
$

i

f

Anntiatv f rnrliHnnnlâ o Aenni'ifîai «rncai ennrtîva

PRIMII 10 SPORTIVI ROMANI
Al ANULUI 1981

• NADIA COMANECI și SANDA 
TOM A își împart primul loc la fete

• Cuplul IVAN PATZAICHIN — 
TOMA SIMIONOV, lider în clasamentul 
băieților

• FORMAȚIA MASCULINA DE VO
LEI DINAMO, fruntașă în ierarhia echipelor

Asociația presei sportive române* a organizat tradiționala 
anchetă anuală pentru desemnarea celor mai buni sportivi 
români. La anchetă au participat redactori sportivi ai presei 
centrale, de la radio, televiziune și presa de specialitate.

Criteriile de apreciere au fost Jocurile Mondiale Univer
sitare de la București, campionatele mondiale și europene, 
comportarea de ansamblu în anul 1981.

In numărul ziarului nostru din 30 decembrie a.c. vom face 
prezentarea sportivilor premiați.

FEMININ
SANDA TOMA

canotaj
1- 2. NADIA COMANECI și 

gimnastică
3. Carmen Bunaciu
4. Cristina Grigoraș
5. Ana Ciobanu
6. Anișoara Cușmir
7. Florența Crâciunescu
8. Doina Melinte
9. Marina Pogorevici

10. Agafia Buhaev — Maria Ștefan 
MASCULIN

1. I. PATZAICHIN - T. SIMIONOV
2. Ștefan Rusu
3. Constantin Niculae
4. Kurt Szilier
5. Petru Kuki
6. Ion Draica
7. Ion Bîrlâdeanu
8. Georgică Daniei
9. Constantin Tițoiu 

10. Emilian Nicula

(t

— înot
— gimnastică
— tir
— atletism
— atletism
— atletism
— șah
— canotaj

— caiac-canoe
— lupte greco-romane
— judo
— gimnastică
— scrimă
— lupte greco-romane
— caiac-canoe
— box
— box
— gimnastică

ECHIPE
Echipa masculină de volei DINAMO 
Echipa de fotbal a României - juniori 
Echipa României de rugby

4. Echipa de polo a clubului Crișiri Oradea
5. Echipa feminină de popice a clubului Voința Galați

1.
2.
3.

i

2
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o îndatorire prioritara a marilor cluburi: creșterea
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Balcaniada de baschet feminin

AZI, DERBY-UL ROMANIA - BULGARIA
într-o partida captivantă, ieri Bulgaria a întrecut Iugoslavia cu 83-82

Gheorghița Bolovan aruncă 
la coș. Fază din meciul 
România — România-tineret.

Foto: Dragoș NEAGU

potențialului olimpic I

Ieri. în ziua Inaugura
lă a campionatului bal
canic de baschet feminin, 
meciul dintre ‘reprezen
tativele Bulgariei și Iu
goslaviei a oferit o dis
pută pasionantă. în ca
re captivanta evoluție a 
scorului, fazele spectacu
loase. de bun nivel teh
nic. precum si dîrzenia 
cu care și-au apărat șan
sele jucătoarele ambelor 
echipe, au fost perma
nent prezente. începutul 
a fost favorabil baschet
balistelor iugoslave, care 
au condus cu 16—6 (min. 
6). dar. după numai cinci 
minute, sportivele bulga
re obțineau 21—20. De 
aici și pină în min. 28 
s-a mers ..cap la cap", 
după care formația bulga
ră s-a desprins (după cum 
se va vedea, decisiv): 
63—53 Si 71—58 (min. 31). 
Scor final: 83—82 (39—40). 
Au înscris: Makaveeva 21, 
Slavceva 18. Radkova 14. 
Skcrlatova 12. Peceni- 
kova 6. A. Mihailova 4, 
Spasova 6. Ivanova 2 
pentru învingătoare, res

pectiv Majstorovici 25. 
Dornik 13. Becirspalud 
10. Komnenovici 10. Oje- 
govici 12. Șuka 2, Deklo- 
va 2. Jeremicl 8. Au ar
bitrat bine G. Tsolakidea 
(Grecia) si A. Atanases- 
cu (România).

în deschidere. Româ
nia — România (tine
ret) 76—73 (36—37).
Au înscris : Solovăstru 
17. Popa 12. Pali 16. Fo- 
tescu-Grigoras 10. Kirr 6, 
Bolovan 4. Ciubăncan 4. 
Filip 2. Armion 3. He- 
gheduș 2 pentru învingă
toare. respectiv Grecu 10. 
Tocală 10, Froiter 10, 
Radu-Netolitzchi 8, Bra- 
du 8, Kloss 6. Tordai 4, 
Simioană 11, Chepețan 4, 
Bodea 2. Au arbitrat bi
ne : I. Gologanov (Bul
garia) și H. Djclilovici 
(Iugoslavia).

Azi, în sala Rapid, de 
la ora 17 : România (ti
neret) — Iugoslavia, Ro
mânia — Bulgaria, ulti
ma partidă fiind un ade
vărat derby.

Dumitru STANCULESCU

MĂSURI IMPORTANTE PENTRU 
CREȘTEREA CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI 

ATLETISMULUI ROMÂNESC
LA DINAMO BUCUREȘTI, HOTĂRIRE FERMA, 

UNANIMA, DE AMPLIFICARE A CONTRIBUȚIEI

LA DEZVOLTAREA SPORTULUI ROMANESC
Dezbaterile prilejuite de lu

crările conferinței clubului 
sportiv Dinamo București au 
scos încă o dată Iu evidență, 
cu deosebită putere, atașamen
tul sportivilor de frunte ai 
României la ideile de pace 
ale secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, hotărîrea lor 
nestrămutată de a face totul 
pentru împlinirea deziderate
lor afirmate de șeful statului 
in magistrala cuvintare rostită 
Ia grandioasa adunare consa
crată dezarmării și păcii.

De asemenea, s-a desprins cu 
pregnanță din cuvîntul sporti
vilor șl tehnicienilor dorința 
fermă a iniregului club Dina
mo de a-și aduce și mai sub
stanțial contribuția la sporirea 
prestigiului sportiv internațio
nal al României socialiste, an- 

Turismul la sfirșit de săptămină înseamnă, de cele mai multe 
ori, un excelent prilej de a practica și diferite sporturi.

Foto ; Emilian CRISTEA

gajîndu-se — pentru realizarea 
acestui onorant angajament — 
SA MUNCEASCĂ MAI MULT 
ȘI MAI BINE, să folosească la 
maximum minunatele condiții 
asigurate sportului de partidul 
și statul nostru.

Rezultatele anului 1981 (30 de 
sportivi participant! la Univer
siadă au cucerit 26 de me
dalii, dintre care 16 de aur ; 
7 medalii, dintre care una de 
aur, obținute la campionatele 
mondiale de seniori și 14 — 
7 de aur — la cele europene ; 
159 de titluri de campioni ai 
României) au fost luate ca 
bază pentru stabilirea unor o- 
biective și mai cuprinzătoare 
în cel de al doilea an al ci
clului olimpic. Numărul spor
tivilor selecționați în loturile 
olimpice pentru Los Angeles 
(61), precum și cel al tineri

lor de perspectivă (75) trebuie 
să crească prin efortul comun 
al activului clubului, al tehni
cienilor și sportivilor, prin ri
dicarea permanentă a ștache
tei calității, prin sporirea dîr- 
zeniei.

„în acest an — spunea ca
notoarea Elena Bucur — am 
parcurs, vislind, in cele 1400 
ore de antrenament, peste 
10 000 km. Numărul lor trebuie 
să crească in 1982 și - 
important decit aceasta 
teza este necesar să se 
la cote mult mai înalte". Cam
pionul european de judo Nico- 
lae Constantin afirma că : „Ju- 
do-ul românesc poate să se 
inscrle printre sporturile cu

Hristache NAUM

• mai 
- vi- 
ridice

(Continuare m pag. a 7-a)

Pc marginea sesiunii științifice Jubiliare de turism

FDTOSIREA UTILA Șl PIACDTA A TIMPULUI IIBIR: 
1URISMIJL Dt MASA IA STÎRȘIT DE SĂPTĂMINĂ

P. Baron și I. Ionescu. El ri
dică una dintre cele mai im
portante probleme ale turismu
lui de masă : petrecerea tim
pului liber, la sfirșit de săptă- 
mînă, în aer liber, la munte 
sau în alte locuri de recreere, 
Pe linia cerinței formulate la 
Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale de către secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, de a 
extinde excursiile, drumeția, 
de a cultiva un spirit comba
tiv în masele tinerilor, ale în
tregului popor.

București,

s-a desfă-

Zilele trecute, in 
cu ocazia împlinirii a 10 ani de 
cercetare turistică. .. /. 2“ 
șurat Sesiunea științifică jubi
liară organizată de Institutul 
de economia comerțului inte
rior și a turismului. Au parti
cipat zeci de cercetători și In. 
vitați din alte sectoare care 
au tangență cu turismul, prin
tre care și federația română 
de specialitate.

Am ascultat, cu această oca
zie. o serie de referate inte
resante privind dezvoltarea Tu
rismului pe litoralul românesc, 
despre perspectivele turismu
lui pe munte, protecția resur
selor turistice, turismul cultu
ral și altele. Dintre acestea, de 
o atenție deosebită s-a bucurat 
referatul „Turismul la sfîrșil 
de săptămină", întocmit de dr.

Recenta plenară a Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport a aprobat pla
nul de măsuri privind creș
terea calității și eficienței acti
vității în atletism elaborat de 
Federația română de atletism 
șl secția de performanță și 
pregătire olimpică a C.N.E.F.S. 
Pornind de la realitatea de 
azi a atletismului românesc, de 
la rezultatele nesatisfăcătoare 
obținute la Jocurile Olimpice 
din 1980, ca și la ultimele 
campionate europene do se
niori și juniori, de la analiza

MECIURI ATRACTIVE IN PRIMA ETAPA 
A DIVIZIEI „A“ LA HANDBAL FEMININ

de
debutează 

ediție, a

Sezonul competițional 
handbal feminin 
mîlne cu o nouă . , 
XXIV-a. a Diviziei „A“. în pri
mul eșalon valoric sînt acum 
cuprinse 12 formații, măsură 
salutară a F.R.H., decurgînd 
din dezvoltarea firească a u- 
nui sport ce crește mereu în 
popularitate. Desigur, iubitorii

Sever NORAN

(Continuare in pag. a 2-a) 

principalelor cauze care au ge
nerat neajunsurile și deficien
țele din activitatea atletică, 
planul de măsuri vizează creș
terea calității și eficienței ac
tivității în atletism și apare 
ca o expresie a ceea ce am 
putea numi o problemă de ma
ximă importanță și extremă 
urgență a sportului românesc : 
redresarea acestei discipline 
sportive de mare pondere o-

Vladimir MORARU

(C'inimuare tn nao a 7-ai 

handbalului așteaptă — după 
ce sub raport cantitativ o mal 
veche doleanță a devenit reali
tate — o ascensiune și pe pla
nul calității. Peste mai puțin 
de un an (Și nu trebuie să se 
considere că este devreme să 
reamintim acest lucru) repre
zentativa feminină de handbal 
a țării noastre va fi prezentă 
la startul Campionatului Mon
dial grupa A, acolo unde se 
vor emite... pașapoartele pen
tru J.O. de la Los Angeles.

