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Azi, incepe Balcaniada de baschet feminin

ECHIPA ROMÂNIEI
IN PALMARESUL

ÎNCEARCĂ UN DEBUT
ÎNVINGĂTOARELOR

Magdalena Pali va încerca și cu prilejul 
Balcaniadei să contribuie la o cit mai bună 

comportare a echipei române 
Foto : Ioan LESPUC —

Pentru prima dată de cînd 
se desfășoară Balcaniada de 
baschet feminin, întrecerile 
sînt găzduite de capitala țării 
noastre (alte ediții. disputate 
în România, au avut loc, în 
ordine, la Galați, Timișoara,

PROFILURI GĂLĂȚENE
• Amintirile $1 regretele căpitanului de vas Gruia
• Boxul umple „Polivalenta" • Ilocliciștil din Rapidul
îti • Bandă rulantă pentru Har del Plata • Paravanul

perspectivei

Week-end la Galați. Frig pe 
nărea îi spune de zece ori mai 
începe acest week-end gălățean 
apă sură, rece, pe care, iată, o 
viteză ireală, trasă de curent.

o tăm de vorbă, pe mal, 
° cu o nouă cunoștință, că

pitanul vasului „Gorgova". un 
căpitan de numai 29 de ani, 
care ne poftește pe punte. în 
cabine, băieții citesc „Sportul". 
Gruia Bădulescu, căpitanul, 
deschide un sertar, ne arată 
cîteva poze : „Au fost făcute 
la Rotterdam, acum doi ani, 
cînd vasul nostru a ciștigat 
turneul internațional de fotbal. 
Cîte catarge, atîtea echipe... 
Jucam și cîte două meciuri pe 
zi. Spre sfîrșit, cînd „urma a- 
lege“, marinarii englezi, cam 
mirați de victoriile noastre in 
serie, ne-au pus gînd rău. în- 
tîi de toate, pentru jocul cu 
noi, au făcut un fel de selec
ționată a întregii flote engleze 
aflate atunci la Rotterdam, 
ceea ce nu era regulamentar, 
și s-au pus să ne toace. La 
pauză era 3—0 pentru „copiii 
lui Nelson", dar ne-am trezit 
din , pumn. La 3—2, Tufan, o- 
mul de la Lausanne, intre timp 
marinar pe „Gorgova", a în
ceput să-i înșire, a „scos" și 
un penalty care n-a prea fost, 
iar după alte cîteva minute am 
urcat la 4—3, aflînd cu ocazia 
asta că vestitul calm britanic 
e o legendă... Dar asta a fost 
odată. Acum, de fiecare dată 
cînd venim acasă, așteptăm o 
veste bună de la fotbaliștii 
noștri gălățeni. dar în zadar... 
Chiar astăzi, timonierul nostru 
a seiecționat echipa care ar fi 
trebuit să fie pe locul cinci în 
Divizia A". „Ce fel de echi
pă ?“ „Păi, o avem scrisă, că 
noaptea țrece greu, mai ales 
cînd ești Ia un pas de casă.

Cluj-Napoca

Iași, din nou Ti
mișoara și Craio
va). Evenimentul 
se petrece astăzi, 
mîine și dumini
că. în noua sală 
Rapid, cu partici
parea reprezenta
tivelor Bulgariei 
(14 titluri balcani
ce cîștigaite pînă 
acum), Iugoslaviei 
(4 titluri, inclusiv 
cel cucerit anul 
trecut) și Româ
niei (cu echipe de 
senioare și de ti
neret). Această a 
19-a ediție a com
petiției oferă se
lecționatei române 
prilejul „să spargă 
gheața" și să ocu
pe, pentru prima 
dată, locul I în 
clasamentul final, 
performanță care 
ar întregi remar
cabilul rezultat 

selecționata stu- 
___ _____ , clasată pe locul 3 

la Universiadă. Desigur, misiu
nea pare foarte dificilă, de
oarece partenerele de întrecere 
sînt deosebit de valoroase do
vadă fiind în acest sens cla- 

realizat de 
dențească.

chei, dar reporterul, căruia Du- 
mult decît Postăvarul, nu poate 

o 
o

altfel decît pe malul apei, 
bărcuță stingheră plutește cu

Vă rog să notați: Oană — 
Vlad, Enacbe (ăl de la Tîrgo- 
viște). Balaban (a trebuit să-l 
tragem de la mijloc, că n-avem 
stoper), Țolea — Chihaia, Tu- 
dorel Stoica, Hanghiuc — Ma- 
jaru, Marinescu (cel de la 
„Steagul") ți Orac. O echipă 
in care ar mai fi Ioc și pentru 
Bejenaru, ca să nu mai vor
besc de Nedelcu II, care, 
chiar dacă nu e gălățean get- 
beget, tot aici, pe Dunăre, 
și-a luat zborul". „Și ce vrei 
să demonstrezi cu asta, căpi
tane ?“ „Vreau să spun că un 
oraș care nu poate să țină a-

loan CHIRILĂ

(Gontinuare In tx>« 2-JJ

O PERFORMANȚA DE EXCEPȚIE
ANCA PĂTRĂȘCOIU (14 ani) 
64,03 LA 100 m SPATE!

Ultimul concurs de înot al 
anului, „Cupa speranțelor", a 
fost dominat de sportivii de 
la C.S.M. Baia Mare. O per
formanță excelentă a fost rea
lizată de tînăra (14 ani) Anca 
Pătrășcoiu, care a parcurs dis
tanța de 100 m spate în 64,03 
(record de junioare), al 7-lea 
rezultat european al anului, a 
12-a performanță mondială în 
1981. Ea a mai realizat 61,57

Vineri 25 decembrie 1981 |

Programul de astăzi este următorul: 
ora 17 : România 
ora 18,30 : 
ora 19,15 :

România (t) j 
festivitatea de deschidere ; 
Iugoslavia — Bulgaria.

sarea lor pe locuri fruntașe la 
marile competiții internațio
nale.

Loturile echipelor : BULGA
RIA : Petkana Makaveeva (ta
lia : 1,74 m), Evladia Slavceva 
(1,82), Angelina Mihailova (1,77), 
Konstantinka Radkova (1,87), 
Gherghina Skerlatova (1,81), Sne
jana Mihailova (1,77), Ivlena Pe- 
cenikova (1,81), Silvia Germano
va (1,82), fcarisa Timova (1,68), 
Sonia Dragomirova (1,75), Penka 
Markova (1,86), Madlena Stano- 
va (1,84). Media de talie ; 1,791 
m. Antrenori : I. Galabov si T. 
Barciovski.

IUGOSLAVIA î Sonia Ojego- 
vici (1,74), Mersada Becirspahici 
(1,84), Jelită Komnenovici (1,79), 

Slăvită Pețikoza (1,83), Gordana 
Jeremici (1,88), Dragana Marko- 
vlci (1,86), Zdravka Milkovid 
(1,94), Polona Dornik 41.94). Sla-

(Continuare in pag. a 4-a)

Doar două sezoane pînă la Sarajevo '84

REZULTATE SUPERIOARE
CONDIȚIA PREZENTEI PATINATORILOR

• 0 pistă 
artificiale

ÎN ARENA OLIMPICĂ!
betonată la Suceava • Deschiderea patinoarelor 

de la Brașov, Tg. Mureș șl Sf. Gheorghe -
i noul sezon de pa- 
simte pretutindeni.

Startul în 
tinaj se : 
Patinoarele artificiale — desco
perite sau acoperite — si-au 
deschis porțile, cunoscînd o 
mare afluență de participantl 
de toate categoriile. în timp ce 
pistele naturale sînt puse si ele 
la punct, fiind date în folosin
ță odată cu înghețul.

Acum, la început de sezon, 
am purtat o discuție cu secre
tarul 
gore 
zat o 
vind 
în cele două ramuri surori : pa-

federației de resort. Gri- 
Arjoca, care ne-a furni- 
seamă de informații nri- 
activitatea comoetitională

Campionatul de polo IN CURSA PENTRU TITLU
AU RAMAS DOAR DINAMO Șl CRIȘUL
Pauză binemeritată pentru e- 

chipele fruntașe ale polo-ulul 
românesc, ajunse la jumătatea 
campionatului. Ultimul turneu, 
cel găzduit de piscina acoperi
tă din Cluj-Napoca. singura 
care oferă condiții regulamen
tare de joc, nu a adus modifi
cări în clasament. Mai mult 

la 100 m liber și 2:21,02 la 
200 m spate. Alte recorduri : 
Iuliu Follert 100 m bras — 
1:10,80, rec. băieți 14 ani și 
juniori ; Cr. Ponta 62,60 — 100 
m fluture, 4:18,67 — 400 m 
liber și 2:19,74 — 200 m mixt, 
toate recorduri de băieți 14 
ani ; Robert Pinter 63,51 — 100 
m fluture, rec. băieți 13 ani ; 
Teodora Hauptricht 4:27,24 — 
400 m liber.

$
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• Stimularea marcatorilor de goluri, coșuri, eseuri
• Clasamentele randamentului în fotbal, handbal,

polo, hochei, baschet $i rugby
Sportul ca esență, dar mai ales ca spectacol, 

în prim-planul activității, pe stadioane și arene, 
TATUL. Eficacitatea a devenit una din calitățile ___ ___
căutate, cele mai prețuite în sport, în directă legătură cu 
altă noțiune de vîrf : VICTORIA. Cine marchează mai 
mult, acela cîștigă partida, acela se poate bucura de sa
tisfacția care încununează orice efort. Pe de altă parte, 
victoria face să jubileze mase mari de oameni, iubitori dez
interesați, dar entuziaști, ai sportului. Lipsa de eficacitate, 
absența golurilor, a punctelor pe tabelă, sărăcesc. în 
schimb, spectacolul sportiv. Deci, cu cît mal eficient este 
efortul depus, cu atît răsplata sportivilor în arenă va fi 
mal mare.

Dar EFICACITATEA nu este un dat natural, nu vine de 
la sine. Ea este rezultanta unor strădanii sistematice, efec
tul multor ore de antrenament, al pregătirii sîrguincioase. 
Astfel, eficacitatea devine raportul dintre rigurozitatea pre- 
gătirii la antrenamente și realizările în competiții, 
tr-un transfer de terminologie economică în sport, 
numi și RANDAMENT efectele pozitive obținute în 
de obiectivele propuse.

Randamentul sportiv se exprimă în mai multe 
Caracteristic sporturilor cu balon rotund le este golul sau 
cumulul de goluri. Transcris în dreptul realizatorilor di
rect! (jucătorii), suma golurilor intră într-o ierarhie care 
își desemnează liderul cu numele (britanic) de goalgeter. 
Astfel de clasamente se pot face în fotbal, handbal, polo 
pe apă. în hocheiul pe gheață ierarhia marcatorilor se 
complică puțin prin adiționarea tradițională a golurilor 
cu pasele decisive. în baschet — prin analogie — s-a ajuns 
la formula hibridă coșgeter. Iar în rugby se reține cu de
osebire eseul, ca încununare a șarjei ofensive.

Toate aceste gînduri au determinat redacția noastră să 
ia inițiativa de a STIMULA EFICACITATEA ÎN CAMPIO
NATELE NAȚIONALE PE ECHIPE, în cele mai populare 
discipline sportive prin instituirea unei întreceri rezer
vată așilor balonului rotund sau oval.

La sfîrșitul fiecărui campionat național în FOTBAL 
HANDBAL, POLO, BASCHET, HOCHEI s; RUGBY redac
ția noastră va decerna „TROFEUL EFICACITĂȚII" frun
tașului fiecărui clasament în parte. în acest scop, la ra
murile menționate, ziarul nostru va publica Periodic si
tuația de moment a clasamentului eficacității.

