
LUCRARIE SESIUNII
MARII ADUNAM NATIONALE

reluat 
a pa- 
Icgis- 

Națio-

Im 23 decembrie s-au 
in plen lucrările sesiunii 
tra a celei de-a VIII-a 
laturi a Marii Adunări 
naie.

Deputății și invitații au sa
lutat cu puternice și îndelungi 
aplauze sosirea în rotonda Pa
latului Marii Adunări Naționa
le a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Pe ordinea de zi. adoptată la 
ședința din luna noiembrie, se 
află înscrise:

— Proiectul de lege pentru 
modificarea si completarea Le
gii nr. 30/1977 privind Congre
sul Consiliilor oamenilor mun
cii si Consiliul Național al Oa
menilor Muncii din industrie, 
construcții si transporturi;

— Proiectul de lege pentru 
modificarea si completarea Le
gii nr. 5/1978 cu privire la or
ganizarea si conducerea unită
ților socialiste de stat ;

— Proiectul de lege privind 
impozitele si taxele locale;

— Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu nutere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat ;

— Modificări în componenta 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.
• La propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, ordi
nea de zi a fost completată cu 
următorul punct:

— Validarea alegerii unui de. 
putal în Marea Adunare Națio
nală si depunerea jurămintului 
do credință și devotament fa
tă de Republica Socialistă 
România.

Intrindu-se in ordinea de zi. 
deputății au validat alegerea 
ca deputat în Marea Adunare 
Națională. în 
electorală nr. 7 
dețul Buzău. 
Carolică Vasile, 
apoi jurămîntul 
devotament.

In continuarea lucrărilor, to
varășul Constantin Dăscăiescu, 
membru ai Comitetului Politic 
Executiv, secretar ai C.C. al

circumscriptia 
Nehoiu din Ju- 
a tovarășului 

care a depus 
de credință si

P.C.R., prim-viceprcședinte al 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, președintele Con
siliului Organizării Economico- 
sociaie, a prezentat expunerea 
la Proiectul de lege pentru 
modificarea si completarea Le
gii nr. 30/1977 privind Congre
sul consiliilor oamenilor mun
cii si Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii din indus
trie. construcții si transporturi 
Si Ia Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr. 5/1978 cu privire Ia organi
zarea și conducerea unităților 
socialiste de stat.

Raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale care au examinat si avi
zat favorabil aceste proiecte 
de legi, a fost prezentat de 
tovarășul Stefan Mocuța, pre
ședintele Comisiei pentru sănă
tate. muncă, asigurări sociale 
Si protecția mediului.

După discuția separată pe 
articole. Marea Adunare Națio
nală a votat in unanimitate 
cele două proiecte de lege

Trecîndu-se Ia următorul 
punct de pe ordinea de zi, to
varășul Petre Gigea, ministrul 
finanțelor, a prezentat expune
rea la proiectul de lege privind 
impozitele și taxele locale.

După discuția pe articole. 
Marea Adunare Națională a vo
tat în unanimitate Legea pri
vind impozitele și taxele locale.

Tovarășul Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Con- 
siliului de Stat, a prezentat 
apoi expunerea la proiectele 
de lege pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege emi
se de Consiliu] de Stat.

A urmat apoi discuția pe ar
ticole, după care, deputății au 
votat în unanimitate legile 
pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, președintele Marii 
Adunări Naționale a supus spre 
aprobare propunerile Biroului 
M.A.N. cu privire la modifi
cări în componența unor comi
sii permanente.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate propu
nerile referitoare la modifică
rile intervenite în componența 
unor comisii permanente.
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Doar două sezoane pînă la Sarajevo ’84

SCHIORII FONDISTI 
ÎN VIZORUL OLIMPIC
Interviu cu Mihai Dragomircscu, secretar responsabil

al Federației Române de schi Diatlon
Mai grăbită ca în alți ani 

iarna și-a trimis primii mesageri 
încă de pe la începutul lunii 
noiembrie. Ceea ce atunci pă
rea un simplu capriciu meteo
rologic, iată că de cităva vreme 
se materializează, în special la 
altitudini mai mari de 1000 m, 
într-un strat de zăpadă care 
se menține. Iubitorii schiului 
au și efectuat primele alune
cări pe tălpicile de lemn, me
tal, plastic sau fibră de sticlă.

Adaptîndu-ne cerințelor de 
sezon, ca în fiecare an, am so
licitat cîteva răspunsuri legate 
de schiul și biatlonul româ
nesc, secretarului responsabil 
al federației de specialitate, Mi
hai Dragomirescu.

— La fiecare început de se
zon competițional am abordat 
problema relansării schiului și 
biatlonului românesc — vizînd 
rezultate notabile in arena in
ternațională. Iată, vă solicităm 
încă o dată un răspuns legat de 
această problemă, avînd în ve
dere realitatea de 
că performanțele 
noștri lasă mult de dorit.

— Încercăm de mai multă 
vreme o apropiere cît de cît — 
din punct de vedere al rezul
tatelor — de țările cu perfor
manțe in schi și biatlon. Am 
luat o serie de măsuri a căror 
îndeplinire o vom urmări cu 
perseverență. Ne vom axa, în

primul rind și în special, pe 
probele de schi fond pentru 
fete și băiefi, iar abia apoi, 
datorită tradiției și perspecti
velor de a reintra in elită, de 
probele de schi alpin. De la 
Cornel Tăbăraș, Gheorghe Bă
lan, Kurt Gohn, Virgil Brenci 
și mai de curînd, Dan Cristea 
încoace nu am mai prea avut 
schiori competitivi in arena 
internațională. Dar aceștia au 
abandonat activitatea și fede
rația noastră încearcă acum să 
le găsească înlocuitori, cel pu
țin pe măsura lor, dacă nu și 
mai buni. Ca primă măsură de 
redresare, am hotărit o îmbu
nătățire radicală a procesului 
de pregătire in cursul căreia 
să nu mai fie admise compro-

Paul IOVAN

Elena Lagusis-Reit este o schi- 
oari care poate realiza perfor
manțe și in arena interna

țională

(Continuare in pag a 4-a) Foto: D. NEAGU

netăgăduit 
sportivilor

Fdi(ia a 19 a a Balcaiiiadcl de baschet (I)

PERFORMANJE ÎNALTE IN PALMARESUL 
REPREZENTATIVELOR OASPETE

0 îndatorire prioritara a marilor cluburi: creșterea potențialului olimpic!

STEAUA DISPONIBILITĂȚI CARE POT FI
MAI BINE VALORIFICATE

Gîndul bunei reprezentări a 
tării în arena sportivă interna
țională a traversat ca un fir 
roșu lucrăril.e conferinței clu
bului sportiv Steaua. în sala 
de spectacole a C.C.A., dezba
terile plenarei sportivilor mi
litari au fost călăuzite de cu
vintele tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU : „Mișcarea noas
tră sportivă și slujitorii ei tre
buie să-și facă un titlu de o- 
noare din a contribui prin suc
cesele pe care Ie obțin în con
fruntările internaționale la păs
trarea și sporirea înaltului 
prestigiu de care România s» 
bucură pe pian mondial".

Prezența în sală a unor cam
pioni olimpici, mondiali, euro- 
Deni, a unor sportivi de faimă 
ca Toma Simionov, Corncliu 
Ion, Ion Bîrlădeanu, Nicușor E- 
șanu, Constantin Alexandru, 
Ilie Codreanu, Petre Ionescu, 
Sorin Macavei, Roman Opșita- 
ru, Agafia Buhaev, Ioan Pop, 
Ion Gheorghiu și multi alții a 
dat greutate dezbaterilor, le-a 
îmbogățit cu încărcătura titlu
rilor, a medaliilor cucerite în 
marile competiții ale lumii.

Unitațg de bazji a mișcării 
noastre sportive, clubul Steaua 
si-a îndeplinit una din princi
palele sale îndatoriri, aceea de

(cl de al II lea Festival national pionieresc de Judo

a furniza sportivi bine pregă
tiți loturilor reprezentative ale 
țării. Anul acesta, 180 de mem
bri ai loturilor de seniori au 
provenit din rîndurile membri
lor clubului Steaua. Cu deose
bire pot fi evidențiate secțiile 
de caiac-canoe, canotaj femi
nin, tir. scrimă, handbal, volei, 
lupte greco-romane, gimnastică 
masculină.

Dar un club mare, de presti
giu, cu sportivi care ne oferă 
motive de mîndrie, se distinge 
si prin bărbăția cu care trans
formă momentul de bilanț în- 
tr-o analiză profundă, trecută 
prin prisma unor parametri 
comparativi exigenți. Nu a scă
pat atenției participanților fap-

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pat 2-3}

Activitatea competițională a 
baschetului se încheie printr-o 
importantă întrecere internațio
nală : Balcaniada feminină. A- 
flat la ediția a 19-a, acest a- 
tractiv campionat reunește, ală
turi de selecționatele de se
nioare și de tineret ale țării 
noastre, redutabilele reprezen
tative ale Bulgariei și Iugosla
viei, în al căror palmares in
ternațional se află, la loc de 
cinste, cîteva rezultate ono
rante.

Echipa Bulgariei, de pildă, 
este deținătoarea medaliei de 
argint și a celei de bronz la 
Jocurile Olimpice din anii 1980 
și, respectiv, 1976 ; a cucerit 
în 1958 campionatul european 
și medaliile de argint, la a- 
ceeași competiție, în anul 1972; 
s-a clasat de 14 ori pe pri
mul loc în disputele Balcania
dei. Baschetbalistele iugoslave 
dețin medalia de bronz la ul
tima Olimpiadă, medaliile de 
argint la campionatele europe
ne din anii 1968 și 1978 și pa
tru titluri de campioane bal
canice (ultimul cîștigîndu-1, a- 
nul trecut, la Srbobran, în Iu
goslavia). Valoarea baschetului 
feminin din aceste țări reiese 
și din performanțele obținute 
de echipele de club în cupele 
europene : în C.C.E., Steaua 
roșie Belgrad a cucerit trofeul 
în 1979 și a fost finalistă a- 
nul acesta ; Slavia Sofia a in-

trat în posesia cupei în 1959 și 
1963, iar Minior Pernik a fost 
finalistă în 1980 ; în Cupa „Li
liana Ronchetti", Monting Za
greb a 
și tot 
cum și 
Pernik 
fia au 
diții. Este de la sine înțeles 
că în componența acestor echi
pe figurează cele mai bune 
jucătoare din reprezentativele 
Bulgariei și Iugoslaviei. ■

In fața unor partenere de în
trecere cu mare reputație pe 
plan internațional, baschetba
listele românce au o misiune 
dificilă, pentru a cărei. înde
plinire ele se pregătesc cu in
tensitate, seriozitate și spirit de 
răspundere. Cele două selecțio
nate ale țării noastre pot fi vă
zute zilnic la antrenamente, în 
sala 
Aici vor avea loc întrecerile, 
incepînd de inline, după urmă
torul program : vineri, ora 17 : 
România — România (tineret), 
ora 18,30 : festivitatea de des
chidere, ora 19,15 : Iugoslavia 
— Bulgaria ; sîmbătă, ora 17 : 
Iugoslavia — România (tineret), 
ora 18,45 : România — Bulga
ria ; duminică, ora 16,30 : Bul
garia — România (tineret), ora 
18,15 : România — Iugoslavia, 
ora 19,45 : festivitatea de închi
dere.

ocupat locul I în 1980 
această formație, pre- 
Marița Plovdiv, Minior 
și Levski Spartak So- 
fost finaliste în alte e-

clubului sportiv Rapid.