Deci chiar din prima etapă 
a campionatului fiecare jucă
toare trebuie să-și propună să 
devină o componentă a repre
zentativei țării, cu condiția, 
desigur, de a nu precupeți 
nici un efort pentru a-șl pune 
in valoare cunoștințele și, 
unde este cazul, si experiența.

PROGRAMUL PRIMEI ETA
PE. Bacău : Știința — Textila 
Buhusi ; Baia Mare: Construc
torul — TEROM Iași ; Sibiu . 
C.S.M. — Rulmentul Brașov ) 
București, sala Floreasca. de 
la ora 11 : Confecția — Pro
gresul ; Cluj-Napoca : Univer
sitatea — Universitatea Timi
șoara ; Constanța : Hidrotehni
ca — Mureșul Tg. Mures.

FOTBAL
• „Top "81": primii 5 

divizionari A, pe posturi.
• interviu cu Costică 

Ștefănescu, căpitonui „tri
colorilor".

(pag. 4-5)



BIN SCAUNUL CU ROTILE, PE PODIUMUL OLIMPIC!
O poveste cu un călăreț. U 

poveste care nu s-ar prea lega 
de ceea ce spunem uneori că 
ar fi sportul — Nadia, Mara
dona, un penalty „pe dos", un 
finiș care decide cu o zecime 

- dar 
sport, 

mai 
X ca 
e pe

de secundă etc., etc. - 
care pune reflectorul pe 
pe exercițiul fizic, ba, 
mult, mobilizează undele 
să se vadă mai bine ce 
dinăuntrul sportului. Călărețul 
e chiar povestitorul. Se numește 
Dumitru Veîicu, a fost 
ori campion national de 
rle și s-a întors eu un 
de la Moscova (J-O.),_
vîrstă cînd alții umblă doar ca 
să mai facă o electrocardiogra
mă. Are deci, cuvîntul 
tru Velicu :

„Mi-au 
zicem, incă 
3 ani eram 
ter de cavalerie. Bineînțeles că 
am urmat tradiția familiei. Cu- 
rînd aveam să constat cu tris
tețe că cel mai bun prieten al 
meu, calul, e nevoit să se re
tragă din fața „calului putere". 
Eu. însă, nu m-am putut des
părți de cal și astfel am deve
nit călăreț sportiv, la C.CA. 
Sportul călare era marea mea 
bucurie. Din păcate, pe la 23 
de ani am simțit dureri în re
giunea lombară. Am început să 
umblu pe la medici. Am ajuns 
și la profesorul Arseni. „Disco- 
patie lombară, spre hernie de 
disc". Și un verdict : „Ori o- 
perafie, ori renunți la sport !". 
Dar nu m-am îndurat să urc 
pe masă. Am început tot felul 
de tratamente... Era. însă, un 
chin... O zi bună.-...Două re
le... în ’61, după o căzătură, am 
avut o criză mare- Atunci am 
abandonat obstacolele, trecînd 
la dresaj. Mi-era, însă, din ce 
în ce mai greu. Am fost in
ternat la Spitalul militar și 
chiar propus pentru reformare. 
Din fericire, am întîlnit un doc
tor, Bratu, care m-a supus a- 
cupuncturii. Și mi-am revenit. 
Nu de tot, dar era mai bine. 
In ’62 am devenit campion de 
dresaj. Dar încălecam mai 
mult din voință, pentru că du
rerile persistau- în 1972. în ca-

plăcut caii, 
din leagăn, 

pe cal. Tata

de 12 
călă- 

bronz 
la o

Dumi-

hai să 
Pe la 

— ofi-

»
drul pregătirilor 
de la Mdnchen, 
mai mare criză, 
mint, cum s-ar spune. Am re
luat circuitul medical, în con
diții „fără speranță". Nici nu 
mai puteam umbla. Ajunsesem 
în scaunul cu rotile. Intr-o bu
nă zi. mă vede în starea asta 
generalul Stănculescu. „Știi ce
va, Velicule 7 Eu aș zice să te 
duci la un profesor bătrîn, des
pre care se spune că face mi
nuni"... Și m-am dus. Așa l-am 
cunoscut pe profesorul de edu
cație fizică Constantin Nemțea- 
nu, din primele promoții ale 
A.N.E.F—uIui S-a uitat la mi
ne, m-a pus să mă mișc, m-a 
palpat ca pe un om de plasti
lină și mi-a zîmbit : „Nu-i nici 
o problemă... Aveți o tasare a 
vertebrelor, ca urmare a efor-

pentru J.O. 
am avut cea 
Eram la pă-

Confesiunile unui călăreț

turilor specifice călărie!". Pă
rea atît de sigur pe el. încit 
am crezut că glumește- Dar 
„moșul" a trecut imediat la 
lucru, invitîndu-mă să mă sus
pend la bara fixă. Mi-a fost 
imposibil să cred că voi reuși 
acest lucru, deoarece nu îndrăz
neam să fac nici măcar o miș
care de un milimetru față de 
poziția lui Quasimodo. în cele 
din urmă, însă, m-am văzut 
sus. învinsesem primul mare 
obstacol, prima elongație !... 
Așa am lucrat timp de șase 
săptămîni. sub observație. Pro
fesorul mi-a cerut să-mi insta
lez o bară și în apartament. 
Am făcut-o. Au trecut de a- 
tunci aproape zece ani. Mă 
simt ca un nou născut. Elon- 
gațiile la bară, plus o seamă de 
exerciții suplimentare m-au 
făcut să mă nasc a doua oară... 
Și cît de simple mi se par as
tăzi lucrurile- îmi păstrez su
plețea 
zi pe 
Acasă 
„moș" 
mi se .
că profesorul are 80 de ani...

O, de l-ați vedea .lucind tenis, 
cam patru ore pe zi, pe Tennis 
Club ' ' '
patia 
dacă 
la o 
ar trebui 
noastră cea de toate zilele, ca 
periuța de dinți...

Povestea călărețului Velicu 
are două continuări :

„Nu de mult primesc vizita 
unui prieten, inginer agronom 
din Jegălia, care se prezintă cu 
taică-su, purtat mai mult pe 
brațe- Aflase inginerul Tudo- 
rache de ceea ce mi se întîm- 
plase acum nouă ani. Bătrînul 
nu mai putea de durere. Pro
fesorul propune o elongație, 
dar bătrînul — nici în ruptul 
capului. Acceptă însă să se în
tindă pe covor... deși o face cu 
multă greutate- Chemăm un 
ostaș și, pe neașteptate, asist 
la o elongație în lege. în care 
ostașul trage de picioare, iar 
„moș" Nemțeanu se opune cu 
brațele, trăgînd de brațe. Ca 
prin minune, tatăl lui Tudora- 
che se ridică și are revelația 
unei formidabile eliberări. Pro
mite și el să-și instaleze o ba
ră acasă..."

A doua continuare :
„Dar bara nu e singurul a- 

parat al lui Nemțeanu— Aveam 
la cazarmă un 
nefuncțional, 
fracturi prost 
măsese doar 
prin curte. Și 
rnîna profesorului de educație 
fizică. A început 
complex de 
satorii. Azi 
mi-a cerut 
unde nu e

. Un tînăr 
poarte pe 
și uitat că 
braț care 
nea".

!..• e de părere că disco- 
ar fi o maladie eradicată 

în fiecare casă s-ar insta- 
bară. Această bară care 

să intre in viata

ostaș cu un braț 
în urma unei 
„însăilate". Ră- 
bun de măturat 
iar a intrat pe

un întreg 
exerciții compen- 
e complet refăcut, 
să lucreze la cai, 
chiar atît de ușor, 

sortit parcă să-gi 
umeri beteșugul a 
a avut mai 

mai mult îl
ieri un 
stînje-

ASIGURA PROGRESUL PERFORMANIELOR
Recent, a fost organizat un 

curs de perfecționare a condu
cătorilor 
județene 
și sport, 
constituit 
și mijloace pentru îndeplinirea 
Programului de dezvoltare a 
activității de educație fizică și 
sport pe perioada 1981—1985 și 
perfecționarea metodologiei mo
derne pentru dirijarea procesu
lui de pregătire a sportivilor 
de performanță.

La curs au participat repre
zentanți ai consiliilor județene, 
inspectori școlari județeni, 
președinți de cluburi sportive, 
antrenori, medici și alți specia
liști.

Principalele teme s-au referit 
la caracterul aplicativ și meto
dologia sportivă pentru 
rea eficienței procesului 
struire, perfecționarea 
tințelor de specialitate, 
derea îmbunătățirii 
de selecție a copiilor și junio
rilor din teritoriu, a creșterii 
rolului competiției sportive cu 
caracter național „Daciada" in 
sprijinul depistării și pregătirii 
tinerelor talente.

O parte a cursului a fost or
ganizată sub formă de schimb 
de experiență, cu acțiuni prac
tice la cabinetele metodice ale 
cluburilor sportive Steaua și 
Dinamo, la laboratoarele Cen-

cabinetelor metodice 
pentru educație fizică 
al cărui scop l-au 
însușirea de noi căi

mări- 
de in- 
cunoș- 
în ve- 

actiunilor

trului de cercetări al C.N.EF.S. 
și Centrului de medicină spor
tivă.

Dialogul de lucru purtat de 
reprezentanții forurilor meto
dice județene cu conducerea 
C.N.E.F.S- a realizat o mai bu
nă cunoaștere a sarcinilor și 
cerințelor actuale, urmată de 
unele propuneri valoroase care 
pot îmbunătăți activitatea spe
cialiștilor noștri. în finalul 
cursului, tovarășul Emil Ghi- 
bu, secretar al C.N.E.F.S.. a 
sintetizat principalele sarcini 
ale cabinetelor metodice jude
țene : constituirea 
multidisciplinare de îndrumare 
și control pentru 
prioritare din județ ; necesita
tea valorificării muncii tuturor 
cadrelor de specialitate din te
ritoriu ; activizarea cabinete
lor metodice și cadrelor de 
specialitate pentru o mai mare 
eficiență a antrenamentului 
sportiv ; o calitate nouă a in
struirii în vederea îmbunătă
țirii selecției și pregătirii.

Participantii la curs s-au an
gajat să aplice, cu toată, fermi
tatea, cu spirit de răspundere, 
combativitate și eficiență, o- 
biectivele și indicatorii miș
cării sportive pe anul 1982.

X 
prof. RODICA ȘICLOVAN

Centrul de perfecționare 
al C.N.EF.S.

brigăzilor

sporturile

—SPORTURI- *
TOTDEISl-mDOTWE

cu cele zece minute pe 
care le consacru barei, 

și la manej. Dealtfel, 
Nemțeanu (ghilimelele 
par obligatorii, chiar da-

★
fizică... O 

sîntem, în aparentă,
nottmeEducația 

de care 
pătrunși, dar pe care o uităm 
cu atîta ușurință, spunîndu-ne 
că, oricum, viața merge îna
inte...