Cu speranța că vom încuraja și contribui la randamentul 
jucătorilor — spre bucuria marelui public —, urăm succes 
deplin candidaților la „TROFEUL EFICACITĂȚII» în anul 
1982.

tinaj viteză și patinaj artistic.
— Noul sezon Ia patinaj vi

teză s-a inaugurat de data a- 
ceasta prin participarea celor 
mai buni alergători români la 
cîteva concursuri pe pista arti
ficială de la Budapesta (N.R. 
debutul sportivilor noștri s-a 
soldat cu doborîrea cîtorva re
corduri de seniori si juniori). 
La patinaj artistic sîntem puțin 
în intîrziere întrucit patinoa
rele artificiale au fost puse în 
funcțiune ceva mai tîrziu.

— Care sînt obiectivele prio
ritare ale patinatorilor în arena 
internațională ?

în actuala edi-

bucureșteni, 
chiar in jocul

chiar, fără să strălucească în 
această ultimă „rundă". Dina
mo București a 'zbutit să-și 
mărească (de la 3 la 4 puncte) 
avantajul față de Crișul, rămî- 
nînd în continuare singura e- 
chipâ neînvinsă 
ție.

Dinamoviștli 
greu încercați 
inaugural, cu Voința (8—8 pe 
teren, dar 6—0 la „masa ver
de"), și apoi aflați deseori în 
dificultate în fața impetuoasei 
formații orădene, au reușit să 
mențină cifra 0 la pasiv, care 
le mărește considerabil șansele 
de a obține cel de al 2l-lea ti
tlu de campioni.
trenați de Iuliu Capșa au va
lorificat din nou imensul avan
taj al unui lot — atît numeric 
cit și calitativ — mult superior 
celorlalte echipe din tară. De 
această dată ei au rezistat a- 
salturilor adverse datorită bu
nei evoluții a tinerilor Arde- 
leanu, Ș. Popeseu, Ciobăniuc, 
ca și jocului de excepție făcui 
de Viorel Rus împotriva echi
pei Crișul. Proaspeții interna
ționali V. Hagiu și C. Moicea- 
nu (acesta din urmă recidivist 

Poloiștii an-

a împins 
REZUL- 
cele mai

3

Prin- 
putem 
funcție

feluri.

$

$

Dezideriu Jenei (/ E./.S.-Triumf 
București), campion absolut în 
1981, una din speranțele pati
najului de viteză românesc 

Foto : Gh. ȘTEFĂNESCU

— Patinajul viteză are ca 
jbiective principale participarea 
la campionatele europene de 
seniori, precum și la concursul 
internațional de juniori .Prie-

(Continuare in pag. a 4-a) 

D. Po- 
avut pe

a încheiat
să cunoască înfrîn- 

ea nu numai că nu 
handicapul care o 
de lider, ci a mai

un nou

în materie de indisciplină) se 
află în vădită scădere, iar por
tarul M. Tudor a apărat slab. 
Dintre jucătorii cu mare expe
riență doar Munteanu. 
pescu și Nastasiu au 
alocuri unele sclipiri.

Și Crișul 
turneu fără 
gerea. Dar 
a micșorat 
despărțea 
pierdut un punct E drept, oră- 
denii s-au dovedit net supe
riori în disputa directă cu Di
namo și după cum au afirmat 
toți cei prezenți la întîlnire (și 
au recunoscut-o chiar bucureș- 
tenii) ar fi meritat să încheie 
învingători partida-derby E- 
chipa lor înoată mult, acționează 
modern în atac și se apără cu în- 
dîrjire. Fejer. Gordan. Costrăș, 
Garofeanu și Ungureanu alcă
tuiesc. alături de CI. Rusu și 
portarul C. Kiss (inegali pe 
parcursul ■ turneului), un team 
redutabil. care foarte greu 
Doâte fi depășit. Nu e mai nu-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2—3)



Finala campionatului national feminin de șah UNIVERSITATEA

GERTRUDE BAUMSTARK IȘI PĂSTREAZĂ AVANSUL

I SUTE DE SPECTATORI LA DESCHIDEREA PE TRAMBULINELE

OFICIALĂ A SEZONULUI DE SCHI

I

Săptâmîna trecută, ..sosirea** în 
concursul de schî-fond dotat cu 
„Cupa federației** a primit un 
fast deosebit prin grija organi
zatorilor și cu concursul corpu
lui de oficiali predeleni. Ame
najată în spatele hotelului Clă-

I
I
I
I
I

TABERE DE SCHI

ÎN BUCEGI
Anunțăm pe eventualii turiști 

vizitatori ai Bucegilor că, pe 
întreaga perioadă a vacanței 
școlare de iarnă, la cabanele 
Miorița și Vîrful cu Dor func
ționează două tabere organizate 
de Ministerul Educației și în
văță mîntului, cu tinerii sportivi 
de performanță care practică 
probele de schi alpin. Juniorii 
practicanți ai probelor de schi- 
fond efectuează pregătiri tot 
într-o cabană din Bucegi, la 
Piatra Arsă. în consecință, e 
de dorit ca proiectele de cazare 
la aceste cabane să nu fie pre
văzute în programele de excur
sie.

bucet-sosire fia intrarea în 
gura Văii Poliștoaca), împodobi
tă cu ghirlande de brad și dra
pele, „sosirea" s-a bucurat și 
de atenția celor care au venit 
să practice schiul de agrement, 
în număr de cîteva sute. Astfel 
că deschiderea oficială a noului 
sezon de sporturi de lamă a 
fost un eveniment pe măsura 
importanței sale. Mulți vizitatori 
ai Predealului au urmărit, de 
asemenea, concursul de probe 
alpine, desfășurat pe porțiunea 
superioară a pîrtiei Clăbucetu- 
lui și organizat — după cum 
susțin specialiștii federației — 
„în condiții ireproșabile**.

INVITAȚIE
Vineri și sîmbătă, în Poiana 

Mică din Poiana Brașov se va 
desfășura „Cupa Dinamo Bra
șov**, concurs internațional de 
biatlon, la care, împreună cu 
cei mai buni specialiști ai aces
tei discipline din țara noastră, 
vor concura componenții unei 
reprezentative din Iugoslavia. 
Un bun prilej, deci, pentru 
oaspeții Poienii Brașov de a fa
ce cunoștință cu un sport spec-

I PATINAJ, DE DIMINEAȚA PÎNĂ SEARA

I

în Parcul tineretului din O- 
dorhei și în curtea liceului 
„Salamon Emd“ din Gheor- 
gheni funcționează patinoare 
naturale descoperite care stau 
la dispoziția iubitorilor de pa

tinaj din aceste orașe indife
rent de vîrstă. în aceste loca
lități se poate, așadar, luneca 
Pe gheață de dimineața pînă 
seara.

DIN BORȘA
Trambulina de 90 de metri 

din localitatea maramureșeană 
Borșa a suferit în ultima peri
oadă o seamă de amenajări, 
care o fac aptă de a găzdui în
treceri de înalt nivel și favori
zează sărituri de peste 100 de 
metri. Au fost, bunăoară, fixate 
bornele pentru marcarea diferi
telor distanțe, s-au reașezat mai 
dispersat locurile și pozițiile ar
bitrilor, a fost reparat gardul de 
siguranță din contrapantă. Au 
fost, de asemenea, montate și 
două baby-schi-lifturi, care vor 
ușura în mare măsură efectua
rea pregătirilor. Deocamdată 
însă, antrenamentele se desfă
șoară gradat, pe trambulina- 
școală de 30 de metri.

LA BIATLON
taculos, atractiv, care îmbină 
alergarea pe schiuri cu precizia 
tragerii la țintă.

CLUB DE VACANȚĂ 

LA PĂLTINIȘ
în stațiunea PĂLTINIȘ, 

O.J.T. Sibiu a deschis un 
„club de vacanță** care oferă 
eventualilor solicitatori o gamă 
bogată de activități recreative 
și sportive, cazare și masă. Din 
program : seară de muzică u- 
șoară, foc de tabără, seri de 
dans, drumeții, jocuri distracti
ve de cabană șl în aer liber, 
schi de agrement, săniuș. (Ilie 
IONESCU — coresp.).

BULETINUL ZĂPEZII PENTRU AMATORII

După o luptă agitată, cu nu
meroase surprize ți răsturnări 
de situații, finala campionatu
lui național feminin de șah, 
care se desfășoară la Băile 
Herculane, a programat o reu
niune mai liniștită. Poate din 
cauza oboselii competitoarelor, 
poate din cauza faptului că li
dera clasamentului s-a des
prins și este greu de. presupus 
că va mai putea fi ajunsă.

In runda a 13-a toate cele 
6 partide încheiate în orele 
regulamentare de joc au fost 
remize : Emilia Chiș — Ger
trude Baumstark, Judita Kan
tor — Elisabcta Poiibroniade, 
Margareta Mureșan — Dana 
Terescenco, Eugenia Ghindă — 
Mariana Bădici, Eleonora Go- 
gâlea — Margareta Teodorescu 
și Ligia Jicman — Gabriela 
Olteanu. S-a întrerupt întîlni- 
rea dintre Mariana Nechifor și 
Marina Pogorevici, ultima —

„CUPA PRAHOVA"
LA SCHI ALPIN

după o evoluție destul de in
constantă — încercînd, proba
bil, să-și asigure un loc între 
primele trei clasate.

Cu. două runde înainte de 
sfîrșit, maestra internațională 
Gertrude Baumstark continuă 
să conducă cu un avans de 
l1/, p. Ea totalizează 9’/, p. 
avînd doar 21/, p pierdute și 
rămînînd pînă acum singura 
jucătoare neînvinsă a turneu
lui. O urmează : Dana Teres
cenco 8—4, Eugenia Ghindă 
8—5. Elisabeta Polihroniade 
7%—4*/2, Marina Pogorevici, 
6*/2—4% (1), Ligia Jicman, Mar
gareta Mureșan 6’/z—5'/2, Judi- 
ta Kantor 6—6, Mariana Bă
dici 6—7, Gabriela Olteanu, E- 
leonora Gogâlea 5%—6*/2, Mar
gareta Teodorescu 5—7, Viori
ca Ionescu 4'/,—7*/,, Emilia 
Chiș 3—9 și Mariana Nechifor 
2-9 (1).

în ultimele două runde sint 
programate cîteva partide- 
derby. Astfel, Marina Pogore
vici le va întîlni, consecutiv, 
pe Margareta Mureșan și Da
na Terescenco, iar Gertrude 
Baumstark o va avea ca ad
versară în ultima rundă pe 
Margareta Mureșan.

DINAMO 0-3,
Ieri, In sala 

Craiova, n-a des 
meci din cadri 
serii a campiona 
Diviziei „A" de 
veisitalea Crai 
București. Dator 
rezultatul nu av 
supra clasamenti 
cui a fost de niv 
mo a obținut 
(11,12,15), dar to 
turi au fost ecl 
cate : Victoria 
Moroșan, Marian 
Constanța Milit; 
Dubinciuc (U). 
larg : Gh. rera 
descu din Brașc 
coresp.)