Cea mai importantă acțiune sportivă a vacantei, desfășurată 
sub însemnele „Daciadei", a coincis co un frumos succes

întrebare Ce-i lipsește atletismului nostru ?

de participare
mai mici judoka, 
nou la înălțime, 

pregnant decît In 
din ca- 
ediții a 
pionie- 

desfășu- 
,Daciadei“.

Copiii, cei 
au fost din 
poate mai 
prima zi a întrecerilor 
drul celei de a Il-a 
Festivalului național 
resc de la București 
cată sub însemnele „] 
Au luptat cu dîrzenie, au în
treprins totul „pentru a face 
din acest festival un spectacol 
sportiv care să placă și să con
vingă", cum sublinia la festi
vitatea de închidere prof. Lu
cian Dumitrescu, șeful secției 
sport a Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.

Cei mai mici judoka au con
vins,. realmente, că în rîndul 
lor se află multe și promiță
toare talente. Multe. în toate 
cele 19 județe și în muni-

și organizare
cipiul București, oare și-au tri
mis reprezentanții la această 
frumoasă întrecere găzduită de 
sala Floreasca. Inimosul antre
nor din Bistrița, Antonel loan 
Pop, cel care l-a descoperit, 
cu ani în urmă, pe Silviu La- 
zăr, cel mai bun produs de 
judo din mișcarea pionierească, 
ne-a amintit (cu experiența și 
clarviziunea sa) cîteva nume : 
Pavel Buglea din Oradea, cel 
mai tehnic minijudoka (dealt
fel a și primit un premiu spe
cial din partea 
Eduard Lovin 
tru a ___
Festivalului,

doua 
' l,

organizatorilor), 
din Galați, pen- 
oară laureat al

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

MUNCA, DE LA SPORTIVI, PlNÂ LA... FEDERAȚIE
răspunde antrenorul de lot Nicolae Mărășescu

Nicolas Mărășescu a fost șl a rămas un tehnician 
foarte apreciat ; cuceritor prin argumentele cu care te 
copleșește chiar și atunci cind socotelile sini simple iar 
adevărurile ușor deductibile și uneori chiar deduse. Așa 
cum par șl chiar sint destule din adevărurile atletismului 
nostnr. Antrenorul de lot N. Mărășescu este cuceritor și 
pentnj că — floare rară — e un om sincer de la în
ceput pînă la sfîrșit. Ocolind elegant adevărul, 
chindu-l sau mutilindu-l, fie numai 
nu ajutăm pe nimeni și nimic, în 
rău sportului românesc — este de

Reporter : Se știe bine, se 
știe prea bine că atletismul 
românesc este socotit un sport 
prioritar și trebuie să ajungă 
— cît mai iute — ca atare. 
Care este — astăzi — situația 
atletismului nostru după opi
nia dumneavoastră ?

N. Mărășescu : Nu e bună.

trun- 
„pe ici, pe colo", 
schimb facem 
părere unul

un 
dintre

Rep. : 
bă ?...

— Da, 
o slabă.., 

Rep. :
va ? Vreți 
ceva ?

— Ca să 
spune că

Nefiind

tehnicienii noștri cară vorbește nu din afara muncii, ci 
ca unul pentru care atletismul înseamnă pasiune do 
o viață și pentru toată viața, înseamnă — practic — 
muncă de dimineața pînă seara.

Intilnindu-I de curînd la complexul Băilor Felix îm
preună cu șase din elevele sale (Fița Lovin, Doina Mo- 
linte, Maria Radu, Elena Târiță, Ibolia Korodi și Cristi
na Cojocoru), cu care lucrează intr-un ritm cu adevărat 
impresionant, am avut — intre 
următoarea discuție cu Nicolae

două antrenamente 
Mărășescu.

bună, e sla-

se poate spune și așa:

totuși, un oarecare 
Să nu uităm că în 

româneso

V-am 
să

fiu 
în

întrerupt cum
in ai adăugați

mai exact, aș 
anul 1981 s-a

înregistrat, 
reviriment, 
vitrina atletismului 
s-au adăugat la Universiadă 15 
medalii.

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2-3)



CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL//
La sfirșitul «ăptăminil trecu

te s-a disputat, în mai piuite 
orașe din țară, prima 
(preliminară) a unei noi ediții 
a „Cupei României" la hand
bal (a IV-a la masculin, și a 
V-a la feminin).

MASCULIN. Seria I. Rezul
tate : Universitatea București 
24—22 cu H.C. Minaur II Baia 
Mare, 29—22 cu Metalul Vaslui 
și 25—21 cu Universitatea lași. 
Clasament : 1. UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI. 2. Universi
tatea Iași. 3. Nitramonia Făgăraș. 
Seria a Il-a. Independența Car- 
pați Mîrșa 34—25 cu Metalul 
Hunedoara și 36—28 cu Tracto
rul Brașov. Clasament : 1. IN
DEPENDENTA CARPAȚI MÎR
ȘA. 2. Tractorul Brașov. 3. Me
talul Hunedoara. Seria a IlI-a. 
Celuloza Brăila 20—16 cu Unirea 
Focșani. 22—17 cu Unlo Satu 
Mare, 30—23 cu C.S.M. Bor- 
zești. Clasament : 1. CELULO
ZA BRĂILA. 2. C.S.M. Bor- 
resti 3. Șuiorul B. Sprie. Seria 
a IV-a. Minerul Cavnic 31—27 
cu C.S.U. Galați. 32—25 cu Vic
toria Sf. Gheorghe. 22—14 cu 
Comerțul Marina Constanta. 
Clasament : 1. MINERUL CAV
NIC 2. Comerțul. 3. C.S.U.

FEMININ. Seria I. Rapid 
București 19—13 cu Voința O- 
dorhei. 26—10 cu Tricolextil Si-

etapă

ghet. 19—18 cu C.S.M. Sf. 
Gheorghe. Clasament : 1. RA
PID BUCUREȘTI, 2. C.S.M.. 3. 
Voința.

Seria a Il-a. Constructorul Ti
mișoara 31—8 cu Argeșana Pi
tești, 28—22 cu Constructorul 
Hunedoara, 24—20 cu Chimistul 
Rm. Vîlcea. Clasament : 1. 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA. 2. Chimistul, 3. Construc
torul Hunedoara.

Seria a IlI-a. C.F.R. Cra
iova 24—11 cu Chimia Arad, 
20—19 cu I.A.E.M. Timișoara, 
23—20 cu Relonul Săvinești. 
Clasament : 1. C.F.R. CRAIO
VA, 2. Relonul, 3. Universita
tea București.

Seria a IV-a. Vulturul 
Ploiești 26—15 cu Filatura Foc
șani. 26—18 cu Ind. ușoară O- 
radea, 19—16 cu Nitramonia 
Făgăraș (cel mai frumos meci 
al turneului). Clasament : 1. 
VULTURUL. 2. Nitramonia, 3. 
Industria ușoară. EchiDele 
ale căror denumiri au fost scri
se cu majuscule s-au calificat 
pentru etapa următoare (prin
cipală) a „Cupei României", 
care va avea loc între 19—21 
martie (la masculin) și între 
5—7 februarie (feminin). (Co
respondenți : D. Diaconescu, I. 
Simion, N. Cosfin, Gh. Briotă, 
M. Rusu, O. Bălteanu).

in finala campionatului feminin de șah

GERTRUDE BAUMSTARK SE DETAȘEAZĂ
Runda a 12-a 

rea partidelor 
clarificat, se pare, situația din 
finala campionatului național 
feminin de șah. Maestra inter
națională Gertrude Baumstark 
s-a desprins decisiv și este 
greu de presupus că ea va mai 
putea fi ajunsă. în runda a 
12-a ea a cîștigat la Judita 
Kantor, în timp ce Elisabeta 
Polihroniade a pierdut la Ligia 
Jicman. Campioana țării. Dana 
Terescenco, în puternică reve
nire, continuă seria succeselor, 
învingînd-o pe Mariana Nechi
for, Margareta Mureșan a pier
dut surprinzător la debutanta 
Mariana ~ 
Ghindă a 
Ionescu. 
obținut a 
cutivă în 
ceea ce nu i-a ameliorat prea 
mult situația din clasament. O 
singură remiză în întîlnirea 
Gabriela Olteanu — Eleonora 
Gogâlea

în partidele întrerupte. Vio
rica Ionescu a cîștigat Ța Mar
gareta 
Olteanu 
Mariana
nescu, 
Judita

ți desfășura- 
întrerupte au

Bădici, iar Eugenia 
învins-o pe Viorica 

Marina Pogorevici a 
doua victorie conse- 
fața Emiliei Chiș,

Teodorescu, Gabriela 
Ia Mariana Bădici. 
Bădici la Viorica Io- 
Marina Pogorevici la 
Kantor și Margareta

CE-I LIPSEȘTE ATLETISMULUI NOSTRU?
(Urmare din pag l)

Rep. : Nimeni nu le uită, 
dimpotrivă, plecînd tocmai de 
la „vitrină" vrem să ajungem 
la fondul atletismului nostru. 
Pentru că o vitrină se poate 
Îmbogăți, după cum poate fi 
acoperită de praf, de aduceri 
aminte întîmplătoare și chiar 
de uitare. Credeți că medaliile 
de la Universiadă au rezolvat 
problemele atletismului ?
— Firește că nit. Ele au
prezentat atingerea și chiar de
pășirea unui obiectiv 
ce demonstrează, 
POSIBILITĂȚILE 
românesc — dar 
nici un moment

re-

ceea 
intre altele, 
atletismului 

nu înseamnă 
că prin ele 

s-a rezolvat marea problemă a 
atletismului nostru. Care a fost 
și este în continuare nerezol
vată.

Rep. : Cum se poate rezolva 
problema atletismului nostru ?

— Prin mijloace care depind 
EXCLUSIV de noi. Ii auzi pe 
eîte unii plingîndu-se de nu- 
mărul^ redus și de calitatea ne
satisfăcătoare a bazelor, de nu
mărul redus și de calitatea ne
satisfăcătoare a atleților. PRE
TEXTE 1 Cu bazele noastre și 
la bazele noastre am avut, 
avem și vom avea, sînt sigur, 
elemente talentate destule, cu 
posibilități de a obține rezul
tate de valoare mondială.

Rep. : Dacă este așa, unde 
se rupe ciclul ?

— 1) Nu căutăm suficient 
lentele ; 2) Cind le găsim, 
tuși, nu facem ce trebuie _ 
ele, nu lucrăm CUM TREBUIE, 
ei facem doar o parte din ce 
am putea face._

Rep. : Puteti să oferiți un 
exemplu concret edificator ?

— Am. zic eu, un exemplu 
foarte viu si pe deplin edifi
cator. An de an, echipa Uniu
nii Sovietice de semifondiste — 
care colecționează, se știe, toa
te titlurile olimpice, europene 
și toate recordurile 
deci sînt cele mai 
lume — vine să 
și la noi, aici, Ia Băile Felix. 
Am avut repetate discuții și 
schimburi de experiență cu an
trenorii sovietici. Ei ne-au

spus că volumul nostru de lu
cru și intensitatea lucrului sînt 
de nivel mondial. Nu avem, în 
schimb : 1) mai multe stagii 
la altitudine ; 2) nu folosim, 
iarna mai ales, lucrul de inten
sitate pe terenuri uscate ; 3) 
nu ne dirijăm antrenamentele 
cu mijloace biochimice.