SPEOLOGIE SPORTIVĂ

loan CHIRILA

TURISMUL DE MASĂ LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ 
ploatate și, pe alocuri, întreți
nute corespunzător. S-au creat 
lacuri artificiale la Surduc, 
Pucioasa, Văliug, Secu, Trei 
Ape, iar pe unele — și condi
ții pentru sporturi nautice t 
Clnciș, Zigoneni. Km. Vîlcea, 
Vidraru, Strîmtori-Firiza, Or
șova. Fîntinele, Tarnița, Bicaz, 
Gozna. Sînt prevăzute noi a- 
menajări de acest gen la Bodi, 
Ferneziu, pe Valea Sohodolului 
și a Kîului Mare, la Trei Ia
zuri (Iași). Broasca, Budeas», 
Vîîcele (Argeș) etc. Peste tot 
există deci Preocuparea pentru 
lărgirea bazei materiale a tu
rismului dar. din păcate, a- 
ceastă splendidă zestre turisti
că nu este exploatată la ma 
ximum.

Cei mai mulți turiști bucu 
reșteni preferă zona preorășe
nească a Capitalei dar. în ul
tima vreme, s-au organizat 
prea puține acțiuni turistice 
spre aceste zone, iar trans
portul a fost, de multe ori, de
ficitar. Bucureștenii se „înghe
suie" Pe Valea Prahovei, cînd

(Urmare din pag. 1)

Așa cum s-a arătat ia aceas
tă sesiune, nevoia de recreere 
capătă de la an la an compo
nente noi, datorită gradului 
de mecanizare și automatizare 
a producției, ceea ce reduce 
efortul fizic. în același timp, 
sporește timpul liber al omului 
muncii, pe care, din păcate, 
mulți și-j petrec doar în casă, 
fn fața televizorului. Dacă în 
1972 excursiile la sfîrșiț de 
săptămînă erau practicate, la 
noi, de 12.6 la sută din popu
lația orașelor, în 1980 s-a ajuns 
la aproape 15 la sută. în Bucu
rești cifrele sînt mai mari (26.7 
la sută în 1979).

Cu toate acestea — o consta
tare nu tocmai îmbucurătoare : 
numărul practicanțiîor turis
mului de Ia sfîrșitHl săptămî- 
nii este încă destul de 
Orașele noastre, 
edililor lor, și-au 
moașe zone de agrement, 
acestea nu sînt suficient

prin 
creat

nuc. 
grija 
fru- 
dar 
ex-

PROCURAȚI DIN VREME BILETE PENTRU
TRAGEREA EXTRAORDINARĂ

LOTO
* REVELIONULUI

în

iianuarie 4992
se atribuie cîțtiguri în:

BANI 
AUTOTURISME 

SI EXCURSII

4 faze, cu un total de 120In cadrul a 12 extrageri 
de numere, se vor atribui :
• AUTOTURISME „Dacia 1300“ si „Skoda 120 L"
• MARI CÎȘTIGURI ÎN BANI, variabile și fixe
• EXCURSII în R. S. Cehoslovacă sau R. P. Ungară

Oferiți și celor dragi un bilet la această tradițională și 
avantajoasă tragere !

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE : joi 31 decembrie.

există trasee frumoase și spre 
Cheia sau Moroeni. 
privește durata 
dacă în 1977 erau 
cele de o zi, acum 
ticate cele de o zi și jumătate- 
două. Constatări 
s-au făcut Șj în 
vește mijloacele 
Astfel, folosirea _______ . ___
în creștere. Crește, de aseme 
nea, interesul pentru autocar 
(de la 9,3 la sută în 1974. la 29 
în 1981), scăzînd interesul 
excursiilor cu trenul, deși după 
părerea noastră, acestea sînt 
cele mai economicoase.

Discuțiile purtate în această 
sesiune au arătat interesul 
crescut pentru turismul cul
tural, pentru că. așa cum arăta 
Pop Simion, redactor șef al 
revistei „România pitorească", 
turismul înseamnă cunoaștere, 
prețuire, schimb de valori.

Pentru cei care iubesc tu
rismul, mișcarea în aer liber, 
este clară concluzia : trebuie 
să practicăm intens turismul 
la sfîrșit de săptămînă, cu toa
te mijloacele care ne stau la 
dispoziție, făcînd totodată din 
turism un act de cultură, prin 
care ne cunoaștem țara, valo
rile ei. realizate de-a lungul 
secolelor.

In ceea ca 
excursiilor, 

preferate 
sînt prac-

interesante 
ceea ce pri
de transport 
bicicletei este

Anul acesta a fost deosebit 
de rodnic pentru activitatea 
speologilor sportivi din tara 
noastră : descoperirea a peste 
900 de 
mează 
galerii 
mare 
interes 
tar. Una dintre 
semnate realizări 
constituie, de exemplu, _ .. . 
rarea peșterii Ciur-Ponor, care 
măsoară 5,2 km, de către 
membrii clubului de speologie

peșteri noi care însu
mai bine de 54 km de 
subterane, unele de o 
frumusețe
științific

și de mare 
și documen- 
cele mai în- 
ale anului o 

explo-

„EmiJ Racoviță" din Capitală, 
împreună cu cei de la clubul 
speologilor amatori din muni
cipiul Cluj-Napoca. Descoperi
rea de către speologii din cer
cul univ -itar Cluj-Napoca a 
unor importante prelungiri în 
peștera Dîminii din Munții Bi
hor (peste 3 km), și de către 
studențt din Petroșani a unei 
peșteri de peste 800 m lungi
me, plină cu concretiuni de li- 
monit — iată doar două dintre 
frumoasele realizări din acest 
an.

SALVAMONT
Membrii formației „Salvamonț" din Municipiul Brașov au 

organizat un ..punct fix" pe muntele Postăvarul (lingă cabana 
Cristianul Mare), care va funcționa pe tot timpul sezonului de 
iarnă. De notat că, prin muncă voluntară ei au contribuit și 
la construirea clădirii ..punctului", care cuprinde mai multe ca
mere — printre care un cabinet medical pentru acordarea 
mului ajutor — precum și la amenajarea și dotarea lui cu 
terialele necesare salvării accidentaților de pe pirtiile de 
sau din împrejurimi.

pri- 
ma- 
schi

ALPINISM
începînd c® luna 

pînă în iulie anul 
fiecare joi după-amiază, la fa
cultatea de matematică a Uni
versității București și — din 
două în două săptămîni — pe 
diferite trasee din masivul 
Bucegi. peste 150 de tineri și 
tinere, între 18 și 25 de ani, 
urmează cursurile teoretice și

trecută și 
viitor, in

practice de inițiere în 
nism. La sfîrșitul etapei, 
misia municipală de turlsm-
alpinism — organizatoarea ac
țiunii — va decerna fiecărui
participant „Insigna de alpi
nist", fără de care nu este ad
misă înscrierea la nici o com
petiție de acest gen.

l
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NOI RECORDURI
DE PATINAJ VITEZĂ

CRISTIAN MURGU, ALEXAN
DRIA. Dintr-o aruncare de la 
margine nu se poate înscrie un 
gol direct, nici ta poarta adversă, 
nici — din neatenția portarului ! 
— ta proprie poartă. In cel de-ai 
doilea caz, totul se reduce la o... 
sperietură șl la o lovitură de 
colț. In primul caz, se acordă lo
vitură de la poartă. Aruncarea de 
la margine nu este însă atît de 
banală, cum pare, mai ales în a- 
propierea porții adverse și atunci 
când ea poate fi trimisă ta ca
reul advers. în această privință, 
îșl cîștlgase un adevărat renume, 
ta urmă cu ani, Remus Cîmpeanu, 
de la Universitatea Cluj-Napoca. 
Din cele ce știu, vă mai pot spu
ne că un concurs pe această te
mă, organizat în 1969, a fost cîștl- 
gat de un jucător englez, Bobby 
Woodruff, de la echipa Crystal 
Palace (liga a H-a), cu o arun
care de... 35 de metri I

BARBU STOIAN, SINAIA. Da 
coborîre, schiorii pot atinge vite
ze de peste 100 de kilometri pe 
oră ! Cam cît... acceleratul. Dar 
acesta mai are „restricții de vite
ză", pe etad schiorii, nu.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI.

In

Retrăgindu-se din activitatea 
competițională, ilie Oană a decla
rat că dintre toate echipele pe 
care le-a antrenat optează pentru 
Petrolul :
Poți trăi frumoase clipe, 
La oricare din echipe, 
Dar in inimă rămii, 
Tot la „dragostea dinții"

ION PECHICI, BUCUREȘTI.
Divizia A, cel mal mare scor e»te 
cel înregistrat In anul 1948, la 
Arad, ta meciul I.T.A. (U.T.A.) — 
Jiul Petroșani : 12—0 I In tur, la 
Petroșani, rezultatul fusese 1—1. 
Cam mare diferența de goluri pe 
parcursul Petroșani — Arad ! Dar 
fotbalul nu cunoaște limite ta 
materie de rezultate-surpriză.

NELU PETRUS, TIMIȘOARA. 
De acord cu dv. A spune că s-a 
comis o infracțiune, de pildă, ta 
careu, nu este exprimarea cea 
mai bună. La fotbal, ca șl la ce
lelalte sporturi, nu se pot comite 
infracțiuni — cuvîntul are un alt 
sens — ci GREȘELI ȘI INCOREC
TITUDINI vizavi de litera regu
lamentului. Din păcate, termenul 
„infracțiuni" s-a încetățenit de 
mult șl nu va putea fi eliminat 
cu una cu două.

După cum am anunțat, pa
tinatorii români au dominat 
concursul internațional de vi
teză desfășurat recent Pe pis
ta artificială de la Budapesta, 
urcînd pe podium în majorita
tea probelor. Alături de senio
rii noștri, au luat startul șj o 
serie de tineri alergători care 
au reușit să corecteze mai 
multe recorduri de juniori și 
copii : 5 000 m și 1500 m ju
niori I — - - •
Miercurea 
7:59,02) și 2:11,5 (v.r.

Zolt Zakarias (S.C. 
Ciuc) 7:46,6 (v.r.

_____ , „ 2.“,: ; ... 2:11,?); 
1000_m Și poliatlonul de sprint
la juniori II — Carol
(Viitorul Cluj-Napoca) 
(v.r. 1:28,69) șl 177,620 p 
180,133); 1000 m copii I — Da
niel Csata (Tractorul Brașov) 
1:30,84 (v.r. 1:33,46) ; 500 m co
pii I — Daniel Bota (Viitorul 
Cluj-Napoca) 44,43 (v.r. 46,39) ; 
1500 m copii I — Daniel Bota 
și Daniel Csata 2:29,00 (V.r.
2:33,1).

Lang 
1:28 32

(v.r.



Jn săli,pepîr>tii șiTile de

Tineretul studios din patria noastră se află 
în plină vacanță. Pretutindeni această primă 
recreație a anului școlar este dedicată odihnei 
active. Cum se realizează ? Cel mai eficient, 
prin acțiunile sportiv-recreative, aflate în a- 
tenția tuturor unităților de învățămînt, con
cursuri și competiții inițiate de pionieri și ule- 
ciști și organizate de asociațiile sportive din 
școli, sub însemnele mobilizatoarei întreceri a 
„Daciadei".

In multe orașe, cluburile de vacanță reușesc să polari
zeze atenția unui număr tot mai mare de copii și școlari. 
La reușita activităților lor își dau concursul nu numai ca
drele didactice de educație fizică. Ci și profesorii de alte 
specialități, directorii de școli. Orele de sănătate continuate 
în această vacanță de iarnă sînt folosite din plin.

