbund 
— nu va constitui o problemă, 
după părerea noastră. pentru 
dinamoviști.

Campioana feminină Dinamo, 
care pînă acum a avut adversa
re net inferioare, fără putință 
de a-i pune integral la încerca
re forța, ar trebui la rîndul ei 
să întețească pregătirea pentru 
a spera la o figură frumoasă 
în fața puternicei campioane a 
U.R.S.S., Uralocika Sverdlovsk. 
Spunem aceasta socotind că, 
deși neînvinse în campionatul 
intern, voleibalistele Doinei I- 
vănescu nu ne-au convins că 
se află în cea mai bună formă. 
Confruntarea din ianuarie, cu

INIMA LUI RON CLARKE
p juma late in urmă, cînd spul bere record după re

cord, in curse solitare, fără iepuri tocmiți, alergînd cit il duceau Ini
ma și picioarele sole, Ron Clarke era comparat cu Nurmi șl Zatopek. 
„Cavalerul pistelor" avea pretutindeni numai prieteni, chiar Intre cei 
mol puternici adversari - și n-au fost nici puțini și nici de duzină, 
începînd cu Michel Jazy și terminînd cu Kip Keino...

A fost „inima" fondului mondial, trăgînd neobosit după ei, co o 
adevărată locomotivă, plutonul alergătorilor lumii, care ti datorează 
zecile de recorduri naționale pe care le obțineau la sfîrșitul curselor 
conduse de Clarke.

N-a ciștigot nici un titlu olimpic, pentru că in 1964. la Tokio, era 
încă lipsit de experiență internațională — chiar dacă deținea recordul 
mondial Io 10 000 m —, iar în 1968, Ic Ciudad de Mexico, inima lui 
de ^alergător trăit pe malul mării nu putea lupta, Io altitudine, în 
criză oxigen, cu inimi trăite la altitudine, învățate de 1a prima... 
bătăi tu lipsa de oxigen, l-au rămas cale 17 recorduri mondiale, i-au 
rămas, în istoria at etismului, numele, faima. Ron Clarke a rămas, la 
propriu și la figurat, una din marile inimi ale atletismului d'intotdeauna.

Aflăm astăzi că tocmai inima lui Ron Clarke (44 de ani) este bol
navă, că au fost necesare două operații dificile pentru a-i salva viața 
fostului mare campion. Acum este, se spune, in afara pericolului, dor 
încă spitalizat, acasă, la Melbourne.

Inimile suporterilor lui Ron vor fi bătut mai repede la aflarea veș
tii. Și se vor fi întrebat : cum de a bătut Clarke 17 recorduri aie 
lumii, cum o alergat 13:16,7 pe 5 000 m și 27:39,4 pe 10. 000 m cu o 
inimă bolnavă ? Căci boala a existat, în el. dinainte de a deveni 
atlet, campion..

Uralocika, trebuie să le mobi
lizeze și pe fetele dinamoviste 
(avînd în față exemplul colegi
lor lor de club), intrucît se știe 
că valoroasele lor adversare al
cătuiesc baza reprezentativei 
sovietice.

în Cupa cupelor, la masculin. 
Steaua va avea și în confrun
tarea următoare o adversară la 
îndemînă : 
lificată la 
fata lui Ibis 
rește, vor fi 
elevii lui A. 
țu în turneul 
pelor. Și să sperăm că, de data 
aceasta, printr-o pregătire a- 
tentă. Steaua va ODține trofeul. 
Pledează pentru aceasta saltul 
calitativ făcut de cițiva jucă
tori ai săi în acest an : P. Io- 
nescu, Macavei, Mina. Cu puti
nă atenție și insistență din 
partea voleibalistelor de la Fa
rul Constanța, puteam avea re
prezentantă și in faza 
toare a 
șanse 
turneul 
voleiul 
afla „în față" și de data aceas- 
ta cu echipele masculine...

Real Madrid (ca- 
punctaveraj în 

Courtrai). Deci, fi- 
prezenți din nou 
Drăgan si O. Cre- 
final al Cupei cu-

urma- 
Cupei cupelor (f), cu 

mari de a fi ajuns în 
final. Se pare însă că 
nostru de club se va

Vladimir MORARU

ALTE REZULTATE, C.C.E. 
(MASCULIN) : Eczacibasl Istan
bul — V.V. Verbund (Olanda) 2—3, 
Ț.S.K.A. Moscova — Mladost Za
greb 3—1, Honved Budapesta — 
NMKY Pieksamaki 3—0, Robe di 
Kappa Torino — A. S. Cannes 
3—0 ; FEMININ : Tungsram Bu
dapesta — Ruda Hvezda Praga 
3—1, C.S.M. Clamart — D.V.C. 
Dokkum (Ol.) 3—2 ; CUPA CU
PELOR, MASCULIN : Real Ma
drid — Ibis Courtrai 3—0, Csepel 
Budapesta — V.B.P. Paderborn 
(R.F.G.) .3—0, Ruda Hvezda Bra
tislava — Servetie Geneva 3—0, 
A. S. Grenoble — Tromse (Nor
vegia) 3—0, Ceske Budejovice — 
Post Viena 3—(h; FEMININ :
Russelsheim (R.F.G.) — Zonhoven 
(Belgia) 3—0, Dinamo Moscova —