Rep. : 
titorilor 
concret, 
telor cu

— O chestiune relativ sim
plă, realizabilă, cu consecințe 
foarte mari. Antrenorii din ță
rile cu atletism avansat folo
sesc curent biochimistul, care 
ia sportivului o picătură de 
singe, o analizează și avizează 
antrenorul despre capacitatea 
LA ZI a sportivului. Aparatul 
este foarte simplu, avem și noi 
asemenea aparate, reactivi se 
produc în țările învecinate, noi 
însă nu avem reactivi. Așa se 
face că eu in loc să am o dată 
strict științifică Ia baza antre
namentului îmi întreb atleta : 
cum te simți astăzi 7 Dacă răs
punde : bine, îi zic : dă-i bă
taie ! Nn e în regulă. Adică 
alți antrenori își dirijează PRE- .------■ ..— eu

pe ex-

Puteți să explicați ci- 
noștri ce înseamnă, 
dirijarea antrenamen- 
mijloace biochimice ?

se

FINAL DE SEZON

ta- 
to- 
cu

mondiale, 
bune din 
antreneze

CIS lucrul, în timp ce 
bazez doar pe intuiție, 
periență...

Rep. : Și asta-i doar 
blemă relativ „mică"...

— Pe lingă altele, așa e.
Rep. : Tot vorbim despre 

și ne tot învîrtim 
ca in jurul unui 
este — în fond și 
marea problemă a 
nostru ?

— Am să vă răspund simplu, 
în atletismul nostru NU SE 
MUNCEȘTE ! De jos pină sus. 
Sînt limpede ?

Rep. : Ați putea fi și mai 
limpede... Cine nu muncește ?

— Nu muncesc : 1) sportivii ; 
2) antrenorii ; 3) destui activiști 
de la cluburi și județe. Iar NE- 
MUNCA lor nu este controlată 
și luată ca atare în conside
rare de federație...

Rep. : Necontrolînd, nu mun
cește, deci, cum trebuie, nici 
ea, federația... Un adevărat 
cerc vicios, nu ?

o pro

ea 
ei 

care
in jurul 
pom ;
de fapt — 
atletismului

— Ce să vă răspund, așa e ! 
Știți că avem, de pildă, 96 de 
cluburi sportive școlare cu sec
ție de ailetism 7 Antrenorul la 
aceste cluburi este și are sta
tut de profesor. Vine la oră, 
face ora și Ia sfirșit dă bună 
ziua. Cine-i controlează antre
namentul ? Mai bine zis : ci
ne-i controlează calitatea, con
ținutul antrenamentului ? NI
MENI. Am intilnit zeci de a- 
semenea antrenori care lucrea
ză azi — in 1981 ! — după u- 
reche. Nu au documente de 
planificare ! Nu au evidența 
muncii 1 Nu Ie face nimeni 
controlul conținutului activită
ții 1 Și atunci : de unde rezul
tate ? în această ordine de idei, 
sper că revenirea lui Victor Fi
rea la coordonarea activului fe
derației de atletism va schim
ba veriga controlului muncii, 
adică se va trece de Ia lucrul 
în scripte, în birou, la lucrul 
în teren. Ar mai fi poate de 
spus că in ultimii ani decala
jul dintre valoarea internațio
nală a atletismului in lume și 
valoarea atletismului nostru a 
crescut Ia multe probe ca ur
mare a faptului că pe noi ne-a 
interesat doar lotul național, 
doar evoluția echipei naționale 
și anume evoluția ei DE AZI 
și de miine. De aceea, ziua 
de... poimîine ne-a prins des- 
coperiți. Pentru că nu ne-am 
interesat CE VINE DIN URMA 
ȘI CUM VINE. Știți, de pildă, 
că pe plan internațional elevii 
și juniorii obțin rezultate im
presionante, tot mai înalte 7

Rep. : Și cum le obțin ?
— Muncesc mult mai mult ca 

noi. Au și create condiții de 
muncă specifice, li se contro
lează — și li se îndrumă — 
permanent calitatea muncii. 
Munca, mereu ajung la ea, 
pentru că nu se poate altfel, 
MUNCA NU POATE FI ÎNLO
CUITA CU NIMIC și în nici 
un caz cu vorbe !

Rep. : în concluzie, ce lip
sește atletismului nostru ?

— îi lipsește o componentă 
decisivă în orice activitate : 
MUNCA.

(Urmare din pap. 2)

tul că din cele 19 secții 
clubului 
capabile _ _______  __ ___
Unele secții (cum ar fi cele de 
atletism, box, lupte libere, fot
bal. tenis, haltere) nu realizea
ză performantele așteptate. S-ai 
fi cerut mai multă intransigen
ță fată de mediocritatea unor 
rezultate, mai multă exigență, 
mai multă grijă fată de com
ponenta valorică a unor loturi 
de sportivi.

Importantă ni s-a părut de
cizia întregului colectiv al clu
bului Steaua de a aborda pers
pectiva imediată cu hotărirea 
perfecționării șj ridicării cali
tății întregii activități, in ve
derea obținerii unor perfor
mante sportive de tot mai înal
tă valoare.

Pentru perioada ciclului o- 
limpic actual, clubul și-a pro
pus să depună efortul princi
pal în direcția ÎMBUNĂTĂȚI
RII PROCESULUI DE IN
STRUIRE ȘI EDUCARE A 
SPORTIVILOR cultivînd sim
țul responsabilității pentru în
deplinirea necondiționat# •

alo 
doar 11 se dovedesc 
de rezultate de virf.

STEAUA - DISPONIBILITĂȚI CARE
POT FI MAI BINE VALORIFICATE

Trebuie ameliorată 
metodică — pe te- 

noi cuceriri 
: îmbogățit

Mariana Nechifor. 
întilnirile 
Gabriela
-eodorescu — Ma-

Eugenia 
Olteanu,

Mureșan la 
Remize în 
Ghindă — 
Margareta 
riana Bădici și Eugenia Ghindă
— Margareta Teodorescu.

înaintea ultimelor trei run
de. în clasament conduce Ger
trude Baumstark 9—2, urmată de 
Dana Terescenco 7,5—3.5, Euge
nia Ghindă 7,5—4,5, Elisabeta 
Polihroniade 7—4, Marina Po
gorevici 6,5—4,5. Ligia Jicman, 
Margareta Mureșan 6—5, Judi- 
ta Kantor 5,5—5,5, Mariana Bă
dici 5,5—6,5. Gabriela Olteanu, 
Eleonora Gogâlea 5—5. Marga
reta Teodorescu 4,5—6,5, Viori
ca Ioncscu 4,5—7,5. Emilia Chiș 
2,5—8,5, Mariana Nechifor 2—9.

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL 
NATIONAL DL TIR REDUS

S-au încheiat întrecerile tu
rului Diviziei „B", de tineret, 
la volei. Iată rezultatele din ul
tima etapă : FEMININ, scria 
I : Confecția București — Uni
versitatea București 3—1. Pe
nicilina II Iași — C.P. Bucu
rești 3—0. Prahova I.P.G. Plo
iești — C.S.Ș. Zimbrul Sucea
va 3—1, Voința București — 
Ceahlăul Piatra Neamț 2—3 ; 
seria a H-a : 
33 București 
Constanta 3—0, 
va — Chimia 
3—1, Chimia 
Braiconf Brăila 
București — Calculatorul Bucu
rești 0—3 ; seria a IlI-a : O- 
limpia Oradea — „U“ Cluj-Napo- 
ca 3—1. Corvinul Dacia Deva — 
G.I.G.C.L. Brașov 3—1, Textila 
Cisnădie — C.S.Ș. Explormin 
Caransebeș 3—0, Armătura Za
lău — Metalotehnica Tg. Mureș 
3—0. MASCULIN, seria I : 
Steaua II București — Praho
va I.P.G. Ploiești 3—2, I.C.I.M. 
Brașov — Metalul Suceava — 
amînat, I.O.R. București — 
Spartacus Brăila 0—3. Viitorul

Olimpia Metal 
— Chlmpex II 
A.S.S.U. Craio- 
Tr. Măgurele 

Rm. Vîlcea — 
i 3—0. Spartac

irg< 
Voi

Bacău — 
3—1 ; seria 
Hune^ara ■ 
cea 1—3, R 
Electra Buc 
putere Crai 
iești 3—0. t 
SARO 
IH a :
Cluj-Napoca 
Dr. Petru 
Bistrița 3—( 
Mureș — \ 
Motorul Ba 
Alba Iulia 
denți : N. IV 
M. Doiniți 
Albu, I. ( 
Diaconescu, 
Vlad).

CL> 
)

Seria I
1. CEAHI.AU1 
î. Voința Bu
3. Confecția
4. Penicilina
5. Prahova I.
4. Universitat
7. C.S.Ș. Zim 
«. C.P. Buc. <

•) Punct n< 
pentru WO

(Juniori)
La poligonul acoperit Dinamo 

din Capitală s-au încheiat între
cerile campionatului național de 
tir redus pentru juniori. Dintre 
constatările pozitive oferite de 
desfășurarea ultimelor probe 
merită să le semnalăm pe urmă
toarele : menținerea lui loan 
Joldea în fruntea categoriei de 
pușcași juniori și după transfe
rarea lui de la C.F.R. Arad la 
Dinamo București ; comportarea 
bună a tinerelor pușcașe de la 
Dinamo Băneasa, eleve ale antre
norului Vladimir Eckert ; afir
marea unui tlnăr specialist in 
probele de pistol, Gheorghe Is
pas, de la clubul Dinamo.

REZULTATE TEHNICE, pușcă, 
juniori I : 1. I. Joldea (Dinamo) 
567 p, 2. D. Stoian (Olimpia) 566 
p. 3. A. Mitroi (Steaua) 562 p, 
4. D. Marian (Universitatea Cluj- 
Napoca) 558 p, 5. V. Dinu (Stea
ua) 557 p ; junioare II, individu
al : 1. Cela Draganoff (Dinamo 
Băneasa) 565 p, 2. Daniela Manea 
(Dinamo Băneasa) 559 p, 3. Mi- 
haela Stoica (Universitatea Iași) 
554 p ; echipe : 1. Dinamo Ba- 
neasa 1636 p, 2. Universitatea Iași 
1617 p. 3. Olimpia 1565 p ; juniori 
II, individual : 1. t Toma (Uni
versitatea Iași) 566 p ; 2. M. Du
mitru (Dinamo Băneasa) 566 p, 3. 
C. Petrosia (Universitatea Iași) 565 
p ; echipe: 1. Universitatea Iași 
1682 p,2. Dinamo Băneasa 1678 p, 3. 
Dinamo București 1665 p ; pistol, 
junioare I : 1. Camelia Tudor 
(Dinamo) 364 p. 2. Dorina Guler 
(U. T. Arad) 358 p, 3. Elena Ma- 
covei (Dinamo) 354 p.

AZI, LA CRAIOVA: UNIVERSITATEA
Campionatul feminin al pri

mei divizii de volei progra
mează astăzi, la Craiova, ul
tima partidă (amînată) din ca
drul returului pe serii : Uni
versitatea Craiova — Dinamo 
București. Un meci care nu 
mai schimbă nimic In privința 
departajării echipelor în gru
pele valorice. Reamintim că 
pentru turneele fruntașelor sînt 
calificate formațiile Dinamo și 
Flacăra roșie București (seria

I), Farul C 
Galați (serii 

C.S.U ORA 
RUL BUCUR 
—3, 1, 2, 12). 
de Inv&țămîr 
dea s-a des) 
restantă dint 
masculine C. 
București. A 
tU orâdenl < 
2, 12). s-au 
TodoraH de 
tiv Ionifă și 
Manițiu (Bra 
mișoara). (I.