Tematica acestei pagini dedicată vacanței de iarnă își 
propune să surprindă unele aspecte legate de problematica 
sportului școlar, în această perioadă în care tineretul stu
dios, departe de a sta la gura sobei, poate fl întîlnit în 
activități recreative, cu predilecție în aer liber, pe pîrtii 
și patinoare, acolo unde condițiile meteo sînt prielnice, în 
săli de sport sau pe stadioane. Este o imagine care relevă 
bucuria mișcării pe care o trăiesc, în aceste frumoase 
zile de vacanță, toți copiii patriei !

pistele 
.Tinere-

Start lansat pe 
vacantei de la 

tului"
Foto : Vasile BAGEAC

JOACA 
PENTRU

I FĂCUTĂ
CEI MICI...

Liceul „Nicolae Bâlcescu“ — Craiova

„0 ADEVĂRATĂ OAZĂ DE DESTINDERE Șl RECREARE
însemnări de la „Tineretului1*

Parcă pentru a delimita mai 
precis și a clarifica de la bun 
început destinația sălii special 
amenajate de la parterul Li
ceului de faimă națională „Ni
colae Bălcescu" din Craiova, 
organizatorii au pus un afiș cu 
litere de-o șchioapă pe ușa de 
la intrare : „Clubul Vacanța". 
E aproape ora prînzului. dar 
aici activitatea este în toi, un 
număr mare de elevi sînt an
grenați în activitățile sportive 
specifice vacanței, participînd 
cu multă plăcere la întrecerile 
de șah și tenis de masă.

Profesoara de educație fizică 
Elisabela Rinderu, care supra
veghează îndeaproape desfășu
rarea programului stabilit, trece 
pe la mesele de tenis, se o- 
prește pentru cîteva clipe și în 
fața meselor cu 64 dc pătrate 
albe și negre, dă indicații ele
vilor participant: la activități- 
Sîntem plăcut surprins! să 
constatăm că. alături de un ca
dru de specialitate, in sală se 
află și alți profesori ai Liceu
lui. între care Sanda Diacones- 
cu, profesoară de limba roma
nă. comandanta unității de pio
nieri, Martin Paulescu, profesor 
de desen. Apreciem entuzias
mul și vigoarea cu care copiii 
participă la aceste activități 
sportive din cadrul Clubului de 
vacanță și-o rugăm pe profe
soara Elisabeta Rinderu să ne 
ofere mai multe amănunte des

la Școala gcncralâ nr. î din Si. oncorghc

ACTIVITĂȚI NON STOP,

pre ceea ce s-a propus să se 
facă la Liceul „Nicolae Băl
cescu" în această perioadă de 
odihnă activă pentru toți elevii 
țării.

— După cum vedeți, ne spu
ne interlocutoarea, la noi acti
vitățile sportive de vacanță au 
demarat bine, Pe baza unei 
planificări riguroase, care la 
început cuprinde patru ore pe 
zi (8—12), ne-am propus să a- 
sigurăm elevilor scolii noastre 
activități sportive variate, plă
cute și interesante, care să-t 
atragă și să-i mobilizeze. Am 
dotat clubul de vacanță cu 5 
mese de tenis de masă, dintre 
care două le-am primit chiar 
in aceste zile, cu 10 mese de 
șah, astfel că, prin rotație, un 
mare număr de elevi vor pu
tea, să-și petreacă aici clipe 
plăcute de odihnă recreativă. 
După o scurtă perioadă de 
„încălzire", ne-am propus să 
dăm startul și în competițiile 
sportive propriu-zise pe care 
le-am inclus in planul nostru 
pentru această perioadă, pentru 
că vom folosi desigur prilejul 
ca un număr cit mai mare de 
elevi să fie angrenați în com
petițiile atit de îndrăgite ale 
„Daciadei".

Ni s-a părut binevenită, 
utilă și interesantă inițiativa 
organizatorilor clubului, de a 
pune la dispoziția elevilor un 
Jurnal de însemnări. în care 

elevii fac propuneri și sugestii 
despre activitățile ce au loc 
aici, jurnal în care sînt con
semnate cu meticulozitate toa
te rezultatele înregistrate. Ele
vul Ionel Vulpis, din clasa a 
Vil-a B, jucător de tenis de 
masă, el însuși organizator de 
competiții sportive, sintetizează 
parcă părerea tuturor elevilor 
iubitori de sport de aici : „Du
pă un trimestru bogat in acti
vități școlare propriu-zise, cu 
multe ore zilnice afectate în
vățăturii, Clubul de vacanță 
reprezintă acum pentru noi o 
adevărată oază de destindere 
și recreare și ar fi tare păcat 
să nu dăm curs invitației care 
ni s-a făcut de a participa la 
cit mai multe dintre concursu
rile care se organizează aici". 
Tovarășul Nicolae Andrei, di
rectorul Liceului „Nicolae Băl
cescu", un mare sprijinitor și 
iubitor al sportului, ține să ne 
precizeze că, pe lingă activi
tățile organizate în sală, în 
planul Clubului de vacanță se 
află, de asemenea, și alte ac
țiuni de mare audiență la e- 
Ievi. între acestea, cîteva 
excursii montane, la Semenic, 
Sibiu-Poiana Mărului. Cum
păna sau Păltiniș, care ur
mează a fi folosite atit pentru 
cunoașterea unor zone de in
teres turistic ale patriei, cît și 
pentru inițierea în tainele 
schiului. De asemenea, ni se 
face precizarea că, în raport 
de condițiile climaterice, vor 
fi organizate întreceri de să
niuțe și aruncări Ia țintă cu 
bulgări de zăpadă, iar sala de 
sport și bazinul de înot ale Li
ceului abia așteaptă să-și pri
mească primii oaspeți.

Constantin MACOVEI

în prima săptămînă de va
canță, cu multă zăpadă în 
Parcul Tineretului din Capita
lă, cei mai mici, puștii — în- 
fășurați în fulare și legați zdra
văn în sănii —, înaintau la 
pas, rotind priviri mirate spre 
lumea de basm din Orășelul 
copiilor. Școlarii însă, treceau 
ca vijelia către pîrtiile de pa
tinaj și săniuș, pentru ei 
Zmeul-Zmeilor, în luptă cu 
Făt-Frumos, nefiind decît o 
„antiteză", o întîlnire — fi
rește, crîncenă — între eroul 
pozitiv și cel veșnic negativ. 
Preferau, vreau să spun, „an
titeza" dintre urcuș și coborîș, 
mult mai actuală acum, în va
canță, pe derdelușurile cu ză
padă sclipitoare ,

întrecerile începeau în fie
care zi către ora 10 diminea
ța, cînd soarele încerca să zîm- 
bească peste vechiul Cocioc, 
astăzi înconjurat de mîndre 
blocuri. începeau cu alai, cu 
zarvă veselă ce se auzea pînă 
Ia „Șincai", cu zeci de sănii 
la startul din vîrful dealurilor 
înconjurătoare. Se pleca în 
bloc — lansat, ori de pe loc 
— iar cînd întreaga ceată se 
arunca' cu poftă și forță în 
circa bolizilor cu tălpici alu
necoase de fler, pămîntul se 
cutremura sub ghetele reporte
rului care se întreba : „Cam 
cîte grade pe scara... vacan
ței ?"

în pauze, bineînțeles, laurea- 
ții acordau interviuri...

— De la ce școală ?
— Mă numesc Anca Abru- 

<1an și sînt elevă în clasa a 
Vl-a C la Școala generală 
nr. 97.

Iar la sflrșit, cronicarul no
ta : 10 Ia educație fizică și 
alte 11 medii de 10 pe tri
mestrul acesta !

Și din nou :
— De la ce școală ?
— Sintem echipa reprezenta

tivă a Școlii generale nr. 62 
din cartierul Pantelimon, avem 

și noi pistă grozavă de cobo- 
rîre, dar astăzi am venit să 
vizităm Orășelul copiilor. Bine
înțeles, cu săniile.

Și iar notam : formație re
dutabilă, disciplinată, ținută 
mindră — strădania continuă a 
dascălilor de sport Camelia 
Badea, Carolina Cîrligcanu, 
Victor Barb, Cristian Ștefă- 
nescu.
' în Parcul Tineretului între
cerile sînt de tot felul, mult 
mai aparte față de cele aflate 
în regulamentele în vigoare. 
Ai venit, bunăoară, cu schiu- 
rile pe umăr și baba iarna n-a 
binevoit să înghețe de cu sea
ră pîrtia, te înscrii la .Cros 
cu bețe susținătoare de... e- 
fort". întrecerea place, alergi 
mai mult pe sus sprijinit în 
bețe. Punctajul însă e ceva 
mai complicat, dar cine mai 
ține seama de clasamentul ca
re se lungește, se modifică din 
oră în oră ?

Poate, doar, cei din comisia 
de organizare, cu „planul la 
joacă" parțial numai îndepli
nit, din pricina vremii capri
cioase. Oricum, invitațiile pen
tru viitoarele concursuri au fost 
lansate. S-au ocupat de treaba 
aceasta cei de la Consiliul 
pentru Educație Fizică și 
Sport al sectorului 4, planifi- 
cînd concursuri atractive pen
tru toată puștimea. Astfel, 
„Cupa vacanței" „Cupa 30 De
cembrie" — la patinaj (marți 
5 ianuarie, la baza sportivă din 
„Olteniței" — ora 10), la tenis 
de masă (miercuri 6 ianuarie, 
la Școala generală nr. 102 — 
ora 9,30), Ia săniuțe (joi 7 ia
nuarie, în Parcul Tineretului 
— ora 10), la șah (sîmbătă 9 
ianuarie, la Școala generală nr. 
98 — ora 9,30).

Va fl și schi dacă bătrîna 
iarnă permite, va fi și hochei 
pe gheață, dacă gerul ajută — 
va fi vacanța de iarnă I

Vasile TOFAN

PENTRU TOATE GUSTURILE in județul Buzău, printre atitea altele
Deși ne aflăm în plină va

canță, la Școala generală nr. 
7 din municipiul St. Gheor
ghe activitatea este la fel de 
însuflețită ca în zilele obiș
nuite de cursuri. Activitatea 
sportivă, se înțelege. Copiii vin 
„cu mic cu mare", „pentru a 
face cit mai frumoase aceste 
zile de vacanță", cum ținea să 
sublinieze prof. Acafiu Feher. 
Cunoscutul dascăl de sport din 
Micfalăul Covasnei este pre
zent. de mai multi ani. în a- 
ceastă școală. Ambițiosul pro
fesor continuă, cu aceeași pa
siune, activitatea sportivă cu e- 
levii. Nu mai practică ciclotu
rismul de masă („decît oca
zional"), aici in primitoarea 
școală din cartierul Ciucului 
prioritățile indrepttndu-se spre 
tenis de masă și șah — în 
toate anotimpurile, iar acum 
iarna către schi și patinaj. E- 
vident, tot la nivel de masă.

Așadar, teatrul de desfășu
rare a activităților de vacanță 
pentru elevii de la Școala ge
nerală nr. 1 din Sf. Gheorghe 
râtnîne In continuare instituția 
în care aceștia învață. Cele 
zece mesa de tenis proiectate 
de prof. Feher, confecționate 
cu sprijinul comitetului de pă
rinți (președinte Ion Maar), 
antrenează zilnic numeroși co
pii, într-o întrecere non-stop, 
pentru „Cupa 30 Decembrie", 
in timp ce alți copii practieă 
șahul tn cadrul aceleiași com
petiții. Pentru cei mai mulți, 

însă, zăpada, căzută în strat 
gros, de peste 50 de centime
tri exercită o atracție irezis
tibilă, invitîndu-i pe pîrtiile 
din apropierea școlii, excelente 
pentru minifond (700 m) și 
minislalom (400 m). O bogată 
activitate, se desfășoară, de a- 
semenea, pe patinoarul de la 
„Construcții", situat în vecină
tate.