CLASAMENT
Ser:

1. Dinamo Buc.
2. FI. roșie Buc.
3. Știința Bacău
4. Univ. Craiova
5. Rapid Buc.
6. Univ. Timișoa

Seria
1. Farul C-ța
2. C.S.U. Galați
3. C.S.M. Sibiu
4. Penic.lina Iași
5. Chimpex C-ța
6. Maratex B. M

Echipele clasat 
uă locuri în ser 
în turneele pent 
cu care va cont 
din ianuarie. < 
vor fi împărțite 
echipe, jucînd ț 
doua a competiț:

Prin amabilitatea Serviciului de prevederi de scurtă durată 
din Institutul meteorologic și hidrologic am aflat grosimea stra
tului de zăpadă la: Sinaia 58 cm, Vîrful Omu 58 cm, Predeal 
24 cm, Fundata 18 cm, Bîlea-Lac 170 cm, Cozia 60 cm, Păltiniș 
32 cm, Paring 44 cm, Cuntu 30 cm, Semenic 84 cm, Stîna de 
Vale 69 cm, Vlădeasa 17 cm, Băișoara 40 cm, Bucin 70 cm, 
Ceahlău-Toaca 170 cm, Rarău 85 cm. lezcr-Păpușa 43 cm, Țarcu 
20 cm. Datorită încălzirii apreciabile în ultimele zile, zăpada
s-a muiat. în plus, întrucît există posibilitatea unei răciri ușoa
re către sfîrșitul săptămînii, se pot forma cruste de gheață
la suprafața stratului de zăpadă. în consecință, multă atenție
In timpul schiatului și săniușului, în toate regiunile unde
aceste sporturi sînt practicate î

DE ÎNOT
Toți oaspeții POIENII BRA

ȘOV care nu vor să uite, nici I 
măcar în aceste zile de Iarnă 
plină, satisfacțiile sportive ale... • 
anotimpului estival, pot prac
tica înotul. Unde ? în piscina * 
hotelului „Alpin**-, unde pot 
să-și asigure „lungimi de ba- *
zin“ contra sumei de 20 de lei 
(prețul intrării).

în „Cupa Prahova* la schi al
pin, desfășurată pe pîrtia Clăbu- 
cetul Taurului din Predeal, s-au 
Înregistrat următoarele rezultate : 
slalom special, băieți, concursul 
I : 1. D. Frățilă (Dinamo) 85,86 ; 
2. C. Portic (Dinamo) 86.33 ; 3. 
A. Năstase („U** Pitești) 86,93 ; 4. 
K. Adorjan (A.S.A. Brașov) 87.09; 
5. I. Cavași (Dinamo) 87,19 ; 
concursul II : 1. K, Adorjan 82,21; 
2. A. Năstase 82,45 ; 3. C. Pontic 
83,41 ; 4. A. Manta (A.S.A.) 84,12; 
5. I. Cavași 84.67 ; fete, concursul 
I : 1. Anca Monaru (C.S.S. Pre
deal) 100.73 ; 2. Liliana Ichim
(C.S.Ș. Vatra Domei) 101,43 ; 3. 
Carmen Cosma (C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc) 101,80 ; 4. Delia Parate 
(Dinamo) 103.60 ; 5. Adriana Ma- 
crea (C.S.Ș. Sibiu) 106.06 ; con
cursul II : 1. Daniela Uncrop
(,,U‘* Pitești) 101,42 ; 2. Liliana I- 
chim 101,83 ; 3. Carmen Coszma 
103,74 : 4. Delia Parate 105,33 ; 5. 
Juja Naghi (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) 106,51.

PUNCT TINAL ÎN SfZOMIl COMP

MÎINE, START ÎN CEA DE A 24-a EDIȚIE
A DIVIZIEI „A“ LA HANDBAL FEMININ

de a 24-a ediție a campionatului feminin de 
Cele 12 echipe se vor întrece între 27 de- 

martie 1982 în turul competiției, iar între 25 
in cadrul returului. Întrecerea are ca prin- 

_ afara desemnării echipelor care vor urca pe 
și relevarea elementelor capabile să facă față exigențe-

Mîine începe cea 
handbal, 
cembrie 1961 și 28 
aprilie și 20 iunie 
clpal obiectiv — în 
podium — ți _____  —   ... _ .
lor echipei naționale, angajată între 1 șl 13 decembrie 1982 în 
turneul final al campionatului mondial.

Iată loturile celor 12 divizionare care se vor alinia mîine la star
tul Diviziei A.

Divizia A,

Loturile celor 12 participante la competiție
Antre- 
și Ion 

l ing. 
Elena 

1,66 m,

RULMENTUL BRAȘOV, 
nori : Remus Drăgănescu 
Mihăilă. Președinte secție 
Vasile Vasu. Jucătoare : 
Drăgănescu (30 de ani, 
54 kg), Gabriela Gaboș (16, 1,78, 
67), Lenuța Nuțu (21, 1,75, 66) — 
portari ; Manuela Neică (19, 1,75, 
63), Lenuța Brebeanu (23, 1,66, 57), 
Viorica Drăgușel (29, 1,68, 63),
Cristina Tache (20, 1,75, 65), Mo
nica Cblriță (20, 1,74, 63), Darln- 
ca Andrei (25, 1,78, 67), Adriana 
Pătruț (28, 1,64, 63), Maria Fur
tună (23, 1,80, 64), Irene Oancea 
(38, 1,73, 64), Rodica Marian (25, 
1,62, 56), Tatiana Beschl (22, 1,67, 
59), Ursula Roman (19, 1,76, 67), 
Mariana Oacă (18, 1,77, 68), Aure
lia Zamfir (21, 1.64, 63), Victoria 
Milinceanu (18, 1,78, 77).

Antrenori îștiința bacau.
Eugen Bartha șl Ion Gherhard. 
Președinte secție : Victor Enășoae. 
Jucătoare : Doina Copocz-Rodea- 
nu (23 de ani, 1,78 m, 62 kg), 
Ioana Vasilca (23, 1,74, 63), Alisz 
Pfefferkon (21, 1,77, 67) — por
tari ; Rița Florea (27, 1,74, 60), 
Elena Leonte (21, 1,74, 68), Eva 
Gaal-Moszl (20, 1,71, 69), Maria 
TOrâk (22, 1,70 , 66), Laura Lupșor 
(23, 1,75, 68), Adriana Hrișcu (22, 
1,55, 50), Viorica Vieru-Cătineanu 
(31, 1,60, 55), Lidia Păun (22, 1,65, 
55), Carmen Stroe (19, 1,82, 76), 
Maria Susanu (22, 1,78, 72), Geor- 
geta Volnea 
teia Danilof 
Găitan (21, 
ducu-Oprea

te secție : ing, Vasile Lupu. Jucă
toare : Viorica Nedelcu-Petruț 
(27 de ani, 1,76 m, 70 kg), Elena 
Vlăgea (22, 1,74, 67), Mariana Za- 
harluc (21, 1,76, 68), Viorica
Schlonschl (19, 1,78, 70) — portari; 
Angelica Avădanei (22, 1,78, 
Rodica Ionașcu-Covalluc (22, 
65), Marla Corban (24, 1,67, 
Ana Humelnicu-Simionescu 
1,72, 70). Maria Dîscă (27, 1,74, 
Miliaela '
1,67, 59), vdiCL.d 
nu (23, 1,68, 63), Maria Savin 
1,70, 64), Maria Spiridon (22, 
68), Eugenia Vișan (22, 1,70, 
Lenuța Sumănaru (21, 1,70, 
Valentina Turbatu (18, 1,75, 
Valeria Volca (23, 1,73, 70), 
driana Domnescu (22, 1,73, 
Aneline Zerwes (21, 1,78, 69), 
men lordache (19, 1,78, 70), ' 
men Popa (19, 1,65, 63).

ani, 1,78 m, 67 kg), Livia Pop (20, 
1 74, 68) — portari ; Mariana la- 
cob-Iluț (25, 1,64, 59), Maria Fe- 
ier (23, 1,70 , 54), Eugenia Pop (19, 
1,66, 57), Maria Tușnea (25, 1,58, 50), 
Cerasela Wainer (20, 1,65, 63), Eva 
Pecsl-Cristea (23, 1,81, 74), Elena 
Pop-Macovschi (31, 1,76, 69), Ioana 
Pop (24, 1,62, 59), Elena Cheța-Pă- 
curar (24, 1,62, 59), Rarița Oneț 
(18, 1,74, 65), Ioana Covaci (21, 
1,69, 61), Larisa Cazacu (23, 1,72, 
69), Marcela Oros (17, 1,75, 69),
Camelia Codrea (17, 1,74, 65), Da
niela Costin (17, 1,75, 65), Carmen 
Bodea (11, 1,71, 63),

(19, 1,70 , 66), Filof- 
(23, 1,70, 66), Marilena 
1,64, 60), Maria Ră- 
(23, 1,75, 73).
TG. MUREȘ.MUREȘUL 

nori : Ladislau Kulcsar și 
Baiint. Președinte secție : . 
Bogdan. Jucătoare : Angela BloJ 
(23 de ani, 1,78 m, 69 kg), Virgi
nia Cozos (20, 1,77, 68), Irina Csi- 
kl (23, 1,68, 68) — portari ; Maria 
Dorgo (24, 1,73, 71), Margareta 
Kis (22, 1,61, 55), Zita Biro (22, 
1,64, 61), Adriana Bărbat (24, 1,65, 
57), Mariana Frîncu (29, 1,67, 64), 
Elisabeta Gergelyfi (21, 1,71, 67), 
Stela Oltean (21, 1,70, 59), Mariana 
Jucan (20, 1,71, 65), Magda Nyulas 
(25, 1,70, 62), Celina Sărac (24, 1,70, 
64), Maria Roman (18, 1,73, 89),
Elena Stroia (18, 1,72, 70), Anna- 
Maria Sarosi (18, 1,67, 56), Eszter 
Xaszlo (16, 1,74, Ș8).

TEROM iași. Antrenori : Ioan 
Baraga șl Mircea Pop. Președln-

Antre- 
Ioan 

Ștefan

Răducu-Marineac
Valeria Farcaș-Bordea- 

■’ ’ * ’ l (21,
1,76, 
68), 
66), 
69).
A-

68), 
Car- 
Car-

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. 
Antrenor : Constantin Lache. Pre- 
?edinte secție : lect. univ. Ioan 
'andur. Jucătoare : Florica Kiss 

GaJovici (23 de ani, 1,69 m, 64 kg), 
Camelia Voiculescu (17, 1,69, 62) 
— portari ; Nadire Luțaș (31, 1,58, 
59), Rita Popăllă (19, 1,68, 62), Ro- 
dlea Slmion (18, 1,83, 76), Adriana 
Vasu (21, 1,67, 63), Daniela lones- 
cu (18, 1,68, 64), Lucia Ștefan (18, 
1,67, 63), Carmen Tureac (18, 1,68, 
65), Edith Sokay (18, 1,67, 62),
Dorina Bozan (20, 1,68, 61), Cristi
na Băcanu (21, 1,68, 60), Marine- 
la Derău (17, 1,67, 65), Delia Ma- 
rincov (19, 1,79, 63), Ildico Fel- 
meri (18, 1,66, 61), Zoranca Ște- 
fanovici (22, 1,68, 62).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA. Antrenor : Nicolae Barabaș. 
Președinte secție : Llvlu Maior. 
Jucătoare : Raveca Coșarcă (26 
de ani, 1,75 m, 62 kg), Melania 
Prunduș (20, 1,75, 72) — portari ; 
Dorina Damian (30, 1,75, 72), Căli
na Brehar (21, 1,65, 59), Dorina 
Petrean (19, 1,78, 95), Ileana Ra- 
țiu (20, 1,74, 67), Elena Morariu 
(22, 1,72, 67), Ileana Czerel (22, 
1,62, 57), Alexandra Fillp (19, 1,70, 
63), Octavia Nemeș (19, 1,72, 64), 
Rodica Perșa (24, 1,66, 61), Felicia 
Petrescu (24, 1,61, 61), Gabriela 
Rusu (21, 1,59, 53).