„CUPA TRACTORUL “ L/
Iubitorii voleiului din Brașov 

au avut posibilitatea să urmă
rească la sfîrșitul săptămînii tre
cute un interesant turneu mascu
lin, desfășurat timp de trei zile 
în Sala sporturilor din localitate 
și dotat cu „Cupa Tractorul".

La startul tradiționalei compe
tiții s-au prezentat patru echipe : 
Tractorul Brașov — lidera cam
pionatului (în lipsa formațiilor 
Steaua și Dinamo, exceptate in 
această fază), Silvania Șimleu 
Silvaniei — echipa lui Mircea 
Tutovan care țintește, cu șanse, 
calificarea pentru prima oară în 
rîndul fruntașelor voleiului româ
nesc, Explorări Baia Mare —

pre; 
pe

formație 
mii ani. . 
(toate divizie 
Brașov (divis

După dispu 
taculoase, sp 
niți să urmă 
victoria final; 
locale, Tract» 
gazdele sufer 
partea
2— 3 cu
3— 0 cu I.C.I. 
Silvania). Pe 
ție s-a situa- 
Silvaniei (3- 
cu Explorări; 
resp.).

bă im. 
Exp'

CEL DE AL ll-lea FESTIVAL NAȚIONAL PIONIERES
mele celor care au urcat pe 
podium ; cei 
cei buni...

COPII II. 26,5 
ne (Bacău), 2. 
V. Bejan (Sv) 
29 kg. : 1. M. J

(Urmare din pag 1)
Alți tehnicieni prezenți la 

Festival (mulți, chiar dintre cei 
care 
mas 
altor 
zintă 
ne. 
prea 
na 
faptul că și la Tirgoviște, Ba
cău, Cluj-Napoca și, oricum, 
la București (pe lingă Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din 
sectorul 3, în mod special) 
B-au pus bazele unor adevăra
te „școli de judo", cu zeci de 
cursanți. Semne bune pentru 
viitorul acestui sport olimpic 
în care România se afirmă tot 
mai net ; nu se poate trece cu 
vederea obținerea anul acesta 
a primei medalii (de argint) Ia 
un campionat mondial de se
niori. Isprava aparține Iui Con
stantin Niculae, de la Dinamo 
București și copiii o evocă, au 
făcut-o și în aceste zile, Ia 
..Floreasca". cu dorința — de
sigur — de a o repeta...

Să consemnăm acum și nu-

n-au avut finaliști) au ră- 
impresionați de prestația 
și altor copii care repre- 
o promisiune pentru mîi- 

Șirul evidențiaților este 
mare pentru a-1 consem- 

aici ; vom aminti doar de

mai buni intre

» kg : 1. C. Creane- 
I. Florică (Tr), 3. 
I. Marin (Buc. 3); 

Rusu (Bacău) 2. I. 
D-orobanțu (Gj), 3. A. Vlădău
(Cj), C. Luiminosu (Tș) ; 32,5 kg.: 
1. F. Gheorghi (Bihor), 2. V. Ti
de (Sj), 3. R. Vasilescu (Tșh R- 
Ghimpu 
(Bihor), 
Frunză
40 kg. : 
Gyorgy 
(Db), “ 
A. ~

3. R. . .
(Bc) ; 35 kg. : 1. L. Tore 
2. FI. Aluaș (Cj), 

(Bc), P. Lucaciu 
S. Ifirim (Vrancea), 
(Bh), 3. A. Andromache 

D. Paial (Sb) ; 45 kg. : 1.
Cnoiitoru (Vrancea), 2. Em. 

Constantinescu (Bc), 3. C. Oltea
nu (Cj), G. Vladu (Db) ; +45 
kg. : Fl. Solomon (Caraș-Severin), 
2. Șt. Ghinescu (Tr), 3. I. Buzori 
(Sb), S. Horchidan (Vn).

COPII I. 30 kg : 1. D. Ionescu 
(București, sect. 3), 2. M. Duirjan 
(Db), 3. C. Ganga (Bc), N. Po- 
povici (Tș) ; 33 kg. : 1. A. Pîrvu 
(Dîmbovița), 2. L. Marian (Buc

3. C. 
(Tș) ;
2. C.

3). 3. Z. Tesz 
(Gj) ; 36 kg. 
lăți) 2. S. I 
Branețiu (CȘ 
40 kg. : 1. A.
2. G. Durate 
(Cj), Aq B3 
1. L. Buoiea 
tian (Gl), 3. 1 
tez (Buc 3) ; 
ghiță (Bucur 
C. Ardeleanu 
(Bc), A. Pan
1. M. Postică 
nea (Buc. 3), 
M. Lăcătușu

Clasamen-tu 
five „Pionieri
2. Cluj 25 
pe case ale 
lor patriei 1. 
București — 
Dîmbovița 2

Un premiu 
fost acordat 
Țicur din Ste 
dul exemplar 
meciul cu C. 
re ști...

PROCURAȚI DIN VREME BILETI7

sarcinilor, 
pregătirea 
meiul celor mai 
ale științei, trebuie 
conținutul programelor de pre
gătire, modernizat procesul de 
antrenament. Nu în ultimul 
rînd, se dovedește necesară în
curajarea muncii de 
depistare și promovare 
relor talente, pentru 
Întări rezerva de cadre 
mente nu prea solidă), 
cum sînt pivotul de 
Doru Rădulescu (2,04 
floretista Elisabeta 
produse ale Clubului 
școlar Steaua — pepiniera c - 
bului-fanion — trebuie Încura
jate în număr tot mai mare, 
pentru alimentarea sistematică 
a echipelor prime ale clubului 
cn elemente proaspete. Despre 
această necesitate au vorbit cu 
fermitate antrenori cunoscutl. 
precum Ioan Soler, Cornel O-

selecție, 
a tine- 

a putea 
(actual- 
Sportivi 
baschet 
m) sau 

Gnzganu, 
sportiv

țelea, Mihai Nedef, Aurel 
gan. Constantin Stelian și

Principala preocupare a 
ticipantilor la plenară a 
însă delimitarea mijloacelor ca
re să ducă la CREȘTEREA 
SUBSTANȚIALĂ A DISPONI
BILITĂȚILOR OLIMPICE ALE 
CLUBULUI, în vederea con
centrării eforturilor și a spriji
nirii prioritare a secțiilor che
mate să ridice capacitatea de 
reușită a loturilor olimpice ro
mânești Ia 
a Jocurilor 
din 1984. 
si Los 
sportul 
cel mai important examen al 
ciclului în curs. Prin generali
zarea experienței pozitive, prin- 
tr-o mai judicioasă selecție (cu 
pronunțat caracter de perspec
tivă), pe baza unor criterii ști
ințific întemeiate, clubul Steaua 
intenționează șă onoreze renu-

Dră- 
alții. 
par- 
fost

proxima ediție 
Olimpice, cele 

de la Sarajevo 
Angeles, acolo unde 
românesc va da

mele pe care și l-a creat prin- 
tr-o contribuție sporită la for
marea loturilor olimpice și na
ționale.

Angajamentele asumate de 
sportivii fruntași ai clubului, 
de antrenori, tehnicieni și ca
drele de conducere poartă gi
rul unui eveniment apropiat, 
important pentru toți membrii 
unității : împlinirea în 1982 a 
35 de ani de existentă a clubu
lui Steaua, prilej nimerit de 
nouă însuflețire în strădania 
pentru realizarea înaltelor o- 
biective de performanță propuse.

Din partea Ministerului Apă
rării Naționale a luat cuvîntul 
la plenară general It. Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului 
și secretar al Consiliului Poli
tic Superior al armatei. Iar din 
partea conducerii C.N.E.F.S. a 
vorbit general lt. Marin Drag- 
nea, prim-vicepreședinte.

Plenara a ales Consiliul de 
conducere a clubului din care 
fac parte : Ion Aurel — pre
ședinte Cornel Oțelea, Ion A- 
lexandrescu. Ștefan Merișanu 
—vicepreședinți. Constantin 
Brancu — secretar.

TRAGEREA EXTRAORDI

MT 
«REVELIONU

*

se atribuit

4 faze, cu tin

AUT01
Șl I

In eadrul a 12 extrageri 
de numere, se vor atribui :
• AUTOTURISME „Dacia
• MARI CÎȘTIGURI ÎN BANI, variabile și
• EXCURSII în R. S. Cehoslovacă sau R. I

Oferiți și celor dragi un bilet la această 
avantajoasă tragere !

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE : joi 31 l

1300» și „Skotia



OLEIBALISTIC 1981
l Săvlnești 
.: Metalul
iți Vîl- 

,3ucurești —
—2. Electro- 
PECO Plo- 

îucurești — 
—1 ; seria a 
eiuș — „U“ 
Oțelul Oraș 

— Metalul 
omureș Tg. 
Zalău 3—1, 

i — Voința 
(Corespon- 

. A. Crișan, 
Popovici,

Iancu, 
iălteanu.

C. 
D
L

TE 
r

7 7 0
7
7
7
7
7
7
7
tn clasament

5 2
5 2
4 3
3 4
2 5
2 5
0 7

21: 4 
19:10 
17:13 
15:14 
12:14 
12:16 
11:18 
3:21

14
12
12
11
10
9
9
9

MO (f)
i și C.S.U. 
•a). 
CACULATO- 
a) 3—2 (—14, 
a Institutului 
lor din Ora- 
ieri, partida 
ionarele „A"

Calculatorul 
it volelbaliș- 
(—14. —3, 1, 
t : Nlanole si 
nici, respec- 
Arbitrl : C. 
I. Rusu fri-

— coresp.).

>LEI
;reu, în ulti- 
11 de onoare 
") și I.C.I.M.

esante, spec- 
iul celor ve- 
acest turneu, 
mit formației 

setaveraj), 
nfrîngeTe din 

(rezultate : 
taia Mare ; 
șov ; 3—0 cu 
( în competi- 
tnia Șimleu 
i.C.I.M. ; 3—0 
GRUIA, co-

•JUDO
), B. Ușurelu 
. Levin (Ga- 
3.N.), 3. S. 
Toth (Bh) ;

(Dîmbovița), 
3. L. Oanță 
r.ș) . 45 kg. :

. 2. VT-Crls- 
(Bc), A. Bo- 
1. V. Gheor- 
sect.