Pentru a satisface toate gus
turile, prof. Feher. coordona
torul activităților sportive de 
vacanță, beneficiază de spriji
nul unui larg colectiv de co
laboratori, cadre didactice care 
înțeleg rostul și nevoia de miș
care a copiilor, în rîndul că
rora se află, aproape perma
nent, profesorii Nagy Arpad, 
Vancso Suzana. Szekely Hajnal 
și (nu la urmă) directoarea 
școlii, prof. Bodola Tiinde. Ne
voia de a avea cît mai aproa
pe un asemenea colectiv se face 
simțită pentru că prof. Feher 
va conduce. în paralel, si „o 
tabără a celor mai harnici e- 
levl in sport si la învățătură", 
la Lisnău-vale (30 km de Sf. 
Gheorghe), acolo unde se poa
te practica în voie schiul și 
unde — mai ales — copiii își 
formează în continuare unele 
deprinderi practice prin auto- 
gospodărire. Un tucru bun pe 
care școlarii din St. Gheorghe 
II fac de un deceniu, acolo în 
tabăra de la Lisnău-vale».

Tiberiu STAMA

COPIII NEHOIULUI, ÎN EXPEDIȚII PE SCHIURI...
...Zărim, din goana rapidului «5, 

un ochi de apă înghețată. Un co
pil cu patine In picioare tmplnge 
ta o sanie. Privim la ceas : nu 
trecuse mult de ora 7. Prezența 
acelui copii la o asemenea oră 
matinală, tn cel mal pur cadru 
natural, poate reprezenta cel mai 
bun argument In favoarea ideii 
că mișcarea înseamnă și necesi
tate, și bucurie — mai cu sea
mă la vîrsta cravatei de „șoim- 
sau pionier. Cu această imagina 
in memorie ne-am oprit la Buzău, 
convinși că tntr-un cadru organi
zat sportul constituie o și mai 
mare atracție a vacanței.

Primul drum, pentru fireasca 
punere tn temă, ta sediul 
C.J.E.F.S. Aflăm, mai intii : 
miercuri, fix la ora 10, 359 de e- 
levi au constituit prima serie (nu 
șt singura !) care a plecat la 
Arbănași, pe teritoriul comunei 
Beceni, aflată la 33 kilometri de 
municipiul reședință de județ, in 
apropierea vestițllor vulcani no
roioși și a focurilor vii. Acolo, 
intr-o copaie naturală, există o 
tabără pionierească interjudețea
nă modernă, cu toate cele nece
sare. Printre altele, sală de club 
cu mese de pmg-pong, un teren 
polivalent asfaltat, altul gazonat 
tn miniatură și, lucru foarte im
portant în plin sezon al fulgilor 
de nea, o ptrtle de săniuș »l 
schi, locuitorii taberei avînd la 
dispoziție — prtn grija Inspecto
ratului școlar Județean — „acce
soriile" necesare. Alți 100 de e- 
levi, tmpărțițl tn două serii, vor 
putea aluneca pe pîrtiile de ta 
Siria. se vor organiza, desigur, 

întreceri, după modelul primului 
concurs da sdniuș, găzduit dumi
nică de comuna Breaza (unde 
funcționează un entuziast cadru 
didactic — Mihai Zidărescu). ta 
care au luat parte copiii a trei 
sate. După cum Intru totul pildui
toare este pasiunea profesorului 
Gheorghe Stanclu. Acesta pleacă, 
in mod regulat, tn excursii pe 
schiuri cu elevii Neholului, ei 
purttnd tn spate rucsacuri pline 
cu de toate, viața tn mlftocul na
turii — cu dormit la cabane fo
restiere, cu tăiatul lemnelor — 
fiind oarecum aspră, dar minuna
tă. Diapozitivele realizate de acest 
profesor stau oricind mărturie.

Am putea continua cu șirul u- 
nor frumoase preocupări, fie că 
e vorbă de comuna Merei sau de 
orașul RImnicu Sărat (aici, Strada 
„Mare" continuă si fie rezervata 
joia și duminica concursurilor de 
tot felul, mai ales ale preșcola
rilor). Multe aspecte Interesante 
am descoperit Insă șt tntr-un tur 
de oraș, efectuat împreună cu 
prim-vlccpreședintele C.J.E.P.S., 
prof. Nicolae Dragu. Am văzui 
astfel tn Crîngul Buzăului „Oră
șelul copiilor", foarte populat, 
chiar dacă afară mai mult ploua, 
concursul de săniuțe cu tracțiune 
programat fiind amtnat deci din 
motive obiective. La șc. gen. 11, 
profesorii Mircea Popescu și Ni
colae Dumltrașcu pregăteau tra
diționala competiție a fulgului de 
nea. tar la C.S.M. Gloria șl 
C.S.Ș. I se făceau preparative 
pentru o acțiune comună — Car
navalul ghețtt, a cărui etapă <• 
naugurală ar» loc chiar astăzi. La

cele șapte cluburi de vacanță, te
nisul de masă e la mare preț. 
Dar și handbalul, și voleiul, șt 
gimnastica — 11 fetițe de-a
Șchioapă, la acea oră, tn sala de

i C.S.Ș. 1 și vreo 30 de băieți 
tn sala Liceului centenar B. P. 
Hașdeu, pe Ungă care funcționea
ză și C.S.Ș. 3, marea mtndrle a 
responsabilului acestuia, prof. 
ștefan Popescu, numindu-se mul
tiplul campion de juniori Marian 
Colicei (pe urmele fostului elev 
al liceului Romulus Bucurolu cal
că și alții, ca, de pildă, Radu Si- 
deris). Și tot aici se află coman
damentul taberelor : un grup nume
ros de elevi din Rtmnlcu Sărat 
tocmai plecau spre munte. tn 
fapt, excursiile slnt o mare atrac
ție, numai in această săptămtni 
sute și sute de copii de la școli
le generale din Dimiana, Vemești, 
C. A. Rosetti, Buzău — S, 13, Li
ceele B. P. Hașdeu, tnd. 3, 0 s-au 
îndreptat spre Predeal. Bușteni, 
Piatra Craiului, valea Buzăului, 
București etc.

Patinoarul, gheața sa bine fă
cută. cu Instalația sa de noctur
ni, este, parcă, un magnet. Indi
ferent că e vorba de prichindelul 
cu ochi verzi ce se prezintă 
Andrei Roșu (nu a părăsit gheața 
nici cina ploaia devenise mal In
sistentă) sau de pionieri precum 
Ana Marta Teodorescu. fiica cu
noscutului arbitru de fotbal.

Imaginea copilului făcind pati
naj sau săniuș de unul stapur 
emoționează, dar și îndeamnă ta 
reflecții.,,

Gao RAEȚCHI



OBSESIA FINALURILOR", UN... ADVERSAR ÎN>>

După ce F. C. Constanța re
venea spectaculos în Divizia 
„A", antrenorul Emanoil Ha
șoti făcea următoarea declara
ție : „Pină acum totul a fost 
frumos. Dar noi sîntem rea
liști, deoarece greul abia în
cepe. Avem un Iot nu prea 
tînăr, cu cîțiva fotbaliști in 
preajma vîrstei de 30 de ani 
sau treeuți de ea ; posibilii în
locuitori sint la distanță cam 
mare, valoric vorbind, de ti
tulari. Și mai este ceva. De
pinde și de cum vom lua star
tul..." într-adevăr drumul echi
pei Litoralului a fost marcat 
In sezonul de toamnă de... ceea 
ce antrenorul ei se temea. Să 
recapitulăm puțin : în etapa de 
debut. F. C. Constanța — Sport 
club Bacău 0—1 (Șoiman în
scria în min 44 unicul gol), o 
partidă în care raportul șutu
rilor și al cornerelor, net fa
vorabil gazdelor, era anulat de 
două mari greșeli personale ale 
lui Antonescu și, respectiv, 
Turcu ; în etapa a Il-a : 1—1 
cu Progresul Vulcan, la Bucu
rești (după ce F.C. a condus cu 
1—0 !) ; în etapa a IlI-a, con- 
stănțenii au făcut-o din nou 
„fiartă" acasă. (0—0 cu F. C. 
Olt) și... uite așa au început 
coborîșurile și urcușurile în 
campionat, oglindite în cele 
șapte puncte cedate pe teren

13. F.C. CONSTANJA
© Puncte cîțtigate in deplasare : 4 (cîte umil cu Progresul Vulcan, 

Sportul studențesc. Politehnica Timișoara și F.C.M. Brașov). Puncte 
pierdute pe teren propriu : 7 (cite 2 cu S. C. Bacău și Dinamo, cite 
1 cu F. C. Olt, Corvînui și Universitatea Craiova).

O Cel mai bun loc ocupat : 11 — etapa a 5-o 1 cei mai slab loc : 
17 — etapele a 9ra și a Ura.

© Golgetarii echipei : Buduru 6 goluri, I. Constantinescu și Peniu
— cîte 3, Gache și Petcu — cîte 2, Mărculescu, I. Moldovan și Turcu
— cîte 1.
• Jucători folosiți : 23. Antonescu 17 meciuri, Drogeanu, Gache, Bu

duru și I. Moldovan - cite 16, Costaș, Petcu și Banali — cîte 1'5, I. 
Constantinescu și Nistor — cîte 13, Turcu și Mărculescu — cîte 12, Peniu 
și Caramalău — cîte 9, Purcărea 7, Zahiu l’l 4, A. Constantin și Ște- 
fonovici - cîte 3, Mănailă și Lascu - cîte 2, Ciobanu. Livcivc și Bă- 
trîneanu — cîte 1.
• Primii jucători pe baia notelor : 1. Antonescu 7,06, 2. Costaș 6,86, 

3. Buduru 6,62
© Media notelor echipei : 6,43 (6,60 acasă - 6,26 în deplasare).
© Cartonașe roșii, nici unul.
• Cartonașe galbene : 10 (7 jucători) ; cele moi multe Costaș, Turcu 

șl Borali — cîte 2.
• A beneficiat de o lovitură de Io 11 m, transformată de Petcu. A 

fost sancționată cu 4 penalty-uri : 3 transformate și 1 ratat.
• A expediat 246 de șuturi (1612 acasă - 84 în deplasare), dintre 

care 122 pe spațiul porții (90 acasă - 32 în deplasare).

propriu și patru aduse din de
plasare ! încă cîteva exemple : 
Ia Tîrgoviște, cu C. S. (unde 
echipa s-a mișcat destul de bi
ne) meciul a „curs" spre 1—1, 
dar Nistor a comis penalty și 
echipa lui Dobrin a cîștigat... 
gîfîind ; în meciul cu Dinamo, 
F. C. Constanța și-a turnat sin
gură plumb în picioare, bucu- 
reștenii deschizînd scorul pe o 
Inexactitate comisă la centrul 
terenului de Antonescu ; la A- 
rad, „marinarii" au păstrat 
scorul alb pînă în min. 61, însă 
a greșit Costaș. intervenție în- 
tîrziată, și cursul partidei s-a

Doi înaintași contra patru apărători, iată una din explicațiile 
insucceselor constănfene pe teren propriu. (Fază din meciul F.C. 