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE. Antrenor : loan Tegen. Pre
ședinte secție : Emanuel Crișan. 
Jucătoare : Ana Semerean (23 de

PROGRESUL BUCUREȘTI. An
trenor : Vasile Mărgulescu. Pre
ședinte secție : Vasile Văcaru. 
Jucătoare : Lidia Stan (30 de ani, 
1,72 m, 60 kg), Elisabeta Ionescu 
(29, 1,70, 63) — portari ; Marioa- 
ra Ionescu (24, 1,84, 74), Marla 
Manta (31, 1,70 , 58), Georgeta Ma- 
nolescu (27. 1,77, 68), Gabriela 
Caramalău (27, 1,64 , 60), Niculi- 
na Sasu (29, 1,75, 79), Doina Peța 
(24, 1,70, 60), Tiinde Biro (30, 1,70, 
65), Irina Bădescu (19, 1,66, 57), 
Mariana Guță (20, 1,66, 60), Mire- 
la Navrea (18, 1,70, 62), Maria Ma- 
nolache (16, 1,68, 50).

Tanța Pițigoi (19, 1,69, 64), Manue
la Stan (17, 1,75, 70).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA. 
Antrenori : Traian Bucovaiă șl 
Lucian Rlșnlță. Președinte secție : 
ing. Nicolae Băiceanu. Jucătoare : 
Viorica Ionică (26 de ani, 1,70 m, 
67 kg), Florica Benciu (19, 
62) — portari, Elena Frîncu
1,76, 70), Iuliana Dlmofte (27, 1,68, 
53), Doina Bocăneală (24, 1,64, 60), 
Elena Negru (22, 1,67, 61), Lldia 
Carapetru (22, 1,70, 66), Llllana
Tomescu-Gălan (24, 1,75, 70), Ro
dica Negru (21, 1,73, 67), Violeta 
Leaghi (21, 1,65, 61), Madi Oprea 
(21, 1,74, 67), Anlșoara ~ 
1,65, 60), Maria Hîncu 
67), Aurica Bică (19, 
Zoița Caraplt (19, 1,74, 
trița Rață (18, 1,75, 66), Aurelia 
Sanda (22, 1,66, 60), Iuliana Gium- 
ba (16, 1,80, 73), Mariana Nacea- 
des (17, 1,70, 63), Aurelia Mata- 
rangă (17, 1,70, 65).

Grosu (21,
1,70,
71),

(20,
1,78, 
68), Dumi-

Maria Ma-

Antrenori : 
Constantin

TEXTILA BUHUȘI.
Crisostom Dantze și 
Teodorescu. Președinte secție : 
ing. Octavian Țăpîmae. Jucătoa
re : Rodica Chivorghean-Mocanu 
(22 de ani, 1,78 m, 63 kg), Ma
ria Arghir (20, 1,77, 75), Maria 
Manea (19, 1,74, 68), Camelia But- 
nariuc (21, 1,77, 70) — portari ; 
Angela Fodor-Voloagă (21, 1,81,
75), Tatiana Bortaș (19, 1,80, 75), 
Angela Haidău (19, 1,78, 70), Ele
na Ciubotaru (20, 1,75, 68), Mo
nica Racleș (26, 1,70, 70), Vasili- 
ca Scîntefe (33, 1,68, 56), Irina 
Călin (18, 1,65, 60), Maria -Varga 
(19, 1,70, 68), Grigoreta Leonte (25, 
1,64, 56), Cristina Buftea (27, 1,64, 
55), Daniela Popovicl (20, 1,73, 60), 
Maria Bîlu (21, 1,75, 70), Marinica 
Munteanu (22, 1,66, 60), 
Olteanu (21, 1,66, 60), Daniela 
țu (17, 1,68, 60).

C.S.M. SIBIU. Antrenori ! Lu
cian Bogdan. Gheorghe Bădeanu 
și Nicolae Mateiaș. Președinte 
secție : ing. Lucian Bogdan, — 
cătoare : Hajnal Palii (18 
1,78 m, 68 kg), Simona 
(18, 1,72, 69) — portari ; csuța 
Mllea (21, 1,72, 69), Daniela Dinu 
(26, 1,70, 75), Lacrima Văcar (20, 
1,73, 61), Doina Coșulțchi (20, 1,69,
62) , Georgeta Oncu (18, 1,82, 66), 
Ioana Prică (20, 1,73, 61), Elena 
Oțelea (22, 1,72, 60), Marioara 
Hamza (21. 1,70, 61), Renate 
Klein (18, 1,70, 62), Maria Maca- 
rie (22, 1,66, 58), Simona Purea 
(16, 1,77, 72), Mariana Flncâ (23, 
1,70, 70), 6na Mohanu (18, 1,70,
63) , Karin Kessler (19, 1,68, 60).

Ju- 
ani, 

Florea 
Nuța

Iustina
Cre-

An-
Și 

sec- 
Jucătoa-

CONFECȚIA BUCUREȘTI, 
trenorl : Gheorghe Predescu 
Ludovic Bughy. Președinte 
ție : Gheorghe Dăncilă. * 
re : Luana Grigore (17 ani, 1,74 
m, 61 kg), Maria Ion (17, 1,74, 68), 
Florica Iositescu (27, 1,75, 65) — 
portari ; Rodica Grigoraș (27, 1,78, 

Maria Serediuc-Mălureanu
75) , Maria Olteanu (31, 
Constantina Pițigoi (35, 
Cristina Weber-Simion
76) , Daniela Colea (17, 
Mariana Ciocănău (25, 
Viorica Amarandei (26. 
Virginia Constantinescu 
68), Maria Bidiac-Covaci

1,66, 65), Doina Vatră (20, 1,65,
,, Mariana Chariuc (24, 1,68, 65), 

Georgeta Constantinescu (27, 1,68, 
67), Georgeta Nisipeanu (25, 1,62, 
60), Vasilina Nuțu (25, 1,68, Ș2),

(29,
60),

IA TENIS
La Ploiești a avut loc tur

neul final al Campionatului 
republican pe echipe la ju
niori II (13—14 ani) și Con
cursul republican al copiilor 
(10—12 ani), competiții cu ca
re s-a încheiat sezonul com- 
petițional 1981 la tenis de ma
să. Iată primele trei clasate : 
băieți, 13—14 ani — 1. UNI
VERSITATEA CRAIOVA (V. 
Florea, C. Tiugan, V. Bădescu, 
antrenor M. Bobocică), 2. în
frățirea Tg. Mureș, 3. Pionie
rul Craiova ; 10—12 ani — 1.

Dt MASĂ
PIONIERUL ( 
Popescu, D. M 
che, antrenor
C.S.M. Cluj-N: 
Slatina ; fete, 
ÎNFRĂȚIREA 
(Kinga Lohr, 
Margareta Boa 
haly, antrenor 
talurgistul Cu 
Cluj-Napoca ; : 
M.E.F.M.C. B 
Chelăr, Otilia 
na Enulescu, e 
mitrescu), 2. < 
cea I, 3. C.S.Ș

S3

CAMPIONATUL DE
(Urmare din vag 1)

țin adevărat însă că la Cluj- 
Napoca orădenii au resimțit pe 
alocuri oboseala, lipsa de con
centrare. Ei au avut un sezon 
extrem de încărcat, cu dese și 
foarte pretențioase solicitări, 
cărora au trebuit să le facă fa
ță cu un lot mult mai redus in 
comparație cu cel dinamovist.

Revelația ultimei runde a 
fost, fără îndoială, echipa lo
cală Voința. Deși nu a avut în 
permanentă la dispoziție între
gul lot (necunoașterea regula
mentului și actele de indisci
plină se plătesc scump). Voin
ța a făcut două partide remar
cabile în compania fruntașelor 
clasamentului, Dinamo și Cri- 
șul, iar în fața Rapidului ar fi 
putut obține măcar un punct. 
Colceriu, Kovacs, Dezmireanu, 
alături de mai experimentații 
R. Rusu, Sebok și Pop, au de
monstrat că echipa lor se va 
bate realmente în continuare 
pentru un loc pe podium. Ex
celente evoluțiile „veteranului" 
Sorin Scurei, fără îndoială cel 
mai bun portar al turneului, și 
aparițiile promițătoare 
niorilor Ilea, Barițchi 
gin.

Actuala deținătoare 
Iul, Rapid București 
spus-o și după turneele prece
dente — este departe de forma 
manifestată în primăvara aces
tui an. Fizic și tehnic, jucătorii

ale ju- 
și Giur-

a titlu- 
— am

sînt la Iei de 
in schimb, pe 
te feroviar se s 
in continuă că< 
observat în jo 
acel elan debo 
teie care dă< 
forța depășirii 
ce a componer 
manifestă ir 
conducerea teh 
o teamă nejus 
jarea ipai pute 
(Jianu Stciun 
în formația de 
rapidiștii, car 
mai, vor trebv 
din greu pentr 
III.

In disputa c 
sul, fără por 
apeleze la R. 
a mai intrat 
ani !). a izbuti 
din nou pe Tri 
tombrie dispun 
formă portar 
(Diaconu) și a< 
special pe juni 
ce 7 Pentru că 
evoluțiile lui 1 
la care toată 1 
apere în 1982 
noștri la camp 
au fost sub oi

1

(Urmare

4BP1IMSTP4T1A DI STAI 1010 PP0WSP0P1 IIWORFIEAZA
SE APROPIE TRAGEREA EX
TRAORDINARA LOTO A RE

VELIONULUI I
cestei trageri deosebit de avan
tajoase și Jucați din vreme nu
merele preferate I

semenca .iucăt 
drept să se pi 

...Și parcă i 
Gruia Bădules 
decît o formă

în
rea _ _ ______ .
extraordinară Loto a Revelionu
lui, care va avea loc vineri 1 
ianuarie 1981. Ca și la tragerea 
similară de anul trecut, cînd 
s-au atribuit circa 85.000 de cîș- 
tlguri in autoturisme, bani și 
excursii peste hotare, vor fi e- 
fectuate și acum 12 extrageri in 
patru faze, totalizînd 120 de nu
mere ! Partlcipanțil au șanse 
multiple de a obține AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ și Skoda 
120 L“, MARI CÎȘTIGURI IN 
BANI variabile șl fixe, precum și 
EXCURSII în R. S. Cehoslovacă 
sau R.P. Ungară. Biletele de 25 
lei varianta au drept de cîștig 
la toate extragerile. Atlt varian
tele simple, cit șl cele combina
te și combinațiile „cap de pod“ 
pot fi jucate pe bilete achitate 
sută la sută sau în cotă de 25 
Ia sută. Consultați prospectul a-

aceste zile continuă vînza- 
bllețelor pentru tragerea Tragerea obișnuită Loto 

astăzi, 25 decembrie 1931. se 
levizează în direct începind 
la ora 18,25.

de 
te- 
de

CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
--------- DECEMBRIE 1981DIN 18

1 : t variantă 25% 
Dacia 1300) ; catego-

Categoria
(autoturism_________ , . ___
ria 2 : 9 variante 25% a 10.319 Iei; 
categoria 3 : 19,25 a 4.825 lei ; ca
tegoria 4 : 32 a 2.902 lei ; cate
goria 5 : ' ‘
6 : 279,25
1.652,50 a

Report 
lei.

Autoturismul „Dada 1300“ de 
la categoria 1, realizat pe un bi- ■ 
let jucat 25%, a revenit parti
cipantului IOAN MACAU din Sl- 
merla, Județul Hunedoara.