1. G.
) ; +52 kg. : 
1), 2. C. Ga- 
□atrineț (Cj),

3), 2.
Miron

cluibur5 sipor- 
Bihor 35 p., 
JaJati 18 p.» 
lor și șoimi-

43 p., 
33 p.,

2.
3.

afair-play 
ului Marius 
t pentru mo- 
mportare în 

din Bucu-
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I
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Seria a Il-a 
CALCULATORUL 
Chimia Rm. Vîlcea 
Chimia Tr. Mg. 
Olimpia Metal 33 
A.S.S.U. Craiova 
Braiconf Brăila 
Spartac București 
Chlmpex II C-țâ

Seria a IlI-a 
OLIMPIA Oradea 
„U" Cluj-Napoca 
C.S.S. Expl. Crs. 
G.I.G.C.L. Brașov 
Armătura Zalău 
Metaloteh. Tg. M. 
Textila Cisnădie

8. Corvinul Dacia Dv.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

! Divizionarele „V la Jinnatatc de drum
7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
3
3
3
3
2
2

I
I

O ANUNȚATA (și dorită) IEȘIRE

7
7
7
7
7
7
7
7

MASCULIN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Setria I 
RELONUL 
Steaua II 
Spartacus ____
Viitorul Bacău 
Prahova I.P.G. PI. 
I.C.I.M. Brașov 
Metalul Suceava 
I.O.R. București
Seria a Il-a 
RAPID București 
Carpați Rm. Vîlcea 
Metalul Hunedoara 
Electra București 
PECO Ploiești 
Elect.roDUt.ere Cv. 
SARO Tîrgoviște 
Vulcan București 
Seria a IlI-a 
MOTORUL B. M. 
„U" Cluj-Napoca 
Voința Alba Iul ia 
Oțelul Dr. P. Gr. 
Electromureș 
Voința Victoria ZI. 
Metalul Bistrița 
Voința Beiuș

Săv. 
Buc. 
Brăila

7
7
7
7
7
6
6
7

6
6
5
5
3
1
1
0

7
7
7
7
7
7
7
7

7
4
4
4
3
3
2
1

7
7
7
7
7
7 
7
7

1
1
4
4
4
4
5

1
1
2
2
4
5
5
7

0
3
3
3
4
4
5
6

7
6
4
3
3
2
2
1

0 
1
3
4
4
5
5
6

19: 4 
18: 5
16: 8 
15:10 
12:15
7:15
5:16
4:21

21: 5 
15:12 
15:13 
15:14 
13:16
9:14

11:15 
9:19

MOTOCICLISTII5

13
13
10
10
10
10

9
9

13
13
12
12
10

7
7
7

14
11
11
11
10
10
9
8

14
13
11
10
10

9
9
8

Avînd condiții corespunză
toare de pregătire datorită 
amenajării pistei de dirt-track 
'le pe stadionul Rapid din ,A- 
rad, tinerii motocicliști apar- 
tinînd Clubului sportiv mun
citoresc din localitate au pro
gresat văzind cu ochii in ul
timii ani — Nicoîae Puraveț 
și Anton Hack reușind să fie 
selecționați in lotul reprezen
tativ. Dornici de afirmare, ti
nerii alergători arădeni au 
cucerit, prin curajul și înde- 
mînarea lor, simpatia publi
cului, tribunele stadionului 
Rapid fiind de fiecare dată 
populate de mii de spectatori.
La sfîrșltul acestui sezon, In

I
I
8

I
!
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

I
I
i

Loc de felicitări 
moașele evoluții 
lie republicane, 
menționați au 
cu seninătate de 
cerea clubului că li s-a desfi
ințat secția, măsură adusă 
(printr-o adresă) și la cunoș
tința federației de resort. Mo
tivul ? Stadionul Rapid, va fi 
pus în exclusivitate la dispo
ziția fotbaliștilor, să ne rea
mintim că din aceleași consi
derente acum 4—5 ani au fost 
desființate secția de dirt- 
track și pista de la stadionul 
Indagrara (acum, Strungul), 
ceea ce a determinat organele 
locale să mute sediul moto- 
cicliștilor la baza sportivă a 
clubului Rapid, unde s-au 
cheltuit cîteva sute de mii 
pentru amenajarea pistei de 
concurs. Și iată că alergătorii 
de diirt-track din nou nu au... 
casă ! Pentru a doua oară 
este desființată o secție, re
țineți — care se poate autofi- 
nanța. ca să nu mai argu
mentăm că motociclismul se 
numără printre principalele 
sporturi tehnieo-aplicative cu 
o mare priză la public.

Fără doar și poate că în 
acest caz a fost încălcată 
?ea nr. 29 din 1967 care pre
vede : „Desființarea unei ba
ze sportive se va putea efec
tua numai cu asigurarea con
struirii unei alte baze spor
tive în locul celei supuse des
ființării". Credem că forurile 
locale vor decide, în sfîrșit, 
ea viitoarea pistă să fie am
plasată într-un loc unde nu 
va mai trebui să fie desfiin
țată peste noapte.

Traian IOANITESCU

pentru
in competiți- 

alergătorii 
fost anunțați 
către condu-

le-

*S5S

DIN ANONIMATUL PLUTONULUI
Ce element principal poate 

caracteriza linia de compor
tare a Universității Cluj-Napo- 
ca în prima jumătate a între
cerii ? Pentru că cifrele, care 
adeseori spun foarte mult, a- 
par destul de nesemnificative 
în privința șepcilor 
dacă le comparăm eu 
milare, privindu-i pe 
tot în acest moment 
pionatului. Ca să avem un do
cumentat punct de vedere, am 
recurs la opinia celuj care se 
confundă cu formația univer
sitară clujeană, “ 
peanu, ani și

10. „U“

I
I
I

I4
I
I
I
I
I
I
I

roșii" ; 
cele si- 
elujeinâ, 

al cam-

Re mus Cîm- 
ani fundașul

CLUJ-NAPOCA

Cîmpeanu II (în 
vină, în

în returul între- 
într-o as- 

formației în pri-

de viață sportivă, 
la antrenamente 
care nu poate fi 
progres pe planul 
cred că acumulă-

tricou de culoare închisă) promite să 
primăvară, „solistul" atacului clujean

Foto : I. LESPUC (Cluj-Napoca)

tarea generală a echipei, 
aici socotesc că trebuie să in
cludem și celelalte aspecte — 
disciplinare, 
randamentul
— fără de 
vorba de un 
jocului. Mai 
rile din prima parte a campio
natului se vor exprima și mai 
convingător 
cerii. Cred, adică, 
censiune . a 
măvarăM.

Avem, prin urmare. o pre
cizare pe care faptele au rele
vat-o, dealtfel : „C** străbate o

17 6 4 7 17-22 16
• Puncte ciștigate In deplasare : £ C

studențesc). Puncte pierdute pe teren propriu : 2 (cite 1 cu Corvinul 
«i F. C. 04).
• Cel mai bun loc ocupat ; 3 - etapa a 4-a ; cel mai slab loc : 

11 — etapa o 1«6-a.
• Golgeterii echipei : Cîmpeaiw II 6, Baco 5, Dobrotă 3» Suciu 2, 

Albu 1.
• Jucători folosiți : 20. L. Mihai, Moș, I. Mu ne șan și PorațcM - 

— cite 17 meciuri, Boca, Dobrotă, Cîmpeanu H și Lâzăreanu — cîte 
16 meciuri. Ciocan, Albu și FI. Pop - cîte 115, Țiglariu 14, Suciu 7, 
Dobrău 5, Boeru, Vidicon și A. Muneșan - cite 2, Moldovan, Popa si 
Bucur — cîte 1.
• Primii jucători pe baza notelor : 1. Lăzărecnu 7,31, 2. Ciocan 6,93, 

3, Cîmpeanu N 6,84.
• Media notelor echipei : 6,46 (6,60 acasă - 6,30 în deplasare).
• Cartonașe roșii : Boca etapa a tio și L. Mlhoi — etapa o 16-a.
• Cartonașe galbene : 10 (7 jucători) ; cele moi multe : Țigloriu, 

Poroțchi și I. Mureșan — cîte 2.
• A beneficiat de 2 lovituri de ha 11 m : 1 transformată (Cîmpeanu 

II), 1 ratată (Cîmpeanu H). A fost sancționată cu 2 penaltyuri : 1 
transformat, 1 ratat.

O A expediat 168 de șuturi (112 acasă — 56 In deplasare), dintre 
■9T, __ _jj — 28 In deplasare).core 77 pe spațiul porții (49 acasă

stfnga titular al „alb-negrilor“ 
și. de vreo cîțiva ani, condu
cător al clubului de pe Someș. 
„Socotesc că principalul cîștig 
al echipei, pe care clasamen
tul nu-1 
punerea 
așezarea, 
formației 
cizată. Cred că 
notabil din viața lui 
dus în vară, 
piu de antrenori (A. Niculescu 
— C. Ardeleanu) recunoscuți 
pentru competența, seriozitatea 
și calmul lor a avut aceste e- 
fecte pozitive privind compor-

arată încă, rămîne 
ordine; în Jocul său, 
sub aspect tactic, a 
pe o idee bine pre- 

evenimentul 
„U“ pro- 

venirea unui cu

2 (cite 1 cv Chimic și Sportul

perioadă de cristalizare a jocu
lui său. O primă dovadă o re
prezintă și acele momente de 
inconstanță a comportării. De 
pildă, după primele patru eta
pe. în care n-a cunoscut în
frângerea. venind și cu două 
utile puncte din deplasare (la 
Rm. Vîlcea și cu Sportul stu
dențesc la București), „unspre- 
zecele" de pe Someș străbate 
o zonă a nehotărîri; ș; scăderii 
de randament pentru ca. pînă 
la finalul turului, să aibă ia
răși porțiuni remarcabile și, 
din nou, unele căderi. Sub 
acest aspect, poziția mediană 
din clasament exprimă, cre-

CEA MAI BUNA DINTRE PROMOVATE...
U.T.A. înseamnă, acum, la 

jumătatea drumului, prima cla
sată dintre cele trei nou pro
movate. Numai că acest 
reprezintă, în contextul 
ral, o poziție de mijloc, 
poate fi privită din mai 
unghiuri de vedere. La 
vorbind, locul pe care iernează 
echipa textilistă este un oare
care succes, dacă ne gîndim 
cum porniseră arădenii, care 
aveau să cunoască gustul vic
toriei abia în etapa a Vil-a. o- 
dată cu acel 3—0, cu F.C. Con
stanța, pe Mures. Cu trei „re
mize" consecutive acasă, același 
scor, 1—1, cu Corvinul. F.C.M. 
Brasov si Sportul studențesc, 
„bătrîna doamnă" înregistra din 
plecare un alarmant —3 în 
„clasamentul adevărului" și re
venirea în divizia secundă pă
rea iminentă. Echipa nu juca 
cu încredere, eu ambiția unei 
nou promovate, era un zbu
cium fără luciditate, poate ca 
un reflex al cîștigării „la pas" 
a seriei a IlI-a din Divizia 
„B“. Și, atunci, s-a căutat un 
șoc. Acesta a fost (ca și la al
te echipe, alteori)... schimbarea 
antrenorului cu care arădenii 
promovaseră. Renuntind din 
mers la Ștefan Czako, „bătrîna 
doamnă" se logodea cu cel mai

Continuâ vînzarea biletelor pentru

loc 9 
gene- 

care 
multe 
drept

mCEfllA EXTRAORDINARA LOTO A REVELIONULUI
din 1 ianuarie 1982

Agentiile Loto-Pronosport din 
întreaga tară cunosc o animație 
deosebită : pentru a evita aglo
merația din ultimele zile de v1n- 
zare, numeroși participant! Iși 
procură din timp bilete cu nu
merele preferate pentru TRAGE
REA EXTRAORDINARA LOTO A 
REVELIONULUI, care va avea 
loc In prima zi a anului 
1982. Atractivitatea acestei tradi
ționale trageri este binecunoscu
tă, formula ei tehnică foarte a- 
vantaîoasă prilejuind de fiecare 
dată frumoase satisfacții unui 
mare număr de participant!. Se 
reamintește, in acest sens, că la 
tragerea similară de anul trecut. 
au fost atribuite circa 85.909 de 
premii, constînd în AUTOTURIS
ME, IMPORTANTE SUME DE 
BANI și EXCURSII PESTE HO-

tare. 
destul 
tajelor ___ ___ r__ ,___
totodată, o premisă pentru noi și 
mari succese la tragerea extra
ordinară Loto a Revelionului din 
acest an. Rețineți : JOI 31 DE
CEMBRIE 1981 ESTE ULTIMA ZI 
DE VINZARE A BILETELOR,

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONO- 

EXPRES DIN 23
1981

EXTRAGEREA
21 41 42.