Constanța — „U“ Craiova, 1—1).
schimbat ; la Petroșani, echipa 
lui Hașoti a remontat specta
culos de la 0—2 și, din nou, 
Costaș gafează copilărește, Ga- 
che comite un 11 m inutil și- 
conturile erau încheiate. In 
toate aceste cazuri relatate, e- 
chipa constănțeană n-a evoluat 
rău, însă abudența greșelilor in
dividuale, lipsa de concentrare 
a jucătorilor în faza de apă
rare au năruit mari speranțe.

Toate acestea s-au petrecut 
In prima parte a sezonului, 
pentru că în a doua, mai exact

17 4 7 6 19-21 15

din etapa a X-a, „unspreze- 
cele" constănțean a dovedit 
mai multă constanță și sigu
ranță în apărare, mai multă în
credere în posibilitățile proprii 
(rețineți — echipa n-a putut 
beneficia de nici un transfer de 
rezonanță).

Ceea ce trebuie însă de a- 
preciat este faptul de necon
testat că echipa de pe litoral 
n-a venit in Divizia „A" să 
facă antijoc ; ea și-a disputat 
în mod deschis șansele, n-a 
tras cu dinții de rezultate in 
deplasare, tenta sa ofensivă, 
generală, fiind ilustrată și de 

poziția sa într-un clasament 
„sui generis" al șuturilor ex
pediate în acest sezon : F. C. 
Constanța este plasată în ve
cinătatea primelor două locuri 
ocupate, în ordine, de Dinamo 
și Universitatea Craiova. Este 
o demonstrație a disponibili
tăților ofensive ale echipei an
trenate de cuplul Em. Hașoti 
— C. Marcș, disponibilități ca
re, din păcate, n-au avut sufi
cientă „acoperire" în fața por
ților adverse. Semnificativ este 
faptul că I. Moldovan (folosit 
in 16 partide), Mărculescu (12), 
Turcu (12) și Peniu (9) au la 
activ puține realizări : primii 
trei, numai cîte un singur gol; 
ultimul, 3. Pe bună dreptate 
apărătorii își pot găsi un alibi 
în sterilitatea atacanților, dar 
și acestora din urmă trebuie să 
le dăm dreptul să se plîngă 
de aportul mijlocașilor (sau al 
fundașiloi' ofensivi) în elabora
rea fazelor de atac, care tre
buie să poarte pecetea rapidi
tății, exactității și oportunită
ții paselor. Ca să nu mai vor
bim de varietatea mijloacelor 
de atac pe care mijlocașii au 
datoria să le aducă în joc. Or, 
și din acest punct de vedere 
sînt unele lucruri de reproșat 
la echipa constănțeană. Condu
cerea tehnică și jucătorii sînt 
conștienți că vor avea mult 
de lucru în această iarnă, în- 
cepînd cu pregătirea fizică și 
tcrminînd cu cele mai mici a- 
mănunte legate atît de regis
trul tehnico-tactic al echipei, 
cit și de sporirea gradului de 
îndrăzneală în jocul echipei 
(citește, agresivitate în înțele
sul bun al cuvîntului).

Pentru realizarea urgentelor 
deziderate, așa cum bine re
marcă si președintele clubului, 
Nicolae Oglindă, este nevoie ca 
F. C. Constanta să depună o 
munca la puterea maxi
ma ! Cele patru puncte aduse 
de afară, mobilizarea din a 
doua parte a sezonului de toam
nă sînt argumente că echipa de 
pe litoral se poate autodepă.și.

Stelian TRANDAFIRESCU

Formația vîlceană a ocupat 
la finele ediției trecute un o- 
norabil loc 9. poziție care pu
tea fi și mai bună — chiar lo
cul 5 —. dacă în ultima etapă 
n-ar fi pierdut pe teren pro
priu întîlnirea cu Sportul stu
dențesc. Acest insucces, in fapt 
ratarea unei performanțe deo
sebite a clubului din Km. Vil- 
cea, s-a constituit intr-un în- 
r.'euut de drum destul de zbu
ciumat pe care echipa l-a par
curs în continuare și care a lă
sat urme adînci, mai ales din 
punct de vedere psihic. Și con
secințele nu au întirziat să a- 
pară. Iat-o pe Chimia, la sfîr- 
șitul turului actual, pe focul 14. 
cu doar 15 puncte agonisite. ș> 

,ele cu mari emoții...
Cauzele acestui regres sînt 

mai multe și de diversă natu
ră. Prin plecarea lui M. Pigu- 
lea au venit T. Dima — Drin- 
cipal, P. Gavrilă și FI. Chera» 
— secunzi, toți trei in postură 
de debutanți. Au apărut astfel 
inerente dereglări în mecanis
mul echipei, căutîndu-se unele 
modificări în ideea de joc. Ur
marea : un prim punct pierdut 
pe teren propriu, cu „U“ Cluj- 
Napoca. în etapa a 2-a. la ca
re s-a adăugat „remiza" cu 
Jiul din runda a 6-a. La —2, 
Chimia a schimbat conducerea 
tehnică, renunți nd la T. Dima 
și promovîndu-l pe P. Gavrilă 
antrenor principal. Schimbare 
care a coincis cu revenirea lui 
Basno după „halta" făcută la 
Timișoara, unde dorea să joa
ce, și cu retragerea din activi
tatea competițională a căpita
nului ei, portarul Constantin, 
care a fost în multe cazuri 
factorul principal al rezultate
lor deosebite obținute de Chi
mia în ultimii ani. în plus. 
Alexandru a părăsit pentru eî 
teva etape echipa, lăsînd un 
gol greu de acoperit. Deci sar
cină grea pentru tînăra condu-

Chiar dacă Chimia a pierdut în ultimele minute, partida din 
Capitală cu Dinamo, ea a lăsat atunci o bună impresie, remar- 
cindu-se, în mod deosebit, tînărul portar Pavel (în centrul aces

tei secvențe ae grup).

cere tehnică, compusă din P. 
Gavrilă și FI. Cheran. Ei au 
găsit și o soluție care se pare 
că este eficientă, prin reprofi
larea vîrfului Preda pe post de 
fundaș central de marcaj, iar 
cînd situația nu impunea altă 
soluție, secundul Cheran a pus 
zdravăn umărul, intrind pc te-

de la București; 
cînd în minutul I 
au înscris golul 
cenii ratînd un i 
fața liderului de 
care ar mai fi at 
presia generală 
zările echipei in 
unde, în tot turi

14. CHIMIA 17 6 3 8 20-31
© Puncte ciștigate în deplasare : nici unul. Puncte pir 

ren propriu : 3 (cite 1 cu ,,U" Claj-Nopoca, Jiul și C. I
© Cel mai bun loc ocupat : 13 — etapele a 4-o și a II

slab loc : 17 — etapele a 3ra, o 5ra, o 7ra și a 1<Fa.
© Golgeterii echipei : Gingu 8 goluri, G. Stan 3, Ale»

pan și Savu — cîte 2, Stanca și Carabageac — cîte 1, F
studențesc) - autogol.

© Jucători folosiți : 22. Cincă și Gingu — cite 17 me< 
geac și Preda — c*te 16, Stanca și Catargiu — cîte 16, & 
Teleșpan și Iordan — cîte 14, Alexandru 12, Povel și Bas, 
Cheran 8, Georgescu 6, Constantin 5, Roșea 4, Cilean 
Cîrceag — cite 2, Niea și Enoche — cite 1.

© Primii jucători pe baza notelor : 1. Gingu 7,00, 2. 
Catargiu 6,37.

© Media notelor echipei : 6,34 (6,43 aeaso — 6,25 în deț
© Cartonașe roșii : nici unul.
© Cartonașe galbene : 16 (11 jucători) ; cele mai multe 

torgiu, Carabageac, Te’eșpan și Basno — cite 2.
© A beneficiat de o lovitură de Io 11 m. transformată 

fost sancționată cu 3 penalty-uri, transformate.
© A expediat 227 de șuturi (165 acasă — 62 în depl< 

care 108 pe spațiul porții (75 acasă — 33 în deplasare).

ren, unde ș-a achitat bine de 
sarcina de jucător. Din păcate, 
De jocul de ansamblu al echi
pei și-a pus amprenta obsesia 
psihică a finalurilor de meci. 
Dacă în întîlnirea cu Progre- 
sul-Vu’can căderea echipei de 
la 3—0 la 3—2 nu a avut efect 
în privința zestrei de puncte, 
tn s-’-imb în partida cu C.S. 
Tîrgoviște ea a fost decisivă, de 
la 3—0 tîrgoviștenii reușind un 
nesperat 3—3 în chiar ultimul 
minut de joc. Această „criză1' 
psihică a continuat in meciul

întors de fiecare 
goală. Șj nu se i 
echipa ș-a d-J^ui 
tate doar viîcia' 
trăgînd cu dinți 
Ea a avut cîteva e 
bile pe terenuri 
ales la Pitești ș 
a fost foarte ap 
gerea scopului, d 
nit marile ratări 
meci. Carență 
pe teren propri 
adăugat și lipsa 
a-și asuma sare 
mai toți jucător 
linii, ei rezumîn 
a face mai tot 
de pivot pentn 
Gingu. Diferența 
goluri ale lui C 
torul clasat, G. 
luri, fiind sugest 
meciului cu U.T 
ultimei etape 
scria : „Chimia 
toată latura ter< 
și dens, a ere 
breșe... a atacat 
aprecieri care 
streze că eonifiM 
pare, declinul 
marea lor o, aș 
măvară, cînd Ch 
gaja într-un re 
pentru a reveni 
fapt tinde să î 
neîndreptățit.

Adria

Un „actor principal", Ștefănescu, căpitanul echipei naționale

DESPRE „PIESELE", BUNE ȘI SLABE, 
ALE FOTBALULUI NOSTRU

* Ștefănescu, căpitanul echipei naționale și al Universității Craiova, este nu 
numai un jucător șef de promoție in țara noastra, ci și un bărbat integru, cu o judecată matură un om care iți spune răspicat ceea ce gindește, fără ocolișuri eu care să se eschiveze și ără săr*’un- 
jeasca asperitățile care apar - vrmd nevrind - în orice discuție cinstită despre fotbalul nostru.

Am vorbit recent cu el, la început liniștit, apoi din ce în ce mai aprins, pe măsură ce conver
sația noastra a ajuns la... ratarea turneului final al C.M. și la Bayern Miinchen. u a ce conver

Rep. : Hai să o luăm cu locul II ocupat de Ștefănescu în 
clasamentul actual al fotbaliștilor români. Cum țj se pare ?

— Bălăci a meritat să fie primul ! Și eu l-aș fi scris tot 
pe el pe primul loc. Asta nu înseamnă că nu aș fi dorit și 
eu să fiu primul fotbalist român al anului — așa cum doresc, 
de pildă, să fiu în 1982 —, dar trebuie să vă mărturisesc că 
pentru mine locul I CEL MARE ar fi însemnat calificarea 
noastră pentru Spania. Atunci toată echipa României ar fi 
meritat locul I.

Rep. : Să lăsăm, deocamdată, Spania și să mai rămînem pu
țin în România. Vorbind despre Universitatea Craiova, cum îi 
apreciezi anul competițional 1981 ?

— Col mai bun — de departe — din toată istoria echipei. 
Am luat titlul, am cîștigat „Cupa României", am ajuns — pre
mieră românească — în primăvara Cupei campionilor europeni. 
Am luat — cum se spune — tot ce se putea lua I E adevărat 
că am și tras de noi cit am putut.