- NIM-SE Budapesta 3—1, Ț.S.K.A. 
Sofia — Reggio Emilia 3—0, Un.i 
Lausanne — San Cugat Barcelo
na 3—0, Steaua roșie Belgrad — 
Postsportverețn Viena 3—0, U C. 
Paris — Panathinaikos Atena 3—0. 
Echipele subliniate s-au calificat 
în „sferturi**.

revenit Janinel Wirth (R. D. 
Germană), urmată de Cornelia 
Tesch (R. F. Germania) și Eli
zabeth Manley (Canada). Proba 
de dansuri a fost ciștigată de cu
plul sovietlo Natalia Anenko — 
Vadim Karkasev.

SĂRITURI' LA CORTINA
D’AMPEZZO

„Cupa Mondială" la sărituri ce 
schiurile a debutat cu un con
curs desfășurat pe trambulina de 
la Cortina d’Ampezzo (Italia), în 
care victoria a revenit sportivu
lui norvegian Roger Ruud — 242 
puncte. urmat de coechipierul 
său Johan saetre — 241,6 p șl 
japonezul Masahiro Akimoto — 
235 p.

CLASAMENTUL
„CUPEI MONDIALE'

In urma rezultatelor înregistra
te în concursul de la Saalbach 
(Austria), în clasamentul general 
feminin al „Cupei Mondiale" la 
schi alpin conduce Irene Epplo 
(R. F. Germania), cu 104 puncte, 
urmată de Erika Hess (Elveția) 
— 96 p, Hannl Wenzel (Liechten
stein) 72 puncte șl Marla Rosa 
Quario (Italia) — 46 p. In cla
samentul general pe națiuni 
(masculin șl feminin), după dis
putarea a 15 probe, pe primul loo 
se află Austria, urmată de Elve
ția șl S.U.A.

654 CONCURENȚI 
LA C.M. DE SCHI-FOND

Campionatele mondiale de schi 
(fond) se vor desfășura între 11 
șl 28 februarie la Holmenkollen 
(Norvegia). Comitetul de organi
zare a anunțat că la Întreceri vor 
participa 654 concurenți repre- 
zentînd 26 de țări (un adevărat 
record de participare). La ac
tuala ediție, se vor atribui 13 ti
tluri de campioni ai lumii față 
de 11 dte au fost decernate la 
ultima ediție disputată la Lahtl 
(Finlanda), în programul compe
tiției flgurind acum un clasament 
pe echipe la sărituri șl la proba 
de combinată nordică.

Din țările socialiste

iugoslavia SURJAK, AL
MEMBRU AL „CLUBULUI

Internaționalul iugoslav Ivica 
Surjak a îmbrăcat recent, în 
meciul Iugoslavia — Luxem
burg (5—0), din cadrul preli
minariilor C.M., pentru a 50-a 
oară tricoul „plavilor". El a 
devenit astfel al 21-lea mem
bru al 
care fac parte jucătorii care au 
susținut minimum 50 de par
tide sub tricoul naționalei.

Fără doar și poate, o reali
zare de prestigiu a reputatului 
fotbalist, de multe ori căpitan 
al reprezentativei, dacă ținem 
seama de numărul mare de 
jucători valoroși din Iugosla
via. Surjak a realizat cifra In 
decurs de numai opt ani, el 
debutînd în formația reprezen
tativă în anul 1973, cu prile
jul meciului disputat în com
pania Spaniei (0—0), tot în 
preliminariile C.M.

Folosit de cele mai multe 
ori ca extremă stingă, sint cu
noscute însă prezențele sale în 
echipa națională — chiar și tn 
meciuri cu selecționata Româ
niei — la mijlocul terenului, 
ca organizator al jocului. A 
marcat, e drept, doar 9 goluri 
în cele 50 de meciuri, dar au 
fost nenumărate ocaziile cind 
coechipierii săi au înscris din 
pasele decisive ale lui Surjak.