EXTRAGEREA
19 9 16 4.

Fond total 
lei din care 
categoria 1.

Este, desigur, un bilanț 
de edificator asupra avan- 
oferite particiipanților și.

DECEMBRIE

I : 26 23 29

a Il-a : 45 15

de cîștiguri 796.310
5.829 lei report la

dem noi (ca șl 
adevărulu; dealtfel, aflat 
cota „0") linia generală a „șep
cilor roșii". Tot la concluzia 
unei PREZENȚE LA JUMĂ
TATEA DE MĂSURĂ ne-ar 
conduce și notele, pe ansamblu 
ți capitole principale ale jocu
lui. acordate de conducerea 
clubului : comportare generală 
7, tehnic 6. fizic 7, tactic 6.

Trecînd la cei ce nu pot și 
nu trebuie să fie uitați 
vorbim așa de mult de 
nariu și desfășurarea acțiunii,

clasamentul
la

etnd 
sce- 

adică la „actori", la jucători, să 
notăm, ca unanim subliniată 
de toți cei pe care i-am ches
tionat, comportarea lui Moș, 
L. Mihai, Dobrotă, Ți- 
glariu, Boca și, o mai proas
pătă revelație, Albu. în pri
vința căruia, reporterul își 
permite o remarcă : Albu are 
toate calitățile de a ajițnge un. 
fotbalist de prima mină. Dar, 
ca la fiecare start, nu putem 
să nu-i amintim : atenție 
pericolele înfumurării, ale 
bandonării muncii, atenție 
capcanele care au înghițit 
tea talente promițătoare 
fotbalului nostru ! Bine, 
veți spune, referitor la clasa
mentul revelațiilor turului, dar 
unde-i Cîmpeanu II ? Ei bine, 
internaționalul clujean a su
portat, puternic, efectele ne
reușitelor sale la lot. Coechi
pierii ne mărturiseau că n-au 
crezut ca ele să-1 marcheze

la 
a- 
la 

atî- 
ale 

bine,

atît de profund. Tocmai de a- 
ceea, așteptăm „revanșa lui 
Cîmpeanu II" 
le de refacere 
Ies, psihică în

Cum vedeți, 
ventaria ideile 
rindurilor de mai sus. ele 
verg spre anunțarea unui 
cu cel puțin două tonuri 
tative în plus. La argumentul 
de bază — fructificarea acu
mulărilor d>n toamnă privind 
organizarea, cristalizarea jo
cului — se adaugă cîteva con
siderente care par — doar — 
că au o „culoare locală": pro
misa reintrare in maximă ex
primare a rolului din partea 
vîrfurilor lotului în frunte cu 
Cîmpeanu II ; apariția unor 
jucători noi, capabili de ascen
siune, vezi cazul Albu ; intra
rea în lot a ex-brașoveanului 
Bucur, Jucător de mare impor
tanță în construirea comparti- 
mentului-cheie al fotbalului de 
astăzj — linia de mijloc ; re
venirea la echipă a lui .Suciu, 
om de bază în exprimarea 
„ideii Angelo Niculescu" în 
care fotbaliștii de mare virtuo
zitate tehnică au roluri esen
țiale.

„Înțelegem, din toate acestea, 
că, după o stagiune a „sufi
cientului", va veni sesiunea de 
toți anunțată și dorită a ieșirii 
din anonimatul plutonului.

Eftimie IONESCU

„u-vaii^a ms
după săplămîni- 
fizicS și, mai a- 
cazuț lui. 
dacă vom 
principale

reim- 
ale 

con- 
retur 
cali-

11. U. T. A. 17 6 4 7 20-23 16
tînăr antrenor al primei divizii 
(loan Pătrașcu, 31 de ani), fos
tul său secund. Rocada părea 
un risc enorm. Din fericire în
să pentru fotbalul arădean, 
U.T.A. și-a strîns rîndurile în 
jurul tînărului său antrenor, 
„bătrînii" formației și-au regă
sit înțelepciunea 
neril au început 
vărat tineri. Și, 
biție și unitate 
treptele reci din 
devărului au început să fie ur
cate, în primul rînd nemaipier- 
zîndu-se nici un punct acasă, 
chiar dacă adversari au fost 
formații avide de puncte, ca 
F.C. Constanța. Jiul, Progresul- 
Vulcan, F.C. Argeș și A.S.A. 
Tg. Mureș. Mai mult chiar, 
U.T.A. reușește o „lovitură" a 
sezonului, învingînd cu 1—0 la 
Tîrgoviște, după ce își alimen
tase moralul cu egalul de mare 
preț de la Timișoara.

Făcînd suma meciurilor de 
. acasă (5 victorii, 3 egaluri, go
laveraj 14—4) și a celor din
deplasare (1 victorie, 1 egal, 7

în joc, iar ti
să fie cu a de
asa. prin am- 

de acțiune, 
clasamentul a-

(2 cu 
teren

C. S. Tîrgoviște, 
propriu : 3 (cite

1 cu
1 cu

• Puncte ciștigate in deplasare : 3 
„Poli* Timișoara). Puncte pierdute pe 
Conrinul, F.C.M. Brașov șl Sportul studențesc).
• Ce! mai bun lac ocupat : 7 — etapele 1 și 12, cei mai slab 

18 — etapele 3—-5.
• Golgeterii echipei : Coraș 7 goluri, Mușat și Cura — cite 3, 

Kukla și Csordaș - cîte 2, Vaczi, Urs și Giurgiu — cîte 1.
• Jucători folosiți : 21. Ducadam, Kukla, Mușat, Curo și Bodi - 

cîte 17 meciuri, Coraș șl Giurgiu — c’le 16, Marcu K Csordaș 13, 
Tisa 11, Tîrban 10, Urs și Bîtea - cîte 9, Hirmler 8, Vușcan, Iova, 
Gaizer și Schiopu — cite 5, Vaczi și Vuia — cite 3, Takacs 1.
• Primii jucători pe baza notelor : 1. Duoadam 7,41, 2. Coraș 7,03, 

3. Kukla 6,50.
• Media notelor echipei : 6,24 (6,67 acasă — 5,81 în
• Cartonașe roșii : rvki unul.
• Cartonașe galbene : 9 (7 jucători) ; 

Giurgiu — cîte 2.
• Nu o beneficiat de nici o lovitură de 

cu 5 penalty uri : 3 transformate, 2 ratate.
• A expediat 226 de șuturi (164 acasă 

©are 112 pe spațiul porții (92 acasă — 20

loc :

deplasare).

cele

k> 11

mai multe

m. A fost

: Coraș șî

sancționată

în deptosore), dintre 
în deplosore).
- 64

timul loc în clasamentul de
fensivelor în deplasare trebuie 
începută maturizarea jocului în 
apărare, afară, dar și acasă, 
unde s-au primit ușor golurile. 
Talentul lui Ducadam, expe
riența lui Kukla și Giurgiu pot 
fi puncte de sprijin pentru o

Moment tipic pentru apărarea arădeană in jocurile din depla
sare : Bodi, Kukla și Marcu (in alb, de la stingă la dreapta) 
s-au grupat toți trei in jurul stelistului A. Florea lăsind însă 
liber un alt înaintaș (Iordănescu).
Infringed, golaveraj 6—19), se 
pot trage cîteva concluzii, din
colo de importantul 0 din „cla
samentul adevărului". în pri
mul rînd, apărarea arădeană ti
pare printre cele mai slabe în... 
afara 
pofida 
poartă De Ducadam. unul din
tre cei mai buni portari ai se
zonului 1

Probabil că de la antepenul-

Aradului. Și aceasta, în 
faptului că îl are în

Foto : Ion MIHĂICA
defensivă mai bună, mai aten
tă și mai eficace. Credem că 
lipsa de maturitate a unui Bodi 
sau Marcu (reprofilat fundaș 
lateral) poate fi suplinită prin- 
tr-un joc mai simplu și mai a- 
tent la 
rea la 
turor 
special.
cini defensive. Simpla
a

marcaj. prin particîpa- 
faza de apărare a tu- 
jucătorilor și, în mod 
a mijlocașilor cu sar- 

lectură 
„bilanțului" din deplasare ne

aduce în prim planul discuții
lor și atacul. Din cele 6 goluri 
înscrise pe terenuri străine, 3 
sînt opera lui Coraș. semn că 
Csordaș, Cura, Tisa, Urs, Mușat 
și ceilalți jucători arădeni au 
rămas datori în deplasare. Cele 
două meciuri susținute de ară
deni în Capitală ne-au relevat 
una dintre cauzele principale 
ale sterilității echipei : lipsa 
de curaj, de insistență în faze 
de atac cu mari șanse de ma
terializare. U.T.A. și-a atins 
primul obiectiv la București, a- 
cela de a nu pierde la scor. 
Dar cele două înfrîngeri la li
mită nu au onorat jocul arăde
nilor. care și-au creat cîteva 
ocazii foarte mari, dar le-au 
irosit dintr-o lipsă de cutezan
ță inexplicabilă. Dacă nu ar e- 
Xista posibilități, atunci pre
tențiile noastre ar fi mai mici. 
Talentul lui Coraș (care eu Du
cadam și Kukla alături este 
axul echipei textiliste), Csor
daș, Cura, Tisa, IJrs reprezintă 
o obligație. Mai ales că U.T.A. 
a reușit să înscrie la Craiova, 
echipei campioane, și la Bucu
rești, viceliderului. Acum, „bă
trîna doamnă" trebuie să pri
vească cu toată luciditatea lo
cul său de 
sare, după 
plecînd de 
gură, avînd
Ie 9 meciuri ale returului, la 
Arad, vor veni Universitatea 
Craiova, Dinamo. F.C. Olt și 
Steaua...

mijloc. Ca o redre- 
startul ratat, dar și 
la poziția sa, nesi- 
în vedere că în ce-

Mircea M. IONESCO



După C. C. E. la tenis de masă

SUCCESUL ECHIPEI C.S. ARAD,
O VICTORIE A VOINȚEI...

Atletismul mondial in anul 1981 (II)

înaintea partidei pe care 
C. S. Arad a susținut-o la 
Praga, in cadrul sferturilor de 
finală ale C.C.E. la tenis de 
masă, cei 
să acorde prima șansă forma
ției gazdă, Start Praga, in fa
voarea căreia pledau mai mul
te argumente, de la faptul că 
meciul se disputa pe terenul 
cehoslovac și pînă la acela că 
jucătoarele gazdă dețineau, in 
ansamblu, poziții mai bune în 
topul european decît jucătoa
rele noastre. Fetele noastre se 
arătau însă decise să se impu
nă în fața primelor „palete" 
ale echipei cehoslovace, Blan- 
ka Silhanova și Alice Polika
nova. Dar, înaintea jocului, an
trenorul J. Ineman a preferat-o 
pe Eva Kucerova în locul spor
tivei Alice Pelikanova, aceasta 
din urmă manifestînd, după 
spusele antrenorului, o scădere 
de formă.