Rep. : Și anul 1982... Iarăși dialog Craiova — Dinamo... Cum 
vezi, acum, această întrecere ? Mai concret : ce crezi că are 
Dinamo și nu aveți voi și ce aveți voi și nu are Dinamo ?

— 1) Dinamo s-a întărit cu doi jucători foarte valoroși: 
Moraru și Orac. 2) Dinamo are în Augustin jucătorul cel mai 
periculos pentru adversar pentru că vine de departe, de la 
30—40 m, cînd ajunge lingă apărătorul advers se face că pa
sează sau că șutcază și tocmai atunci aruncă mingea pe lingă 
tine și reaccelerează neașteptat, spărgînd apărarea, intrind în 
careu, în poziție de gol adeseori, manevră care-i reușește des 
pentru că fundașii nu-1 „iau" hotărît, din față, atenți la fi

nalul primului său sprint. 3) După modelul lui Dinu, Dinamo 
luptă mai mult ca altădată șj cedează foarte greu. 4) Cred că 
în acest campionat dinamo-viștij s-au arătat pînă acum mai 
setoșî de victorie, de titlu, decît unii dintre noi, care prea se 
văd „cei mai.— cei mai" dintre toți. în privința aceasta, an
trenorii noștri (om minunat, Nelu Oblemenco și secund foarte' 
valoros, Tică Oțet) vor trebui să-i mai aducă cu picioarele pe 
pămînt. Nu sîntem o echipă de „Cruyffi" șj de „Kempeși", tot 
ce am realizat am realizat prin multă muncă. 5) Apoi, glu
mind numai pe jumătate, Dinamo are autobuz si noi încă nu 
avem...

Ce avem noi șj nu are Dinamo ? în timp ce rivalii noștri 
au, zic eu, vreo 7—8 titulari, noi avem vreo 14... Este singurul 
nostru avantaj real, dar care și el, nefolosit în chip inteligent, 
s-ar putea întoarce împotriva noastră... Cine va cîștiga ? La 
arbitraje egale în corectitudine — cum ar fi obligatoriu să fie 
cele din retur după ultimele „clasamente ale adevărului" în 
ceea ce-i privește pe conducătorii de joc — ar trebui să ter
minăm noi în față. Oricum, avem în acest campionat rivali 
foarte puternici, pe care.j stimez sincer pentru marea lor 
dorință de victorie.

Rep. : Râmînînd tot la... Universitatea Craicva. ce părere ai 
de Bayern Miinchen ?

— Mare ghinion și mare șansă ! Dacă am fi căzut, de pildă, 
cu Ț.SXA. Sofia, care la ora la care vorbim a fost întrecută 
în clasament de Levski-Spartak, învinsa lui Dinamo, urcam 
probabil între primele 4 echipe ale continentului. Dar urcam

prin... sorți. Cu Bayern însă, poezia șansei roze a 
trebui să luptăm cum nu am mai luptat niciodată 
noastră pentru cea mai mare performanță a vieții, 
însă să umflu vorbele ca baloanele, de aceea vă s 
ca de Ia om la om : să le dăm noi supercampionih 
goluri în plus la Craiova, 2—0, de exemplu, ar fi 
Miinchen mergem să murim pe teren...

Rep. : Și acum naționala. Nimeni nu l-a întrebat 
pe căpitanul echipei reprezentative cum își explică 
turneului final al C.M. Te întreb eu...

— Rezultatele sînt clare. La cauze am văzut și eu 
pasează mingea și... mortu’ de la unul la altul. Ei 
au fost mai multe cauze, care s-au legat neferir 
cu turneul de astă-vară din R.F.G. Adversari slabi, 
concludente, eram izolați într-o pădure, mizîndu- 
cîșlig psihic și a fost exact invers... Nu ne-am sînt 
nici un fel. .Or, și munca are nevoie de o ambiantă 
bună, corespunzătoare. Că pregătirea generală de 
slabă a dovedit-o și faptul că în toamnă au corespi 
tr-o întreagă echipă ! — doar trei jucători.

Rep. : Care dintre ei ?
— Păi, se știu : Bălăci, Sameș, Ștefănescu. Asta < 

de o parte ipocritele false modestii și s-o fHiinen: 
românește.

Rep. : Revenind la cauze...
— Nu am avut adversari ca lumea, puternici, la 

tocmai unde jucam meciprile decisive, în afara Bul 
ne-a și bătut. O altă greșeală — decisivă, susțin 
produs în meciul-tur cu Elveția. Atunci s-a schimba 
echipa. Un jucător înlocuit — mergea. Dar nu tre 
mai vorbesc și de Xordache. portar cu care orice 
țională românească joacă altfel. Mult mai sigură p 
un bloc unitar care s-a spart în 4 locuri. Prea mu 
vreme ce englezii au menținut aceeași echipă și .d 
geri. Au știut ei ceva și în orice caz au știut mai 
lecția din moment ce ne-au întrecut în clasament 
le-am luat — glorie fără eficiență — 3 puncte din

Rep. : Ce părere ai de noua echipă națională, c 
antrenor principal. Mircea Lucescu ?

— Putem face, din nou, o echipă bună. Pentrn < 
o echipă bună l Tinerii care vin, un Gabor, un 
KIein sînt băieți talentați. Caracter să aibă ! 
există fotbalist mare fără caracter ! Cit despre L. 
spun ? A avut încredere în mine, am și eu încrr 
Rămîne să ne înhămăm cu toții Ia o treabă grea 
cursă foarte dificilă pentru care mi-aș da zece ar 
să o cîșligăm de data aceasta.

Marius
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JUCĂTORUL - ELEMENTUL DETERMINANT
PENTRU NIVELUL VALORIC AL COMPETIȚIEI

• Media notelor.• „Top *81 - primii 5 jucători pe posturi, in Divizia „A*‘
„radiografie “ a constantei (sau inconstantei...) • 11 jucători craioveni-o echipa!

roșie" fără reprezentanți în „top" 9 Mai mult 
de fotbaliști, sub media î! Mediocritatea.., 

noastre di- 
lipsită de
mereu în-

- in „(op" • Doar „lanterna 
de jumătate din cei 53

Realitatea campionatului primei 
vizii, uneori pasionantă, alteori 
puncte majore de interes, dar

conjurată de dragostea și speranțele de mai bine 
ale zecilor de mii de suporteri, are ca figură 
centrală - firesc I - JUCĂTORUL. El este cel 
care polarizează, in cele din urmă, atenția, el 
este cel care determină, in ultimă instanță, nivelul 
valoric al competiției.

lată de ce „TOPUL" campionatului, al fotbaliș
tilor din Divizia „A", alcătuit pe baza notelor a- 
cordate, etapă de etapă, de cronicarii de spe
cialitate ai ziarului nostru, este urmărit cu inte
res de iubitorii sportului cu balonul rotund din 
țara noastră. Fără pretenția de a aprecia evolu
țiile divizionarilor „A" cu o balanță farmaceutică 
— așa cum pretinde că o face un „specialist" 
care, probabil, se pricepe mai bine la rețete in 
fotbal decit în cele ale meseriei sale - credem 
că mediile acestor note obținute intr-un an ca
lendaristic (care însumează returul ediției prece
dente, precum și prima parte a campionatului in 
curs) pot constitui o radiografie a constanței (sau

inconstanței...) jucătorilor, a aportului lor la 
zultatele echipelor din care fac parte.

Din cele 15 competitoare - promovatele 
eșalonul secund nu au putut intra în discuție, 
componenții acestora neavînd posibilitatea de a 
atinge cifra minimă (25) de partide pentru a in
tra în „Top" — doar formația bucureșteană Pro
gresul, „lanterna roșie", nu are nici un repre
zentant printre cei 55 de fotbaliști (primii 5 de 
fiecare post) aflați în „TOP ’81".

Cei mai mulți jucători ii are echipa campioa
nă, Universitatea Craiova, 11, parcă simbolic în 
a sugera ECHIPA care a dominat sezonul compe- 
tițional intern, care a dat cei mai mulți selecțio- 
nabili și a realizat in premieră calificarea unei 
reprezentante a fotbalului românesc printre pri
mele 8 echipe 
rile următoare, 
(cîte 7 jucători 
mâții aflate in 
credem noi, încă o dovadă că 
sint reale. Dar să încercăm o „developare 
acestora.

campioane din Europa. Pe locu- 
Dinamo și Sportul studențesc 

în „Top"), Corvinul (6), toate for- 
prim-planul campionatului. Deci, 

„radiografiile" 
a

Ungureanu7,07

Cavei

Mororu 
Lăzăreonu 
lordache 
Lung

Rednic 7,24 Naghi 7,00 Ștefănescu 7,61
M. Marian7,18 Sameș 6,98 Cazan 7,29
Negrilă 6,85 Iorgulescu 6,96 Dinu 7,15
M. Zamfir 6,78 Bumbescu 6,91 Nicolae 7,09
Andrieș 6,70 Tilihoi 6,77 Cărpuci 7,03

Cavai, sau „portarul devine... portar la 2î de ani'*
Ultimul apărător, cel care în

tre buturi încearcă — 
de puține ori reușește ! 
repare erorile 
săi. Cel care, 
greșit, nu mai are la cine a- 
pela... Portarul. Interesantă, o- 
pinia unui atacant care, de la 
celălalt capăt al propriului te
ren, privește dintr-un unghi 
favorabil acest post de mare 
responsabilitate : „Portarul de
vine... portar la 27 de ani. 
Talentul, curajul, reflexele se 
arată Ia tinerețe, dar portarul 
trebuie să și judece, să de
monstreze siguranța și expe
riența necesare. Un portar poa
te fi in formă maximă și Ia 
36 de ani". Opinia ii aparține 
actualului antrenor al echipei 
naționale, Mircea Lucescu, și 
a fost exprimată în sprijinul 
convocării portarului CAVAI la 
recentul trial al posibililor se- 
lecționabili, 
afirmația : 
se află o 
faptul că 
troșenean 
portarilor în acest an spune la 
fel de mult. Dealtfel, el este și 
singurul reprezentant al Jiu-

Dcdnic, o promisiune : Naghi ștefănescu, un cuplu

și nu
— să 

coechipierilor 
insă, dacă a

Și chiar dacă în 
„Caval ține Jiul..." 
doză de exagerare, 
jucătorul nr. 1 pe- 

conduce „top“-ul

lui printre cei 55 de jucători 
intrați în aceste clasamente. 
Cavai apără cu eficiență bu
turile echipei sale, dar și fir
ma „vechii gărzi". Pentru că 
prin vîrstă (30 ani) și prezență 
în Divizia „A" (aproape 200 
meciuri) el se află pe locul 
secund, după portarul nr. 1 al 
echipei naționale din ultimii 
ani, Iordache (31 ani, peste 230 
de meciuri în „A"), pe care l-a 
depășit, însă, în „top" (goal- 
keeper-ul militar absentînd, din 
păcate, o bună perioadă de 
timp, fiind accidentat). Despre 
Moraru, revenit spectaculos în 
prim-plan, s-a spus, odată cu 
transferarea sa la Dinamo, că 
această echipă și-a găsit, în 
sfîrșit, portarul, dar că și ta
lentatul (și ghinionistul !) Mo
raru și-a aflat un cadru po
zitiv de valorificare a calită
ților. Și într-adevăr, cu un se
zon mai plin ca de obicei, tînă- 
rul portar (25 de ani) a dat 
mai multă siguranță apărării 
dinamoviste, reintrînd și ca ti
tular în noua echipă reprezen
tativă, aliniată la Berna, unde 
s-a distins în mod deosebit.

ro-ul echipei naționale în frun
tea plutonului celor 55 de di
vizionari „A" care au intrat în 
acest „top" (media 7,61 pe a- 
nul 1981). El este, dealtfel, și 
cel mai bine cotat dintre in
ternaționalii craioveni în re
centul tur, ratînd de puțin pri
mul loc, chiar în meciul-res- 
tanță, care a încheiat sezonul, 
în fața lui Iordănescu (Steaua). 
Este vorba, deci, nu de un 
simplu „purtător de cuvînt" al 
echipei campioane și al actua
lului lider al primei divizii, ci 
de o valoare individuală in
contestabilă, care l-a impus în 
acest rol. Cazan, perechea lui 
Iorgulescu într-un cuplu redu
tabil la Sportul studențesc, îl 
talonează pe libero-ul naționa
lei, ca unul dintre cei mai 
serioși și constanți meseriași ai 
postului. Urmează doi jucători 
care au stat în anturajul lo
tului reprezentativ, Dinu și AI. 
Nicolae, ambii în roluri-cheie 
la echipele lor de club, .totuși 
în „pierdere de viteză".