131 a 709 lei ; categoria 
a 333 Iei ; categoria X : 
100 lei.
la categoria 1 : 447,725

popas la 
mai frun 

perit din țari 
tabile, colorate 
nemat ograf n< 
plin. Mulți cor 
zervate public 
bă seriile. Tan 
ba“ șterge cu 
de gheață. înt 
nic, care nu-șj 
nepoțelul, se 
netul reporter 
să scrieți... Nt 
ora Ia care ir 
pilul, adică ș: 
de dimineață, 
noapte... Asta 
lucru... Tenis, 
gimnastică nu



OVA
-El (f)
lor qTJI

ultimul 
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Divizionarele „A"
la jmnâtdlc de drum.

cu-

AMINTIRILE FRUMOASE Șl... PREZENTUL UNEI NOI PROMOVATE
Cu ani în urmă, C. S. Tîr

goviște se confunda cu Co- 
man, cu Florin Grigore, cu 
Marinescu. Erau și Ene, și Pi- 
taru, și Gheorghe și Sava. 
dar virfurile echipei tot cei 
trei rămîneau. Ei au plecat 
însă... A venit Dobrin, cu ma
re aport la revenirea forma
ției în prima divizie. Dar și 
Dobrin s-a convins că în pri
mul eșalon (chiar dacă va
loarea acestuia este așa cum 
este) viața e acum mai grea, 
plus că și la el numărul ani
lor își mai spun cuvîntul...

Noua participare a echipei 
din Tîrgoviște între primele 18 
formații ale fotbalului nostru 
— primită cu satisfacție de su
porterii ei — a însemnat des

tul de multe frămintări, ex
primate de îndelungi le căutări 
de antrenori. Em. Jenei si 
Ene au luat echipa în 
mire destul de tîrziu și a 
nevoie de timp ca să-și 
noască jucătorii. să le explice 
intențiile lor, ideea de joc. Și 
timpul trecea. Victoriile se 
conturau greu, înfrîngerile din 
primele jocuri în deplasare e- 
rau foarte severe.

C. S. Tîrgoviște a început 
campionatul cu o victorie dă
tătoare de speranțe (3—1 cu 
F.C.M. Brașov), dar a revenit 
la... realitate după primele 
deplasări : 0—4 la Craiova și 
0—3 la Timișoara. Intr-adevăr^ 
greul 
Pentru

Gh.

pus cu dificultate (dăm doar 
cîteva exemple) : 2—1 cu F C. 
Constanța, 2—1 cu F. C. Olt, 
după care a urmat egalul cu 
Dinamo (1—1), pentru ca pes
te cîteva etape să vină lovi
tura de trăsnet neașteptata în- 
frîngere în fața U.T.A.-ei. a- 
casă, iar în final de sezon 
alt 1—1, cu Corvinul. Sec, bi
lanțul acasă al echipei de 
lingă „Turnul Chindiei" ar fi 
următorul : 9 jocuri, 6 victorii, 
2 egaluri, o înfrîngere, golave
raj 13—6, —4 în „clasa
mentul adevărului". In de
plasare C. S. Tîrgoviște a 
avut. în ansamblu, o pres
tație palidă. Primele 4 ieșiri, 
4 înfrîngeri și un golaveraj 
greu de bănuit: 0—10. Ulti
mele două meciuri în depla
sare, pe aceeași linie, adică 2 
înfrîngeri, golaveraj 0—4. In 
două partide echipa a găsit tă
ria, suportul moral și nu nu
mai că a înscris primele sale 
goluri în deplasare, dar a ob
ținut și singurele două puncte 
„afară" : 3—3 la Rm. Vîlcea 
(dar cu 
unul în 
9-a) și 
Steaua), 
care a

2" P-
Situația nu e critică. Neli

niștitor a fost mai degrabă 
jocul prestat, șters. După me
ciul cu Progresul, Dobrin s-a 
îmbolnăvit, și a plecat la Pi
tești, iar frămîntările din ca
drul lotului și clubului ( !) în 
ciuda eforturilor de a le păs
tra în „circuit închis", au de
venit publice prin scoaterea din

Steaua — C.S. Tîrgoviște 1—1. Una din surprizele etapei
Iată-i pe fundașul Constantin și portarul Voinea gata 

pingă un nou atac al gazdelor.

a ll-a. 
să res-

17-24 1617 6 4 7
cu

cel mai slab loc :

Chimia și Steaua), 
cite unul cu Dina-

începea. De ce 7 
acasă echipa s-a im

abia 
că

2 (cite unul _
4 (2 cu U.T.A.,

două goluri din 11 m, 
min. 90), în etapa a 

1—1 la București (cu 
în etapa a ll-a, cu 
terminat turul cu

11. C. S. TIRGOVIȘTE

IAL

O

teren propriu : 4 (2 cu Universitatea Craiova, cile unul cu U.T.A. 
F, C. Constanța).
• Cel mai bun loc ocupat : 2 — etapa a 3-a, cel

— etapa a 14-a.
• Golgeterii echipei : Nedelcu șl Anghel — cite 5 

Nichici 3, Vlătânescu, Palea și Șerbânoiu — cite 1.
• Jucători folosiți : 20. Anghel 17 meciuri, VIșon,

îele do- 
calificat 
e 1—4, 
pionatul 
formații 
pe de 4 

faza a 
turnee.

dikala- 
m), 2.

C.S.Ș. 
i — 1. 
4UREȘ 
Balint, 
:a Mi- 
2. Me- 
C.S.M.

— 1. 
(Anca 

Cristi- 
7. Du- 
1. Vîl- 
cea II.

• Puncte cîștigate în deplasare : 
Puncte pierdute pe teren propriu : 
mo și Corvinul).
• Cel mai bun loc ocupat : 3 — prima etapă ;

16 — etapa c 3-a.
• Golgeterii echipei : Dobrin 5 goluri, Greaca 3, Gheorghe șl Ae

lenei — cite 2, Ene, Economu, Margeîatu, Alexandru și Eftimie — cîte 1,
• Jucători folosiți : 20. Voinea, Dumitrescu și Ene — cîte 17 meciuri, 

Pitaru, Gheorghe și Greaca — cîte 16, Niculescu 14, Dobrin și Eftimie 
— cîte 13, Constantin și Margelatu — cîte 12, Economu 9, Alexandru, 
Sava șl Popescu — cîte 8, Filipescu și Ciceu — cîte 7, Aelenei 5, Ena- 
che 2, V. Radu 1.
• Primii jucâtorl pe baza notelor : 1. Dobrin 6,70, 2. Ene 6,65, 3. 

Gheorghe 6,53.
• Media notelor echipei : 6,31 (6,45 acasă — 6,17 In deplasore).
£ Cartonașe roșii : Gheorghe (etapa a 16-a).
• Cartonașe galbene : 19 (10 jucători) ; cele ma4 multe : Pitaru fl 

Economu — cîte 3.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 3 transformate de Dobrin, 

unul ratat de Voinea. A fost sancționată cu 2 penalty-uri, transformate.
• A expediat 186 de șuturi (129 acasO — 57 în deplasare), dintre 

care 80 pe spațiul porții (55 acasă — 25 în deplasore).

lot a lui Filipescu și prin aver
tizarea lui Sava. Mai mult, 
înaintea ultimei etape a fost 
schimbat și președintele clu
bului : în locul fostului jucă
tor prof. C. Chiriță, a fost nu
mit tot un fost jucător, ing. 
D. Neagu. Să se fi rezolvat 
oare situația 7 Greu de preci
zat, mai ales că motivul schim
bării nu l-am putut afla. NE
CUNOSCUTELE PROBLEMEI 
TREBUIE SA LE DEZLEGE 
ECHIPA. Jocul ei însă, cum 
spuneam, a fost. în general 
MODEST. De ce 7 Pentru că 
după promovare lotul nu a pu
tut fi întărit. Regulamentul de 
transferări a fost foarte sever 
cu cele trei nou promovate, 
deși o știe toată lumea că e 
dificil să te menții in Divizia 

promovare, chiar„A" după 
dacă cîștigi întrecerea din e- 
șalonul secund cu un punctaj 
record (55), cum l-a avut C. S. 
Tirgoviște. în ultimele 5 etape 
a fost transferat doar Aelenei.

Așadar, motive obiective. As
ta nu scuză insă evoluția mai 
ștearsă a lui Greaca (doar 3 
goluri marcate), lui Pitaru, E- 
conomu, Alexandru. Sava, a- 
cesta din urmă pînă mai ieri 
golgeter, dar care în acest cam-

POLI" TIMIȘOARA 17 6 3 8 20-21 15
• Puncte cîștigate In deplasare : 1 (cu Jiul). Puncte pierdute pe 

' " ................... ~............................................  *■ »l

mal slab loc : 14
4,

un golpionat n-a înscris nici 
în cele 8 meciuri in care a 
fost folosit. în nota lor — Ene 
(de Ia care se aștepta totuși 
un randament superior), por
tarul Voinea și ambițiosul 
Gheorghe, reprofilat mijlocaș 
tot din cauza crizei de efec
tiv. La părțile bune să 
consemnăm titularizarea ca 
fundaș central a lui Constan
tin și lansarea a doi tineri 
fotbalișți de perspectivă — Ef- 
Wmie și Popescu —. ai căror 
umeri sînt 
ca să poată 
treagă.

Pentru a 
sezonul de

însă prea fragezi 
duce o echipă în-

absolvi cu succes 
primăvară. C. S» 

Tîrgoviște trebuie să-și siringă 
rîndurile, să redevină echipa 
combativă (în sensul bun al 
cuvîntului), harnică, ambițioa
să, capabilă de marele trava
liu de acum 2—3 ani, arme cu 
care să suplinească realul de
calaj valoric care o desparte 
nu numai de nivelul mediu al 
Diviziei ,AM. ci chiar de .. C. S. 
Tîrgoviște. ocupanta 
rabil loc 7 obținut 
1978—*79.

Constantin

unul ono- 
în ediția
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Murar luptă din greu cu Augustin. Dar 
tatea lui Dinamo se va 
marcaj

concretiza cu
pină la urmă superiori- 
un 3—0 pe tabela de

goluri. Manea

_______ ____ .. _____________________  . , . Manea și Vlătă- 
nescu — cite 16, Șerbânoiu și Dumitru — cite 15, Moise, Nadu, Nucă 
șl Nedelcu — cite 12, Pâltinlșcn 1’1, Cotec, Șunda și Bocânici — cite 
10, Murar 9, Nichici 7, Suc iu 6, Palea 4, T. Nicolae 2, Loga 1.
• Primii jucători pe baza notelor : 1. Dumitru 6,70, 2. Șerbânoiu 

6,56, 3. Anghel 6,47.
• Media notelor echipei : 6,27 (6,51 acasă — 6,03 în deplasare).
• Cartonașe roșii : Manea (etapele a 6-a și a 15-a).
• Cartonașe galbene : 5 (5 jucători).
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m : una transformată (Ne

delcu), una ratată (Dumitru). A fost sancționată cu 4 peoaity-uri : 3 
transformate, unul ratat.
• A expediat 201 șuturi (1’54 acasă — 47 în deplasare), dintre care 

105 pe spațiul porții (84 acasă — 21 In deplasare).

da, Murar, Bocănici, 
Experimentul a reușit 
tida pretențioasă cu 
(cîștigată acasă), dar 
vedit neconcludent în
F. C. Constanța, cînd s-a pier
dut un punct, de asemenea, a- 
casă. Iată cum un lot cu nu- 

precum Dumitru, 
Nedelcu, Anghel, 
consacrați ca Șer- 
Vișan, cărora li se 
Moise și Vlătănes-

rogre- 
uit să 
re nu 
e 3—4 
jească 
in oc- 
nai în 
.atului 
isit în 
ia. De 
apoca 
■el de 
7tă să 
iorilor 
>pean,

I
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Obiectivul declarat al Po
litehnicii Timișoara îna
intea acestui sezon a fost 

clasarea între primele 8 echi
pe la terminarea turului și 
„undă verde" în „Cupa Româ
niei". După cum se știe, am
bele țeluri au fost ratate : se 
află împotmolită în jumătatea 
de jos a clasamentului, practic 
în zona periculoasă, și a fost 
eliminată din „Cupă", la pri
ma sa apariție, după o con
fruntare cu o divizionară „B“. 
Rezultate care se corelează per
fect cu bilanțul ei negativ din 
„Cupa cupelor", cînd a capo
tat la Leipzig cu 0—5, după un 
încurajator 2—0 acasă, „spriji
nite" și de alți indicatori de
favorabili : —3 în grăitorul cla
sament al adevărului, golave
raj negativ (—1).