Pentru echipa sa, Hajduk

„CLUBULUI 50", din

TELEX © TELEX ®
BOX ® Pugilistul mexican Juan 

Herrera și-a păstrat titlul 
campion mondial 
muscă (versiunea ___
vingîndu-1 prin k.o. tehnic, 
repriza a 7-a, pe șalangerul sau 
Betullo Gonzalez (Venezuela), în 
meciul disputat în orașul mexi
can Merida.

NATAȚIE © Intr-un concurs 
desfășurat în bazin de 25 m la 
Rostock, cu participarea loturilor 
R.D. Germane, Brigit Meineke a 
stabilit cea mal bună performan
ță mondială in proba feminină 
de 100 m liber — 54,04 (cu 54,88 
era creditată americanca Cynthiy 
Woodhead). Rezultate foarte bune 
au mai obținut Cornelia Polit — 
2:11,47 la 200 m spate, Ute Gewe- 
nlger — 1:07,62 la 100 m " 
Frank Baltrusch — 1:58,24 
ba masculină de 200 m 
© La Perugia (bazin de 
înotătorul Jorg Wotthe 
Germană) a cîștigat proba de 
100 m liber, cu timpul de 51,07, 
fiind urmat la o sutime de se
cundă de americanul Robin Lea- 
my. © Intr-un med international 
de polo disputat la Moscova, se
lecționata U.R.S.S, a întrecut cu 
11—7 (5—0, 1—2, 4—3. 1—2) echipa 
Ungariei.

ȘAH © Turneul de la Medina 
del Campo (Spania) s-a încheiat

____ de 
la categoria 
W.B.A.), ta

in

bras și 
în pro- 

spate.
25 m) 
(R. D.

21-!ea
50“

a susținut 504din Split, Surjak 
meciuri I

Fondatorul „Clubului 50“ a 
fost legendarul jucător dina
inte de război, Blagoje Moșa 
Marîanovici, care a îmbrăcat 
tricoul nr. 50 în 1935, în me
ciul cu Cehoslovacia (0—0). 
încă doi fotbaliști dinainte de 
1945 au susținut 50 de partide 
internaționale : Arsenievici (în 
1936) și Tirnanici. Acesta din 
urmă a avut cea de-a 50-a a-, 
pariție în națională în 194(1, 
în meciul cu reprezentativa 
României (3—3).

Dintre cei 18 fotbaliști iugo
slavi. care după război au ju
cat de 50 de ori în națională, 
să mai amintim 
Bobek (a sărbătorit 
de aur in 
(1954) ~
(1957. 
nla). 
bee și, în sfîrșit, celebrul Dra
gan Gealei, ultimul în 1971. El 
deține recordul prezențelor în 
echipa națională — 85.

în recenta întîlnire din pre
liminariile C.M., cu Grecia 
(2—1), de la Atena, Surjak 
a marcat cel de-al 10-lea gol 
al său. A fost partida nr. 51 
susținută sub culorile naționa
lei iugoslave.

Gheorghe GLISIC1

pe cîțiva : 
jubileul 

1953). Ceaikovsckî 
Mitici (1954). Beara

in meciul cu Româ- 
Vukas, Bosfov, Ze-

TELEX o TELEX
cu victoria marelui maestru fl- 
lipinez Eugenio Torre, cu 9 punc
te din 11 posibile, urmat de Da
niel Campo (Argentina) — 8 p 
și Ores le Rodriguez (Peru) — 

P-
tenis • „Turneul campioane

lor" (Masters ’81 feminin) desfă
șurat la East Rutherford (New 
Jersey) a fost cîștigat de Tracy 
Austin, care a intrecut-o în fi
nală cu 2—S, 6—4. 6—2 pe Mar
tina Navratilova. în semifinala, 
invlngătearea eliminase cu 6—L 
6—1 pe Chris Evert-Lloyd In fi
nala de dublu : Martina Navra
tilova, Pam Shriver — Rosema
ry Casals. Wendy Turnbull 6—3,
6— 4 • în finala turneului de la 
Sofia : Mayer — Palin 6—4, 7—6,
7— 6 ; la dublu : Granat. Emm- 
rich—Mayer, El Shafei 7—6. 2—6, 
6—4. • Tim Wilkinson a termi
nat învingător tn turneul de la 
Sydney, tn finala căruia l-a în
trecut cu 6—4, 7—6, 6—3 pe neo
zeelandezul Chris Lewis.

TENIS DE MASA • In sfertu
rile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la masculin, echi
pa BUSC Budapesta a întrecut 
pe teren propriu, cu 5—3. for
mația iugoslavă Spartak Subotița. 
S-a evidențiat Gergely. care a 
obținut trei victorii.
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