Arădencele au intrat în 
joc hotărîte să obțină victoria, 
în prima parte a întîlnirii, 
Olga Nemeș și Ev» Ferenczi 
au obținut victorii, în timp ce 
Blank» Silhanova aducea pri
mul punct formației gazdă. E- 
vident, cu cea mai mare a- 
tentie a fost urmărită con
fruntarea dintre Olga Nemeș și 
Blanka Silhanova (locul 13 în 
Europa și 35 în lume). După 
un debut în care micuța noas
tră jucătoare a sesizat moda
litățile prin care se poate im-

la tenis de 
mai multi inciinau

pune în fața experimentatei 
sale adversare, a acționat calm, 
precis în atac (cu incisivita- 
tea-i recunoscută), s-a apărat 
prompt, reușind să deregleze 
jocul adversarei și, apoi, să 
domine, înscriindu-și astfel. în 
acest sezon competițional, o 
nouă victorie în fața uneia 
dintre jucătoarele de marcă ale 
Europei. Eva Ferenczi nu a a- 
vut probleme, ea evoluînd la 
nivelul care a impus-o în a- 
rena internațională. La rîndul 
ei, Magdalena Leszay a adus 
punctul victoriei finale, prin- 
tr-un joc tactic inteligent, care 
a determinat-o pe Renata Ine- 
manova să se recunoască în
vinsă.

Așadar, succesul (5—1) men
ține pe jucătoarele de la C. 8. 
Arad în prim-planul actualei 
ediții a C.C.E., ele urmind să 
tntîlnească în semifinală pe 
Statistika Budapesta, dețină
toare a 10 trofee (de 5 
consecutiv în ultimii ani) 
această competiție.

Succesul echipei antrenate 
Emil Prokopccz la Praga tre
buie să le determine pe ară- 
dence să se pregătească și in 
continuare cu aceeași seriozi
tate, deoarece întîlnirea din se
mifinale, programată la sfîrși- 
tul lunii ianuarie (30—31), va 
constitui un examen important 
pentru fiecare dintre fete, a- 
vind 
nența 
intră

ori 
In

de

în vedere că în compo- 
garniturii budapestane 

jucătoarele de prim rang.

UN CAMPIONAT MONDIAL Emanuel FÂNTANEANU

DE RUGBY?
PARIS, 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Federației franceze de 
rugby, Albert Ferrasse, și-a a- 
nuntat intenția de a iniția un 
campionat mondial de rugby, în
cercând In primul rînd să con
vingă membrii conservatori ai 
International Board-ului de utili* 
tatea unei astfel de competiții. 
Campionatul ar putea avea loc 
în Franța, care în 1985 va dispune 
de 7 stadioane mari, cele ce 
vor găzdui turneul final al Cam
pionatului european înterțări la 
fotbal, din 1984.

Aceasta este o mai veche Idee 
a oficialului francez, care doTSȘ- 
te, așa cum a subliniat, să facă 
să dispară rutina din sportul cu 
balonul oval. „Trebuie să între
prindem ceva, a spus Ferrasse. 
O competiție care să recunoască 
toate țările unde se joacă rugby 
ar fi de răsunet mare și folos 
pentru sportul nostru".

ANIȘOARA CUȘMIR Șl HEIKE DAUTE- 
MARILE „NOUTĂȚI» ALE SĂRITURII ÎN LUNGIME

Fără o mare competiție care 
să încoroneze o campioană „cu 
sceptru", săritura 
feminină apare 
foarte deschisă, 
importante ale sezonului 1981 
desemhînd învingătoare diferi
te. Interesante ni se par „po
diumurile" marilor meetinguri: 
UNIVERSIADA : 1. Kolpakova 
6,83 m, 2. Cușmir 6,77 m, 3. 
Ionescu 6,61 m ; CURA MON
DIALA : 1. Ulbricht 6,80 m,
2. Anderson 6,61 m ; 3. Wol- 
darczyk 6,59 m ; CUPA EU
ROPEI (finala A) : 1. Ulbricht 
6.86 m. 2. Wlodarczyk 6,66 m.
3. Kolpakova 6,59 m; CAMPIO
NATELE EUROPENE DE SA
LA : 1. Hănel 6,77 m, 2. Ul
bricht 6,66 m. 4. Fischer 
(R.F.G.) 6,65 m ; CAMPIONA
TELE EUROPENE DE JU
NIORI : 1. Daute 7,02 m (vint

în lungime 
ca o probă 
concursurile

ajutător 4 m/s), 2. Lugovaia 
(U.R.S.S.) 6.43 m, 3. Oladapo 
(Anglia) 6,36 m.

Este greu de ales, după ctim 
se vede, „numărul 1“ al spe
cialității de-a lungul acestui 
sezon în care performanțele au 
marcat un ușor recul față de 
cele ale anului olimpic. Nu s-a 
sărit peste 7 metri în condiții 
regulamentare, în timp ce în 
1980 au fost 5 asemenea sări
turi- Doar Daute, la C.E. de 
juniori de la Utrecht, și Neu
bert (7,00 m) au atins aceas
tă limită — care este încă o 
importantă barieră psihologică 
—, dar cu vînt de peste 2 m/s.

Lista fruntașelor 
pe care o publicăm 
cuprinde două mari 
Anișoara Cușmir si Heike Dau
te. Cușmir a realizat cel mal 
mare salt față de 1980 : de la

CELE MAI BUNE PERFORMERE 
ALE SEZONULUI

6,96 Jody Anderson (1957) S.U.A.
6,91 Anișoara Cușmir (62) ROM
6,91 ----- ~ ............ ...............
6,90
6,89
6,88
6,83
6,83 Tatiăna Kolpakova (.59) URSS 
6,80 Tatiana Skaciko (54) URSS 
6,77 Karin Hănel (57) R.F.G.
6,75 Vali Ionescu (59) Rom.

<62) 
Heike Daute (64) R.D.G. 

Ramona Neubert (38) R.D.G. 
Sigrid Ulbricht (58) R.D.G. 
Anna Wlodarczyk (51) POL. 

Margarita Butkiene (19) URSS

mondiale 
alăturat 

noutăți :

în concursul de la Budapesta
PATINATORI ROMÂNI-PE PODIUM
Un grup de patinatori de viteză, 

aparțtatad unor cluburi sportive 
din Capitală și provincie, a parti
cipat, alături de alergători dta 
Ungaria și R. D. Germană, la un 
concurs internațional desfășurat 
pe pista artificială din Budapesta. 
Vllezlștii români s-au numărat 
printre principalii animatori. La 
500 m, ordinea sosirii a fost ace
eași attt ta prima, cit șl ta a do
ua zi a concursului de poliatlom 
la sprint : 1. T. Kopacz (C.S.M. 
Ciuc) 41,77 și 41,09, 2. D. Jenei 
(I.E.F.S. — Triumf Buc.) 41,86 —

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE LA HOCHEI
Selecționata de tineret la 

hochei, aflată cum se știe în 
turneu în Ungaria, a cîștigat 
și al doilea meci, susținut la 
Miskolc, în compania forma
ției similare a țării gazdă cu 
scorul de 11—4 (4—1, 6—1,
1—2). Cu excepția ultimei re
prize, jucătorii români au do
minat copios, obtinînd în final 
o aplaudată victorie. Punctele 
au fost marcate de : Udrea 3, 
Gcrczuly 2, Pogăceanu 2, Du- 
mitrache, Lămpi, Bineață și 

Lada- 
pentra

_ , Bineață
Neagu pentru România, 
nyj 2, Peszți și Ancsim 
Ungaria.

ților, obținută în ultimele se
cunde ale meciului, într-o supe
rioritate numerică, în fata unei 
combinate bucureștene alcătuită 
din jucători de la Steaua șl Di
namo. Scor final : 6—5 (0—2,
1—1, 5—2) pentru S.K.A. Lenin
grad, prin punctele marcate de 
Bokov — 2, Kuzmin — 2, Jaki- 
mov și Lavronov, respectiv Tu- 
reanu — 2, Nlstor, Justinian șl 
Olinici.

Azi, de la ora 17, hocheiștil 
sovietici întilnesc, tot la patinoa
rul „23 August", Selecționata 
noastră divizionară.

41,25, 3. L. Kovacs (Vodian Buda
pesta) 42,11 — 41,53, 4. Z. Zaka- 
rias (S.C.M. Ciuc) 42,18 — 41,82
(record juniori I, v.r. 42,18) ; 
1000 m - 1. L. Kovacs 1:22,77, 2. 
A. Erdelyi (Tractorul Brașov) 
1:23,36, 3. L Opincariu (Tractorul 
Brașov) 1:23,74, ...5. Z. Zakarias 
1:24,68 (rec. jun. I, v.r. 1:25,13) 
(ziua a doua) — 1. T. Kopacz 
1:23,42, 2. I. Opincariu 1:23,78, ‘ 
A. Erdelyl 1:24,12. ----------
general : 1. T. Kopacz 166,795, 
L. Kovacs 167,175, 3. ~ ~
168,00, 4. L Opincariu 168,160, 
Z. Zakarias '
VX. 172,785).

Șl probele 
minate de 
500 m — 1. 
Ciuc) 45,13, 
(Viitorul Cluj-Napoca) 46,17, 
Mihaela Timiș (Viitorul Cluj-Na
poca) 47,13. Ziua a doua : 1. Eva 
Șandor 45,88, 2. Miiiaela Timiș 
46,53, 3. Simona Todoruț 46,67 ; 
1 000 m — 1. Eva Sandor 1:31,60, 
2. Zsuzsa Takacs (V.M.K. Buda
pesta) 1:36,47. Ziua a doua : 1.
Eva Șandor 1:33,43, 2. Zsuzsa Ta
kacs 1:36.82, 3. Simona Todoruț 
1:36,08. Clasament general : 1.
Eva Șandor 183,525 (nou record 
de senioare, v.r. 186,900-), 2. Si
mona Todoruț 189,275, 3. Miiiae
la Timiș 191,695.

...5. Z.

— 1.
___ 3.

Clasament
2.

D. Jenei
5.

168,828 (rec. jun. I

feminine au fost de- 
sportivele noastre : 

Eva Șandor (S.C.M.
2. Simona Todoruț 

----- 2.

6,53 m la 6,91 m, performanță 
obținută la primul ei concurs 
în aer liber ea senioară, cu 
care a depășit cel mai vechi 
record național (Viscopoleanu 
6,82 m în 1968). Seria sa in 
concursul de la 25 mai este cea 
mai bună din întreg sezonul 1 
6,53 — 6,77 — 6,76 — 6,77 — 6.91 
— 6,98 (toate în condiții regula
mentare). Daute 
1980 la 16 ani !) i 
ea considerabil.

Performanțele l 
așează. desigur, 
tea listei la 
Wilmei Bardauskiene, dar
pretenții pot emite mai
multe atlete. în primul rînd. 
campioana olimpică — și a U- 
niversiadei (singura competiție 
din 1981 care a interesat-o) — 
Tatiana Kolpakova. Apoi, com
patrioatele lui Daute, Ramona 
Neubert (lidera incontestabilă 
a poliatlonistelor) și Sigrid 
Ulbricht, cea mai constantă 
dintre fruntașe. Si poate chiar 
Jody Anderson, singura „străi
nă" intr-un top mondial aproa
pe identic cu cel european...

în ce ne privește, să consem
năm buna reprezentare a atle
tismului nostru în această pro
bă de frumoasă tradiție. Cu 
6,75 m în sală și 6,72 m în aer 
liber Vali Ionescu este și ea bine 
plasată și, practic, este cea mai 
„tînără“ specialistă a probei, 
cu numai 3—4 ani de speciali
zare. în finala grupei B a Cu
pei Europei, la Pescara, Vali 
a întrecut-o fără drept de apel 
pe Wlodarczyk, selecționată, 
totuși, în echipa Europei pen
tru Cupa Mondială. Dacă fe
tele noastre n-au fost la Za
greb, la finala mare a între
cerii continentale...