La declanșarea campionatu
lui, nimeni nu se aștepta la 
acest traseu modest, pentru e- 
vitarea căruia a fost, dealtfel, 
schimbată conducerea tehnică. 
Dar să vedem ce explicații dă

PE LINIA
Pigulea, tehnician tînărMarcel___

și, în general, apreciat, a că
rui cooptare la Timișoara s-a 
soldat, însă, cu un dublu re
cul : Chimia Rm. Vîlcea (fosta 
sa echipă) a jucat mai slab 
după plecarea lui, in timp ce 
„Poli" Timișoara nu a jucat 
mai bine prin venirea lui. 
Pigulea spune : „Ml-am propus 
ca «Poli» să joace dinamic, eu 
marcaj pe tot terenul, cu par
ticipare egală în ambele faze 
ale jocului, cu aportul liniilor 
doi și trei la finalizare. Se pă
rea că reușim, ținind pasul cu 
fruntașele, după primele nouă 
etape, cînd realizasem +1 la 
adevăr. A venit, însă, căde
rea, intrucîtva explicabilă, de
oarece formația noastră, cu 8 
jucători de 30 de ani, nu nu
mai că nu a fost primenită, 
dar l-a pierdut și pe Rotaru, 
transferat, temporar și pe Nu-
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sacrificii de timp... Dacă n-ai 
adunat cinci mii de ore, nici 
nu te poți numi sportiv... Dar 
îmi pare rău de faptul că pa
tinoarul se degradează... După 
cum vedeți, au cam început să 
se „topească" — vorba vine — 
pînă și plăcile astea de plexi
glas, care sînt atît de frurtloa- 
se... Tare bine ar fi ca pati
noarul să nu maj tmă de fa
brica de lapte de care aparți
ne, ci de mișcarea sportivă...", 
în vestiar se pregătesc și ho- 
cheiștii. Un alt selecționer a- 
mator spune, ca printr-o tele
patie Gruia : „Vreți să. vă fac 
o selecționată a Galaților la 
hochei ? Hufanti în poartă... 
Berdilă și Moroșan fundași... 
Linia I Nistor Olenici Cni- 
riță, toți la Steaua... Dumi- 
trache, Axinte (venit, e adevă
rat, de la Suceava) și Gherghi- 
șan. toți la Dinamo... Necazul 
e că de la Galați Ia Bucu
rești sînt doar trei ore și trei 
minute cu Rapidul 76... Te 
urci după telejurnalul de seară

și ajungi cînd apare Sile Di- 
nicu la pian".

P uga la „Polivalentă". Pes
te un sfert de oră încep 

finalele Balcaniadei de box a 
juniorilor. Arhiplin. Boxul, ve
chea pasiune a gălățenilor, din 
rîndul cărora au pornit Panai- 
tescu-Zigotto, Mitică Ciobo- 
taru, aici de față, Grigore Je- 
lesneac — unde-i nea Grigore, 
parcă l-am văzut 7 —, Alee 
Năstac și alții... dă foc sălii, 
care fierbe... Urcă în ring 
Gheorghe Iana și Atilak As
lan. Doi copii de 44 de kilo
grame Meciul e furios. Parcă 
ar fi o luptă de cocoși. în colț, 
Vasîle Mariuțan e curat Guli- 
ver... Iana nici nu respiră. 
Cred că nici nu are timp. Bra
țele nu i se văd. (Ca la venti
latoare). Cîștigă net. îl urmă
rim în vestiar. își pipăie buza 
crăpată. „De unde ești, Iana?" 
„De la Craiova". „îți place 
boxul ?“ „Cum să nu-mi pla
că ? Da’ trebuie să bat me

MINIMEI REZISTENȚE
că, accidentat 43 de zile. Po
tențialul unui lot de jucători 
cu limite fizice controlate de 
vîrstă a mai fost minat și de 
tare educaționale, de fricțiuni 
In cadrul echipei și al secției, 
de neglijențe administrative 
dacă se are în vedere că noi 
ne-am antrenat două luni și 
jumătate doar 
folosind apoi, 
oriile maiouri 
soape... Ceea 
însă cel mai _ 
statarea că fotbaliștilor timișo
reni le-a dispărut, parcă, plă
cerea de a juca. S-a instau
rat o blazare care pune sub 
semnul întrebării perspectiva*'.

Iată cum un antrenor are 
franchețea să lumineze conul 
de umbră în care trăiește pro
pria echipă. Mai mărturisește 
că nu se aștepta la un ran
dament mediocru, deși secun-

cu trei mingi, 
după duș, pro- 
în loc de pro- 

ce mi se pare 
grav este con-

reu ca să-i placă și mamei, 
care e infirmieră și nu prease 
împacă cu vînătăile și cu sîn- 
gelo".

Festivitate de premiere. 
Gheorghe Iana e la a 34-a vic
torie' din 38 de meciuri.

Tjuminică, dimineața. Mer
gem la lupte. Sală fru

moasă. Se întrec micii luptă
tori din cadrul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini. E foarte plăcut. (De
seori, cei mari se morfolesc 
precum rinocerii mai ales cînd 
transpiră). Aici, totul e viteză, 
brici. Media meciurilor e de 
cel mult un minut. De aver
tisment, nici vorbă. Gălățea- 
nu] Nisip îl pune tuș pe bucu- 
reșteanul Diaconu. (Mica re
vanșă a Galaților). Tempoul 
crește. Alte cupluri. Cei mici 
își înnoadă bretelele de la dre
suri. Arbitrul de centru. Ște
fan Gorovei, anunță tușul bă- 
tînd palma, cu putere, de sal
tea. Lacrimi în ochii învinși
lor. Dar t»ala de lupte zvîntă, 
prin tumultul ei. obrajii. Lup
tele rămîn un snort al celor 
mulți. Poate că de aceea banda

dul său, Dembrovschi, îl aver
tizase că există o regulă ca la 
jumătatea fiecărei secțiuni de 
campionat lui „Poli" să 1 se 
taie respirația, să nu mai răs
pundă la comenzi, fiind obosi
tă. Cînd Ipoteza s-a verificat, 
s-a Încercat o revitalizare, prin 
injectarea de forțe proaspete 
de pe banca de rezerve : Șun-

me sonore 
Păltiaisan, 
flancate de 
bănoiu sau 
alătură un 
cu, considerați mari speranțe 
și convocați nu o dată la lo
turile reprezentative de tineret, 
acuză crize calitative care per
mit ascensiunea unor anonimi 
sau regretul de a-1 fi pierdut 
cîndva pe Mehedințu, care, 
deși face parte din genera
ția lui „Poli", joacă cu deose
bit succes în rîndul unei di
vizionare „B“ locale. U.M.T.

Greutatea numelor amintite, 
susținută de prestațiile cores
punzătoare de la startul cam
pionatului, poate reprezenta o 
premisă pentru revirimentul 
lui „Poli". La vasta lor expe
riență, o simplă reconsiderare 
a trecutului remarcabil, o mică 
tresărire de orgoliu, o disci
plinare generală, debarasarea 
de acea blazart de care vor
bea antrenorul Pigulea pot pro
pulsa echipa mult peste linia 
de plutire.

Ion CUPEN

-------------  PE SCURT • PE SCURT
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

CÎȘTIGATOAREA „CUPEI CE
TĂȚII ieri, la Deva, s-au dis
putat ultimele jocuri din cadrul 
ediției a Il-a a „Cupei Cetății" 
la mini-fotbal în sală, rezervată 
echipelor de copii născuți în 1968. 
Jocurile de ieri s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Universi
tatea Craiova — Minerul Certej 
12—1, Metalurgistul Cugir — Au
rul Brad 4—3, Minerul Deva — 
Jiul Petroșani 3—3. în urma a-

rulantă funcționează mereu, 
pentru Tampere, Edmonton sau 
Mar del Plata...

g curt popas Ia subredac- 
ția ziarului „Sportul", pe 

Calea Brăilei. La post, ca în
totdeauna Telemac Siriopol, 
corespondentul nostru. _ citește 
un manuscris. Ni-1 arată. Un 
volum — „Profiluri gălățene" 
— care urmează să apară la 
editura „Sport-Turism". „M-am 
gîndit și eu — spune feciorul 
lui Ulisse — să reamintesc 
iubitorilor sportului că Galații 
sînt o veche urbe sportivă. 
Dacă aș cita Ia întîmplare, aș 
spune: Zigotto, Ilie Ivan, unul 
din pionierii tenisului, Costică 
Tănăsescu, Marin Bădin, tra
cele lui, Tudorel Justin, por
tarul internațional de fotbal, 
Goță Tănase Mitty Comșa, 
Grigore Jelesneac. Mitică Cio- 
botaru Martinescu, parașutista 
Angela Năstase, Cornel Penu, 
Utlișteanu, caiacistul Bîrlădea- 
nu. Geantă. Ivanov Poale- 
lungi, Alee Năstac și mulți 
alții".

Sonerie. Florin Balaiș, noul 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S.

cestor rezultate, clasamentul 
competiției organizate de aso
ciația Minerul Deva se prezintă 
astfel : 1. Universitatea Craiova ; 
2. Jiul ; 3. Metalurgistul Cugir : 
4. Minerul Deva ; 5. Aurul Brad ; 
6 Minerul Certej.
• Ca urmare a unei greșeli de 

corectură, la articolul de analiză a 
echipei U.T.A., publicat in numă
rul de ieri al ziarului nostru, a 
apărut locul 11. In realitate, for
mația arădeană se află pe locul 9.

„Se pare că ați redus tempoul 
la producția campionilor". Ba
laiș preia din zbor: „Am auzit 
la ușă. Siriopol Ie uită pe Fița 
Rafira șj maj ales pe Gabi 
Gheorghiu. Dar ceva adevăr e 
în acest tempo scăzut. Cred că 
s-a comis o eroare acum vreo 
cinci ani cînd s-a decis că e 
bine să se renunțe la tot ce 
avem ca nume, să facem ta
bula rasa și să pornim da 
capo, cu copiii. Măsura, apa
rent bună, s-a dovedit un bu
merang. Antrenorii, cei mai 
mulți. scutiți de obligația per
formanței, s-au așezat comod 
în fotoliul... perspectivei. Cu 
alte cuvinte, controlul, fără de 
care sportul nu poate progre
sa, a fost amînat cu patru ani. 
Nu mai pun la socoteală fap
tul că antrenorii care mai ti
veau vreo patrn-cinci ani pî
nă la pensie. și-au încheiat 
practic activitatea cu patru- 
cinci ani mai devreme, punînd 
în față paravanul... perspecti
vei. Această stare de lucruri 
va fi remediată, astfel îneît 
Gaîațiul să nu mai fie. în ma
terie de performanță, doar o 
stație de tranzit"...



SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE HOCHEI ANCHETE DE SF.RSIT DE AN
ÎNVINGĂTOARE In MECIUL CU S.K.A. LENINGRAD

în ciuda faptului că a jucat 
mai bine în comparație cu me
ciul din ajun (beneficiind in 
plus ;i de aportul pe gheață 
al celebrului Petrov, de fapt 
antrenorul secund al formației), 
redutabila echipă sovietică de 
hochei S.K.A. Leningrad a pă
răsit ieri învinsă patinoarul „23 
August" ! Selecționata noastră 
divizionară a cîștigat pe deplin 
meritat, la capătul unui meci 
de toată frumusețea, cu scorul 
de 4—3 (1—1. 2—0, 1—2). Ne-a 
plăcut în jocul echipei noastre 
ambiția cu care și-a apărat 
șansa, dar mai ales rapidele și 
derutantele combinații ofensive 
care, îndeosebi in primele două 
reprize, au reușit să depășeas
că deseori masiva și viguroa
sa apărare a formației oaspe.

în ultimul minut de joc oaspe
ții au atacat cu 6 jucători pen
tru a forța egalarea, dar for
ma excelentă a portarului Gh. 
Huțan a făcut ca rezultatul să 
nu mai poată fi schimbat. Au 
marcat : Berdilă, E. Antal, Ge- 
reb, Pisaru pentru selecționata 
noastră, Kuzmin, Evdokimov, 
Bokov pentru oaspeți. A con
dus : I. Becze, ajutat de FI. 
Gubernu și M. Dinu.

C. A.

• în ancheta sa tradițională 
prin care stabilește cei mai 
buni sportivi ai anului, , re
dacția sportivă a agenției 
„France Presse" a desemnat 
doi atleti pe primele locuri. în 
clasamentul masculin : Sebas
tian Coe (Marea Britanie). ur
mat de tenismanul american 
John McEnroe și judoka ja
ponez Yasuhiro Samashita. în 
ierarhia feminină ne locul 
întîi a fost situată Evelyn 
Ashford (S.U.A.). Pe locul doi 
în acest clasament se află el- 
vețianca Denise Biellmann (pa
tinai artistic), iar pe poziția a 
treia este clasată atleta ceho-

PREGĂTIRI PENTRU J. 0. DE IARNĂ DE LA SARAJEVO
BELGRAD (Agerpres). — Cu 

prilejul unei vizite a delegației 
Comisiei executive a C.I.O., 
Comitetul de organizare a J.O. 
de iarnă din 1984, de la Sara-

DOAR DOUĂ SEZOANE
t Urmare din pag. 1)

tenia". Patinajul artistic are în 
perspectivă participarea la con
cursul international ..Prietenia", 
ca si la alte cîteva competiții 
internaționale de nivel mediu, 
programate in Cehoslovacia, 
Bulgaria, Ungaria. Atît la pa
tinaj viteză, cît și la patinaj 
artistic, sportivii din loturile 
republicane au lucrat intens în 
tot timpul verii pe uscat si spe
răm că rezultatele pe care le vor 
obține să fie superioare celor 
din sezonul trecut.

— Federația este mulțumită 
de calitatea muncii depuse de 
cadrele tehnice ?

— în ultimii ani, conducerea 
federației s-a preocupat de for
marea unor cadre tehnice, ti
nere și talentate, cu pregătire 
superioară, majoritatea prove
nind din rindurile foștilor spor
tivi. Ca urmare a acestor mă
suri. secțiile de performantă la 
patinaj artistic si la viteză 
(care s-au dublat ca număr) au 
fost încadrate cu aproximativ 
50 de cadre tehnice, absolvenți 
ai I.E.F.S. sau ai cursurilor de 
antrenori cu durata de un an. 
Neavîntl experiența necesară, 
multe din aceste cadre n-au 
reușit să obțină cu sportivii lor 
rezultatele dorite de noi toți. 
De aceea, am initiat si vom 
continua să organizăm cursuri 
de reciclare si de perfecționare 
cu sprijinul unor specialiști din 
străinătate.

— Cu ce noutăți se prezintă 
baza materială în acest sezon ?

— Ca în fiecare an. zestrea 
materială a patinajului a conti
nuat să se dezvolte. Noua pistă 
betonată de dimensiuni olimpi-

TELEX • TELEX
BOX • Italianul Salvatore Mel- 

luzz.o și-a apărat cu succes ti
tlul de campion al Europei Ia 
cat. pană. In gala desfășurată 
la Marsala (Sicilia), Salvatore 
Melluzzo l-a învins prin aban
don în repriza a 9-a pe spanio
lul Emilio Barcala.

CICLO-CROS • Tradiționala 
competiție internațională de la 
Guernica (Spania) a fost cîștlga- 
tă de belgianul Johan Ghyllebe- 
re, care a parcurs un traseu de 
42,200 km în lh 04:43,0. Pe locu
rile următoare, spaniolii Jokln 
Mugica — lh 04:52,0 și Inaki Ma- 
yora — lh 05:45,0.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Minneapolis (Minnesota) au în
ceput întrecerile C.M (t.20). Pri
mele rezultate : Canada — Fin
landa 5—1 ; Suedia — Elveția 
17—0 ; Cehoslovacia — S.U.A. 
6—4. U.R.S.S. — R.F. GermarifS J2_ 3.

HOCHEI pe iarba • Repre
zentativa Poloniei, aflată în tur
neu în India, a jucat la New 
Delhi în compania unei selecțio
nate regionale Gazdele au cSti- 
gat cu 2—0 (2—0). Hocheistil po
lonezi urmează să evolueze șl în 
Pakistan.

SCHI • La Laax (Elveția), s-a 
disputat e probă de coborlre 
contînd pentru „Cupa Europei". 
Victoria a revenit francezului 
Lionel Rey (2:03,09), urmat de 
austriecii F. Ginther (2:03,14) și 
F. Stolzl (2:03,44).

TENIS • La Melbourne au 
început campionatele Internatio
nale ale Australiei, contînd pen
tru „Marele Premiu F.I.L.T." : 
Van Hoff — Wilkinson 6—3, 0—3, 
1—6, 4—6, 6—3 ; McNamara —
Carter 6—0, 6—2, 6—2 ; Frawley 
— Jarryd 2—6, 6—2, 6—1. 3—6.
6— 3 ; Glicksteln — Dunk 6—4.
7— 6. 7—5.

VOLEI • Competiția masculină 
de la Hamburg a fost cîștigată 
de selecționata Franței — 6 p 
urmată de Ungaria — 4 p. In 
ultimul meci : Ungaria — R F. 
Germania 3—0 (9, 10, 11). • Tur
neul internațional studențesc mas
culin de la Guingamp (Franța) a 
fost cîștigat de selecționata Fran
ței care, în finală, a învins cu 
3—2 echipa R.F. Germania.

PINA LA SARAJEVO ’84
ce de Ia Suceava intră în acest 
sezon in circuitul competițional. 
Iar baza sportivă dc la Miercu
rea Ciuc a fost modernizată, 
oferind acum condiții corespun
zătoare pentru găzduirea con
cursurilor de nivel internațio
nal. Pentru patinaj artistic, ba
za materială s-a consolidat prin 
darea în folosință, do curînd, a 
altor trei patinoare artificiale 
Ia Brașov (prin asociația spor
tivă Voința), la Tg. Mureș și 
la Sf. Gheorghe.

— Considerați că sînt judicios 
folosite patinoarele existente 7

— Atîta vreme cit sînt in sta
re de funcțiune, patinoarele 
și pistele sînt arhiaglomerate, 
în tot cursul zilei. Din păcate, 
nu se fac eforturi pentru ca a- 
ceste baze să-și deschidă por
țile mai devreme, iar activita
tea competițională să se prelun
gească și în timpul primăverii. 
Si încă ceva : se constată o in
suficientă preocupare a secțiilor 
pentru organizarea unor con
cursuri proprii, programul com
petițional rezumindu-se doar Ia 
prevederile calendarului fede
rației.

— Ce Isi propune federația 
pentru J.O. de iarnă de la Sa
rajevo 7

— Obiectivul principal al fe
derației este participarea cu 
succes a patinatorilor români la 
ediția 1984 a Jocurilor Olimpice 
de iarnă de Ia Sarajevo. Ne-am 
propus ca Ia aceste Jocuri pa
tinatorii noștri să fio prezent! 
Ia toate distanțele prevăzute 
Pentru bărbați și femei — la 
patinaj viteză, precum si — în 
măsura unui progres notabil — 
la probele individuale (mascu
lin și feminin) la patinaj artis
tic. Desigur, participarea pati
natorilor noștri la Olimpiada 
albă din 1984 este condiționată 
de obținerea pe plan interna
țional, in anii viitori, a unor 
rezultate de prestigiu, demne 
de adevărat! candidați olimpici.

Traian IOANITESCU 
Gheorghe ȘTEFĂNESCU

jevo. a anunțat că lucrările de 
construcție a celor două arene 
ce vor găzdui întrecerile olim
pice de patinaj artistic și ho
chei pe gheață vor fi termi
nate încă din 1982. Stadionul 
central al orașului Sarajevo, 
unde se va desfășura ceremo
nia de deschidere a „Olimpia
dei Albe", a fost, la rîndul 
său, complet renovat în cursul 
anului 1981.

a
slovacă Jarmila Kratochvilova.

• în urma unei anchete în
treprinse în rîndul cronicarilor 
de sporț din America de Sud, 
titlul de cel mai bun fotbalist 
al anului a fost atribuit jucă
torului argentinian Diego Ma
radona, de la Boca Juniors. 
Maradona a fost recompensat 
cu „Trofeul balonul de aur".
• Ziariștii de sport din Ce

hoslovacia au desemnat-o pe a- 
tleta Jarmila Kratochvilova 
drept cea mai bună sportivă 
a anului în această țară, cu 
1411 puncte. Pe locul secund 
s-a situat tenismanul Ivan 
Lendl — 1 321 puncte urmat 
de Milos Fisera (clclocros) — 
963 puncte, Hana Mandlikova 
(tenis) — 917 puncte și frații 
Jan șl Jindrich Posplsii (ciclo- 
bal) — 718 puncte.
• Atletul Fernando Mamo- 

de, deținătorul recordului eu
ropean în proba de 10 000 m, 
cu timpul de 27:27, a fost ales 
cel mai bun sportiv portughez 
al anului 1981, în urma anche 
tei organizate de agenția por
tugheză de știri ANOP. în a- 
fara recordului continental, 
Mamede deține recordurile ță
rii sale la 1500 m, 3 000 m, 
5 000 m, 10 000 m.

BALCANIADA DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pap. I)

vița Suka (1,74), Olivera Cean- 
galovici (1,87), Bilijana Maisto- 
rovici (1,90), Zvetana Dekleva 
(1,79). Media de talie : 1,840 m. 
Antrenori : M. Vasoevid și V. 
Luciei.

ROMANIA : Rodica Armlon
(1.85) , Magdalena Pall (1,80), 
Gheorghlța Bolovan (1,86), Ca
melia Solovăstru (1,78), Elena 
Fllip (1,85), Măndîca Ciubăncan
(1.86) , Alexandra Hegheduș (1,83), 
Constanta Fotescu (1,80), Vergi- 
nia Popa (1.77), Annemarie Klrr 
(1,75), Gabriela Kiss (1.82), Ma
niei Clclo (1,68), Media de talie :

1,804 m. Antrenori : N. Martin si 
G. Năstase.

ROMANIA — TINERET î Eca- 
terina Bradu (1,83), Mălina Frol- 
ter (1,80), Melinda Tordai (1,78), 
Carmen Tocală (1,83), Mihaela 
Radu (1,68), Marcela Bodea (1,74), 
Valeria Chepețan (1,82), Csilla 
Hoszu (1,77), Dletlinde Kloss 
(1,82), Lucia Grecu (1,84), Geor- 
geta Simioană (1,85). Media de 
talie : 1,796 m. Antrenori i M.
Strugaru și C. Paraschivescu.

Meciurile vor fl conduse de ar
bitrii G. Tsolakidis (Grecia) — 
arbitru neutru, I. Gologanov 
(Bulgaria), H. Gelil'ovici (Iugo
slavia) șl A. Atanasescu (Româ
nia).

CANDIDATURI PENTRU 
ORGANIZAREA C. E. 

DE TENIS DE MASĂ
PARIS, 24 (Agerpres). — Fe- 

derația franceză de tenis de 
masă a anunțat oficial că-și va 
depune candidatura de a orga
niza în anul 1984 campionatele 
europene. Pentru organizarea 
acestei competiții mai candi
dează și federația de speciali
tate din U.R.S.S.

Cu prilejul lucrărilor congre
sului Federației internaționale 
de tenis de masă, care se vov 
desfășura în cursul lunii apri
lie 1982 la'' Budapesta, se va 
stabili orașul-gazdă al ediției 
1984.

PROIECTELE

LUI BJORN BORG

PENTRU 1982
MONTE CARLO, 24 (Ager

pres). Cunoscutul tenisman 
suedez Bjorn Borg, care se 
află la Monte Carlo, a declarat 
reprezentanților presei că în 
anul viitor va participa la 10 ’ 
turnee. Borg va evolua în ca
drul turneelor de la Roland 
Garros. Wimbledon, Flushing 
Meadow. Las Vegas, Tokio șl 
altele. „In perioada de odihnă 
a arătat Bjom Borg, îmi voi 
menține condiția fizică lu
cind... hochei pe gheață".

BREVIAR C. M.
• Președintele Comitetului de 

organizare a turneului final ai 
C.M., Raimundo Saporta, a pro
pus ca în timpul competiției de 
anul viitor (13 iunie — 11 iulie) 
să fie organizate concursuri spe
ciale de pronosticuri sportive. O 
parte din sumele încasate vor fi 
alocate cluburilor spaniole care 
au făcut investiții în reamena- 
jarea stadioanelor ce var găzdui 
turneul final. Pentru această 
propunere pledează șl faptul că 
beneficiile încasate de federația 
spaniolă de la Quinlelas (con
cursurile săptămînale de pronos
ticuri sportive) au permis comi
tetului de organizare să se auto- 
tinanțeze.
• Federația peruană a anun

țat că jucătorii selecționați în 
echipa națională nu vor avea 
dreptul să activeze peste hotare 
pină după încheierea turneului 
final al C.M. din Spania. Aceas
tă măsură a fost luată ca urma
re a unor informații apărute in 
presa din Lima potrivit cărora 
clubul englez Leeds ar dori să-l 
legitimeze pe mijlocașul Julio 
Cesar Uribe.
• Imnul oficial al „El Mun

dial — 82“ a fost prezentat la 
Madrid, în fata reprezentanților

presei. Cu acest prilej, s-a »- 
nuntat că in timpul competiției 
va ti organizat, în paralel, un 
program cultural foarte variat. 
Printre vedetele invitate se nu
mără si Julio Iglesias, cunoscu
tul cîntăret de muzică ușoară 
spaniol, el însuși fost fotbalist.

at La Barcelona, orașul care 
va găzdui meciul inaugural, a 
fost deschisă recent o expoziție 
filatelică pe teme sportive, care 
cuprinde mărci emise în toate 
țările globului. Expoziția, con
siderată drept cea mai cuprinză
toare manifestare filatelică or
ganizată vreodată pe tema res-

pectivă, are drept „cap de afiș" 
colecția personală a președintelui 
Comitetului Internațional Olim
pic, Juan Antonio Samaranch, 
considerată de totl specialiștii ca 
una dintre cele mai importanta 
în domeniul respectiv.
• S-a hotărît ca la turneul fi

nal din Spania să oficieze 48 de 
arbitri, 24 aparținînd țărilor ca
lificate. ceilalți provenind din 
alte țări.
• Antrenorul reprezentativei 

Perului, brazilianul Eduardo de 
Padua Lima, apreciază că prin
cipala favorită a „El Mundialu- 
lui" spaniol este echipa R.F. 
Germania. aceasta avînd jocul 
cel mai complet dintre formații
le calificate.

CRIZĂ IN soccerul american ?
NEW YORK (Agerpres); clubul 

de fotbal „Los Angeles Aztecs" a 
anunțat că nu va mai participa, 
începînd cu sezonul viitor. la 
campionatul nord-amerlcan. Fos
tă campioană în 1974, avînd in 
rîndurle sale, o vreme, pe ce
lebrul Jucător olandez Johan 
Cruyff, echipa din Los Angeles 
este a șasea formație nord-ame- 
ricană (după California Surf, 
Washington, Atlanta, Minnesota

Kicks și Calgary) care se desfid 
ințează.
• Titlul de cel mai bun fot

balist bulgar al anului a reve
nit lui Ghiorghi Velinov 
(T.S.K.A. Sofia), portârul echipei 
naționale. Pe locul doi. G. Di
mitrov (T.S.K.A.), iar pe 3 —
G. Slavkov (Trakia Plovdiv), ciș- 
tigătorul ediției din acest an al 
„Ghete! de aur".

I
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CALEIDOSCOP - despre recorduri și performance dcoscbilc
Lumea sportului,,. lumea recordurilor, acestea confertndu-i un anume caracter inedit, 

tin farmec mereu proaspăt prin însăși insolitul performanțelor, al anumitor situații-re- 
cord. Istoria sportului este, de fapt, însăși Istoria diferitelor recorduri, nu neapărat dintre 
cel® omologate de federațiile naționale și internaționale, căci, de pildă, cele 6 participări 
olimpice ale Liei Manoliu, autentic record în atletism, nu a fost și nid nu va fi omolo
gat vreodată, dar multă vreme de aci înainte ele vor reprezenta un punct de referință 
in lumea sportului de la noi șl de pretutindeni.

*
* Michel Amould șl Helene Dorigny, un 

cuplu temerar de zburători cu balonul, au 
realizat nu de mult două recorduri mon
diale. La bordul — de fapt în nacela —

Semiramis (balon înalt de 45 m, umplut
15 000 m3 cu aer cald), cei doi francezi 
decolat din nord-estul Irlandei și după 
zbor de 29 de ore și jumătate au ateri- 
la Saint Chrlstophe-en-Boucherie, în

lui 
cu 
au 
un 
zat _______.______ ________________ , ...
Franța, stabilind astfel un record de durată. 
Al doilea record mondial stabilit, în acest 
zbor, a fost cel de distanță : 1153 km. Pre
cizăm că Amould mai deține un record al 
lumii din iulie 1980 : 12 301 m altitudine in 
nacelă deschisă !

★ Un autentic record (doar național !) a 
fost înregistrat în campionatul de baschet 
al Saxoniei inferioare, din R. F. Germania. 
Meciul Hameln - ' *
cu scorul 214—50 !

ir Paul Goffey _ ____ r ____
peste 2 ani cu o inimă străină, grefată în 
locul celei a sa, grav bolnavă. Interesant 
este faptul că acest tînăr englez, un mare 
amator de mișcare în aer liber, execută zil
nic cîte 1—2 ore de alergare și se simte 
minunat. Acum, marea sa dorință este să 
ia parte, în 1982, la celebrul... maraton de 
la Wolverhampton !

ir Semifondistul american Tom Byers este 
un alergător valoros, care n-a bătut încă 
recorduri, dar care a contribuit nemillocit 
la realizarea de recorduri de către alți 
atleți. J1 a fost ..Iepurele" care i-a condus 
la recorduri pe celebrii alergători britanici 
Steve Ovett și Sebastian Coe. Nu de mult

Grassdorf s-a încheiat

(23 de ani) trăiește de

el a mărturisit redactorului unei reviste de 
peste Ocean ; „Dacă ești prea mult iepure, 
sfîrșești prin a-țl lipi • etichetă. Și astfel 
îți pierzi personalitatea, demnitatea și bu
na credință. Vreau să am și eu performan
țele mele l Va trebui, de aceea, să găsiți 
un alt iepure Și, fiți siguri, se vor găsi 
alții în slujba marilor recordmani !...

★ Walter Davis e cîștigat titlul olimpic 
la săritura în înălțime la J.O. din 1952 (2,04 
m). Pînă aici, desigur, nimic neobișnuit. Șl 
totuși, neobișnuit este faptul că, la vîrsta 
de 7 ani, micuF Walter suferise de paralizie 
infantilă. La fel, daneza Lis Harței a sufe
rit și ea de aceeași maladie, dar mult mal 
tîrziu, la 20 ani. pe cînd aștepta al doilea 
copil. Prin tratament adecvat, dar mai ales 
printr-o mare doză de voință, Lis și-a în
vins și ea infirmitatea și a obținut la J.O. 
de la Helsinki medalia de arg nt în proba 
individuală de dresaj. Două exemple ad
mirabile...

★ La J.O. din 1912, de la Stockholm, me
ciul de lupte dintre Max Klein (Rusia) și 
Alfred Asikainen (Finlanda) a durat... 10 
ore ! Asta luptă nu ?

★ Pugilistul american O. L. Kirk a luat 
parte la întrecerle Olimpiadei de la St. 
Louis, din 1904. la două categorii, la cocoș 
și la pană. si. a cîștisat ambele medalii de 
aur ’

ir Călărețul francez Pierre Jonqueres 
d’Oriola a cîștigat în 1952, La Helsinki, ti
tlul de campion ol mpic în proba individua
lă de obstacole. în 1964. la Tokio, el s-a 
aflat din nou pe prima treaptă a pod’umu-

„Concursul, întrecerea, recordul re
prezintă un factor educativ șl atractiv 
important. Dar recordul sâ vină nu în 
urma activității profesioniste, comercia
lizate, dezonorante și unilaterale a u- 
nora, ci în urma unei pregătiri științi
fice și educative a “ ‘
de tineri".

prof. dr. IUUU 
1959), med<c și 
vent susținător al sportului

mH și zeci de mii

HAȚIEGANU <1885- 
om de știință, fer- 

clu j eon

lui la J.O. în schimb, ungurul Aladar Ge- 
revich a fost medaliat cu aur (de 6 ori) în 
proba de. sabie pe echipe, începînd din 1932, 
de la Los Angeles, și pînă în 1960, la Roma, 
cînd trecuse de 50 de ani !

La _____ , ____ , - __
lor cu rezultate egale se face prin 
rea acestora ; cel mai ușor cîștigă 1 
cursul la categoria ușoară, de la 
dam (1928), doi sportivi, austriacul 
germanul Helbig, au avut exact 
greutate și au fost declarați amîndoi cam
pioni olimpici.

* Luptătorul turc Ahmed Kireccl deține 
o performanță rară : a fost campion olim
pic în 1936 la „libere" (la mijlocie) și în 
1948 la ,,greco-romane“ (La grea).

ir Un record al recordurilor îl constituie 
desfășurarea finalei olimpice la 400 m, în 
1908, la Londra. Este vorba, de fapt, de re
petarea finalei la care a luat parte doar 
un singur concurent, englezul Wyndhan 
Halswelle (50,0 s). Decizia de repetare a fost 
luată în urma unui incident, în prima fi
nală, cînd un american (Carpenter) l-a 
busculat pe englez și a fost descalificat. So
lidari cu el, ceilalți doi alergători de peste 
Ocean (Taylor și Robbins) au refuzat să 
mal concureze și astfel Halswelle a fost 
probabil, cel mai... liniștit dintre toți cam
pionii Olimpiadelor !...

Romeo VILARA

haltere, departajarea concurenți- 
cîntări- 
In con- 
Amster- 
Haas ș1 
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