Vladimir MORARU

(6,64 m
i progresata

Si

in
si

i la 
frun-

vîrsta 
în 1

succesiunea 
Bardauskiene, 

pot emite

★
București al ____

sovietice s.K.A. Le-
puter-Debutul la

nlcei echipe _ ______  _________
nlngrad (locul VI în liga de elită 
a campionaitulud unional) s-a sol
dat cu victoria la limită a oaspe- PRELIMINARIILE C. In america de sud

ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
LA TURNEU IN SPANIA

Selecționata masculină de hand
bal a tării noastre își va în
cheia. activitatea competiționa- 
lă de verificare din acest an 
prin participarea Ia un turneu 
organizat în Spania, unde mal 
sînt prezente reprezentativele 
Cehoslovaciei si o selecționată 
a Tării Bascilor.

Handbaliștii români, eare au 
plecat luni în Spania, vor in- 
tîlni astăzi. în primul joc. la 
Bilbao, selecționata Tării Bas
cilor si apoi în ziua de 25 de
cembrie. la San Sebastian, re
prezentativa Cehoslovaciei.

începem azi prezentarea 
liminariilor C.M. in celelalte 
tinente. Șl debutul îl facem, 
este si firesc, cu America 
Sud, „continentul fotbalului 
binte", cel care își dispută 
soccerul european întîietatea 
mondială (scorul general al vic
toriilor la C.M. este 6—5 în fa
voarea sud-amerlcanllor, breșa 
fiind realizată de Brazilia în 1958, 
cind ech’pa lui Pele a cucerit 
titlul în deplasare, în Europa ; ta 
rest, fiecare continent și-a va
lorificat avantajul terenului).

Pentru prima dată de la insti
tuirea preliminariilor, datorită 
creșterii numărului de echipe 
participante la faza finală la 24, 
America de Sud va fi reprezen-

con- 
cum 

de 
fier- 

cu

SCHIORII FONDIȘTI ÎN VIZORUL OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

misuri. Am avut în fără ca in
vitat, pentru un schimb de ex
periență, pe antrenorul finlan
dez de schi-fond Mauri Reppo, 
iar Dan Cristea și Tiberiu Biro 
au fost la un curs de perfec
ționare în schi-alpin în Aus
tria. Urmează acum ca ceea ce 
s-a învățat și acumulat să fie 
aplicat în practică.

— Tovarășe Dragomirescu, 
toate-s bune și frumoase, dar 
dacă nu ne înșeală memoria, 
de cîțiva ani schiorii și biatlo- 
niștii români nu au mai fost 
clasați pe locuri fruntașe în 
întrecerile internaționale. Cum 
explicați această situație ?

— Cauze ar fi multe, dar mă 
voi limita la cîteva. In primul 
rind, din vina noastră, am 
pierdut contactul cu elita schi
ului și oricit de multe con
cursuri am organiza noi la 
Predeal, Poiana sau Păltiniș, 
dacă nu ai adversari de va
loare. cu care să te măsori, 
nu pot apărea nici rezultatele 
mari. Apoi (ba nu, asta ar tre
bui trecută pe primul loc) este 
comoditatea antrenorilor noștri 
și a activului federației, prin
cipalii vinovați ai reculului 
schiului și biatlonului din țara 
noastră, fiindcă, după cum

bine se știe, FARA MUNCA 
ASIDUA NU SE POT OBȚINE 
PERFORMANȚE SPORTIVE.

— Bine, dar ce-i de făcut 7
— La loturi au fost numiți 

antrenori tineri, buni profesio
niști. La schi-fond Nicolae 
Dudu și Gheorghe Vilmoț, iar 
la schi alpin Kurt Gohn 
Dan Cristea. Dacă in 
sezoanelor trecute 
de la secții și unii 
mai puteau invoca lipsa unor 
materiale competitive, acum nu 
mai poate fi vorba de așa 
ceva. Prin rodnice acorduri de 
colaborare cu federația de spe
cialitate din Iugoslavia am 
reușit ca majoritatea schiorilor 
din loturi (și nu numai ei), să 
fie echipați cu produse dintre 
cele mai renumite in lume, ale 
firmei ELAN din țara vecină 
și prietenă. Apoi, sintem deciși 
să ținem pasul cu schiorii cei 
mai buni 
sportivilor 
concursuri în care se 
punctaje F.I.S. Sperăm ca fon- 
diștii să fie prezenți la cam
pionatul mondial din Norve
gia, unde ne-am propus obiec
tive destul de îndrăznețe. Aș
teptăm mult de la Elena La- 
gusis-Reit, luliana Popoiu, No
ria Oros, Ion Lungociu ș.a. la 
schi-fond. De asemenea, Da

ri 
cursul 

antrenorii 
schiori

prin participarea 
români la unele 

acordă

niela Uncrop, Liliana Ichim, 
Carmen Coszma, Anca Moraru, 
Delia Parate etc. se pot afir
ma in schiul alpin.

— întrucît Jocurile Olim-— întrucît
pice de iarnă vor avea loc la 
Sarajevo în 1984, ne vom mul
țumi oare doar cu prezența 7

— Potrivit prevederilor noas
tre, vom fi prezenți la J.O. in 
special cu schiorii fondiști. Nu
mai dacă vor confirma ți vor 
face saltul așteptat, atunci ți 
specialiștii probelor alpine ar 
putea participa la cea mai im
portantă întrecere sportivă de 
iarnă. Desigur, de pe acum 
ne-am gîndit la ce va fi a- 
țunci. Pentru aceasta am luat 
hotăririle de care am amintit, 
iar cei chemați să răspundă de 
îndeplinire vor da socoteală 
periodic, în cursul pregătirilor. 
Sintem hotăriți, ața cum am 
mai spus, să nu admitem nici 
un rabat. Cei ce se vor dovedi 
comozi vor fi înlocuiți. Por
nim la drum cu convingerea 
că pe temeiul muncii se pot 
obține ți rezultate bune.

Nu ne rămâne decît să apre
ciem decizia de a se pune ca
păt comodității ți de a se rea
liza performanțe pe măsura e- 
fortului material ce se face 
pentru acest sport. Le aștep
tăm.

tată de patru reprezentative, una 
dintre ele, Argentina, în virtutea 
regulamentului care îi dă 11-lui 
deținător al titlului mondial 
dreptul să-și apere titlul direct 
în turneul final. Celelalte nouă 
țări au fost împărțite în trei gru
pe a cite trei echipe, prima cla
sată în fiecare dintre ele ur- 
mînd a se alinia la competiția de 
anul viitor din Spania.

GRUPA I. In întrecere cu Bo
livia si Venezuela, Brazilia por
nea favorită. Ea și-a materializat 
șansele și este singura reprezen
tativă din lume care nu a lipsit 
de la nici una din fazele finale 
ale C.M. Rezultatele și clasamen
tul : Brazilia '
zuela, 2—1 și 3—1 
via : 3—0 si 0—1
1. BRAZILIA^
2. Bolivia
3. Venezuela

GRUPAII a 
surprize

1—0 șl 5—0 Vene- 
-1 Bolivia : Boli- 
. Venezuela.

4400 11-2 8
4103 5-62
4103 1-92 

martora marii 
eliminarea Uruguayu-

fost

TELEX • TELEX •
BEIJING, 23 (Agerpres). 

— Ji Pengfej, șeful secției 
pentru 
C.C. al 
premier 
Stat, l-a 
dru Siperco, 
al Comitetului olimpic ro
mân, membru al Biroului 
Executiv al Comitetului In
ternațional Olimpic.

La primire au participat 
Ly Menghua, președintele 
Comitetului național pentru 
educație fizică și sport din 
R. P. Chineză, cadre 
conducerea sportului 
nez.

A fost prezent Florea 
mitrescu, ambasadorul 
noastre la Beijing.

relații externe a
P.C. Chinez, vice- 

al Consiliului de 
primit pe Alexan- 

>, vicepreședinte

din 
chi
Du-
tărli

ATLETISM a Crosul de le 
Budapesta (18 km) a revenit en
glezului N. Johns, cronometrat 
în 59:28,0. La un minut a sosit 
Bene (Ungaria).

HALTERE • Leonid Tarananko 
(UR.S.S.) a stabilit două recor
duri mondiale la cat. 110 kg t 
193 kg la „smuls" si 427.5 kg la 
total.

HOCHEI, a La Ugerske Grădiș
te (Cehoslovacia) In meci amical

tul, de două ori campioană a 
lumii, de mai slab cotata forma
ție a Perului, victorioasă cu 2—1 
chiar la Montevideo. Rezultatele 
și clasamentul : Peru : 2—1 si
0—0 Uruguay, 1—1 șl 2—0 Colum
bia : Uruguay : ’ ■ - -
lumbla.
1. PERU
2. Uruguay
3. Columbia 

GRUPA in a
ria reprezentativei statului 
fosta ocupantă a locului ni 
C.M. 1962. - • •

1—1 Co-

2 2
1 2
O ■>

4
4
4

consemnat

5-2 i
5-5 4
4-7 2

o 
î 
2 
vlcto- 
Chile, 

___ _ ______  ~ la 
____ ____ Aceasta și-a valorifi
cat șansele în disputa cu două 
echipe din planul secund al fot
balului sud-american. Rezultatele 
și clasamentul : Chile : 0—0 
2—0 Ecuadâr, 1—0 și " ‘ 
guay ; Ecuador : 
raguay.
L CHILE
2. Ecuador
3. Paraguay

CALIFICATE pentru 
lă: Argentina, Brazilia, Peru 
Chile.

1—0
si

3—0 Para
și 1—3 Pa-

43106-07
41122-53 
41033-61 
faza flna- 

sl

TELEX • TELEX
între selecționatele secunde* 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 7—2 (1—1. 
3—0, 3—1) a In turneul de la 
Ljubljana : Dynamo Weiswasser 
(R.D.G.) — Olimpia Ljubljana
7—6 (3—3, 2—0, 2—3).

RUGBY • In turneu în Marea 
Britanie, echipa Australiei a în
trecut cu 16—3 (0—3) selecționa
ta Gloucester.

SCHI * Slalomul uriaș feminin 
pentru „Cupa Mondială" de la 
St. Gervals (Franța) a reveni* 
schioarei franceze Elisabeth 
Chaud ou 2:58,14, urmată de Irene 
Epple (R.F.G.) cu 2:58,44. Clasată 
a treia, Erika Hess (Elveția) con
duce în clasamentul general cu 
148 p, urmată de Epple 139 p, 
Christin Cooper (S.U.A.) 98 p,
Hannl Wenzel (Liechtenstein) 
72 p.

ȘAH. a Campionatul U.R.S.S.' 
a desemnat doi învingători c 
Gări Kasparov șl Lev Psahis am
bii cu 12,5 p. In ultima rundă 
Kasparov a cîștigat la Tukmakov, 
iar Psahis a remizat cu Agzamov 
• In turneul zonal feminin de 
la Leningrad după 10 runde con
duce Titorenko cu 6 p, urmată 
de Semenova cu 5,5 p a In pri
ma rundă a C.E. de juniori, la 
Groningen (Olanda), Salov 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Dan Băr- 
buiescu (România).

TENIS a La Miami Beach a 
început competiția de juniori 
Orange Bowl. în turneul feminin, 
turul II : Herr (S.U.A.) — Da
niela Moise (România) 6—3, 6—2.
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