★
Cînd ne aflam 

răspunsurilor la 
anchetă de sfîrșit
rului nostru, am fost de multe 
ori martori la ezitările pe care 
interlocutorii noștri le-au avut 
atunci cînd au trebuit să de
semneze pe titularul postului 
de fundaș stînga în „ll“-le 
primei părți a campionatului. 
O nouă confirmare, deci, că 
acest post este încă deficitar 
(mai ales la nivelul echipei 
naționale). O promisiune, to
tuși : între cei doi selecționa- 
bilj ai „preliminariilor", Ungu- 
reanu și Munteanu II, juniorul 
Matei, un „cangur" 
cat spectaculos în 
„anonim" pe locul 
reanul Bogdan, care 
mat la un trial al 
bililor pentru că ’ reprezintă, s-a 
----- „o speranță menită să 

celorlalți

în perioada 
tradiționala 

de an a zia-

inedit; dar fundaș stingă ?
Prin REDNIC șj Mihai Ma

rian, primii doi clasați pe pos
tul de fundaș dreapta, tinere
tul are o ascensiune viguroa
să într-un compartiment (de
fensiv) dominat încă, după 
cum vom vedea, de . jucătorii 
mai vîrstnici, cu experiență. 
Rednic — după părerile celor 
care au asistat la C.M. de ju
niori de la Melbourne, cel mai 
sigur fundaș al echipei noas
tre — se află într-un evident 
progres, la 19 ani el dovedind 
că are o remarcabilă tehnici
tate și un grad apreciabil de 
maturitate tactică, care-i per
mit să evolueze cu succes pe 
orice post în linia de fundași. 
Să ne reamintim în acest sens 
că el a jucat în meciul (spec
taculos) din toamnă dintre lo
turile reprezentative „A" și de 
juniori, pe rînd la amîndouă 
echipe, la cei „mici", ca, libe
ro, la cei „mari" ca fundaș de 
margine, și în ambele ipostaze 
la fel de bine.

Mihai Marian (21 ani) — „ra
colat", ca și Rednic, dintre ex
treme ! — a adus în apărarea 
studenților bucureștenî acel 
„vînt de ducă" în atac (vite
ză și combativitate), deși în 
echipa reprezentativă a fost 
selecționat celălalt coleg de 
post, Munteanu II... Atît Red
nic, cit și M. Marian îi de
vansează pe titularul reprezen
tativei în preliminariile C.M., 
Negrilă și pe M. Zamfir, pi- 
teșteanul care în urmă cu doi- 
trei ani se anunța „solist" pe 
acest post, dar acum este în 
scădere. Pe locul 5. băcăuanul 
Andrieș, probabil pentru că a 
marcat în acest tur 4 goluri, 
doar cu unul mai puțin decît 
golgeterul echipei sale, atacan
tul Șoiman...

★
Jucătorul brașovean Naghi a 

dovedit multă constanță în 
campionat, constanță care l-a

și în anul trecut 
ierarhiei postului 
central, precum și

in 
de 
la

plasat 
fruntea 
fundaș , .
încheierea turului actualei edi
ții. Și care își are 
dincolo de calitățile 
tre care sobrietatea 
loc de cinste — și 
ucenicie pe lingă „ ___
Peșcaru, de la care a deprins 
plasamentul și clarviziunea 
specifice rolului de libero. Pe 
locurile următoare, doi „ade- 
vărați" fundași centrali de mar
caj : reputatul internațional 
Sameș (cu unele „sincope" de 
formă) și Iorgulescu. în parti
dele internaționale Sameș și-a 
făcut datoria ! Iorgulescu și-a 
grevat poziția în clasamentul 
1981 prin actele de duritate și 
nesportivitate care l-au și tri
mis pe tușă citeva etape în 
turul recent încheiat. Evoluția 
pozitivă lîngă Ștefănescu (a- 
mîndoi, jucători tehnici) la de
butul său în echipa națională, 
într-un meci oficial, a contat, 
probabil, în atenuarea impre
siei defavorabile lăsate în fi
nalul sezonului de longilinul 
fundaș al studenților bucu- 
reșteni. Mulți așteptau ca tînă- 
rul Bumbescu (21 ani), odată 
ajuns la Dinamo, lîngă un ..vul
poi" ca Dinu, să-ș; valorifice pe 
deplin calitățile fizice care-1 
acreditează. Dar el n-a depășit, 
după cum se vede, plafonul 
mediu, insuficient pentru o 
reală competiție pe planul re
prezentării internaționale.

★
ȘTEFĂNESCU, căpitanul tri

colorilor în campania prelimi
nariilor C.M., a făcut tot ce 
a depins de el pentru a asi
gura calificarea la turneul fi
nal. A adus în teren aceeași 
prestanță și aceeași siguranță 
(ambele derivate din știința jo
cului) cu care, de obicei, evo
luează și în campionat, cali
tăți care l-au situat pe libe-

obîrșia — 
sale, prin
se află la 
în anii de 
„meșterul"

care a ur- 
„top“. Un

4, hunedo- 
a fost che- 
selecționa-

I

l

Matei 
Munteanu 
Bogdan

Țicleanu 7.17 Donose 7,22 Bălăci 7,39
Augustin 7,08 Boloni 7,19 Klein 7,35
Petcu 7,03 O. Ionescu 7,01 Iordănescu 7,10
Chihaia 6,83 Bărbulescu 6,76 Kollo 6,72
T. Stoica 6,77 Alexandru 6,70 lovănescu 6,61

Lucescu 7,43 Cămătarii 7,20 Gabor 7,14

Crișan 7,18 M. Sandu 6,95 Gîngu 6,91
Șoiman 6,84 Cîmpeanu 6,87 Cîrțu 6,89
Țălnar 6,74 Nedelcu 6,73 Orac 6,78
Băluțo 6,73 D. Georgescu 6,56 Hajnal 6,57

jucători, prin exemplul său de 
dîrzenie, conștiinciozitate și 
constanță în campionat". Iată 
încă o dovadă că notările cro
nicarilor noștri reușesc să schi
țeze, în timp, un profil dis
tinct al jucătorului, în echipă 
și în campionat.

spus, 
determine ambițiile

„linia dc tortă" a echipei campioane, mijlocașii
Fie-ne permis ca 

compartimentul median să în
cepem caracterizarea cu o ob
servație generală, care se im
pune : acesta este dominat de 
un „trio" al Universității Cra
iova — ȚICLEANU, DONOSE, 
BĂLĂCI, ceea ce subliniază și 
statistic care este „linia de 
forță" a echipei noastre cam
pioane. Și dacă vom compara 
acest trio cu următoarele cla
sate : Augustin, Boloni, Klein 
și Petcu, O. Ionescu, Iordănes
cu (ambele compuse din jucă-' 
tori consacrați, dar și din 
„speranțe"), valoarea liniei me
diane craiovene se înfățișează

despre pregnant : Bălăci — jucătorul 
român nr. 1 al anului 1981, Ți- 
cleanu — „pistonul" de sigu
ranță și de energie și Donose 
— cel care, după excelente 
evoluții în echipa de club, a 
ratat într-un singur meci de 
verificare titularizarea în na
țională. încă două remarci re
feritoare la acest compartiment 
al mijlocașilor : locul perife
ric al internaționalului Stoica 
<cu mari oscilații în campio
nat, ca și în randamentul în 
echipa națională), 
absența din „top" 
internațional de 
deanu...

Dc la Lucescu, la Gaftor
O surpriză ne întîmpină de 

cum pășim în perimetrul ata- 
canților : LUCESCU. veteranul 
primei divizii (36 de ani), con
duce autoritar grupul extreme
lor dreapta ! Și cine se află 
în urma lui ? Crișan, cel care 
atunci cînd se ia în serios de
vine irezistibil (fapt dovedit din 
cînd în ' . '
țională), tînărui băcăuan Șoi
man (21 
de aripă 
cescu. antrenorul) dar care n-a 
marca* d??'t 5 goluri în acest 
tur și Țălnar. dinamovistul

cînd și la echipa na-

ani). cu calități reile 
(remarcat și de... Lu-

precum și 
a unui alt 

marcă. Bel

care anunța acum un an un 
duel de mare atractivitate (și 
eficiență !) cu Crișan, pentru 
titularizare în echipa națională, 
dar care... Jucătorul-antrenor 
(sau invers ?) Lucescu a doborît 
în acest an dintr-o singură lo
vitură două popice I

★
Criticat, ironizat, jignit chiar, 

dar văzîndu-și mai departe de 
treabă. ..virful" craiovean CA- 
MĂTARU încheie — pe de
plin meritat ! — anul 1981 
în... vîrful „topului". Indiferent 
dacă-1 agreează sau nu unii

(dintre cei de pe margine), do
tatul atacant al Universității 
are un rol important în jocul 
campioanei pe care. îndeobște, 
Și-1 îndeplinește cu abnegație. 
Pentru aceasta, locul său în 
„top" este meritat. îl urmează 
M. Sandu (aflat într-o perma
nentă cursă de titularizare la 
națională...), Cîmpeanu II (care 
nu poate fi, cu randament, a- 
tacant central avansat), ' Ne- 
delcu (jucător de tip britanic, 
dar cu multe fading-uri) și 
Dudu Georgescu (care lăsa să 
se întrevadă la începutul toam
nei un come-back). Un grup cu 
nume sonore, dar totuși „vîr- 
ful" (cu golul !) este un dezi
derat la nivelul campionatului 

echipași — mai 
națională

ales

un

la

★

veteran 
dreapta.

Și dacă 
derul aripilor 
ga găsim în frunte un cadet : 
GABOR (tot hunedorean, însă!). 
Laureat la C.M. de juniori de 
la Melbourne și titularizat a- 
poi în prima reprezentativă. în 
meciul cu Elveția, din prelimi
nariile C.M.. Gabor constituie 
unul din jucătorii „noului val" 
de la care se așteaptă relan
sarea fotbalului nostru în are
na internațională pe măsura 
realului talent al jucătorilor 
noștri, dar prea de multe ori 
neeonectat la cerințele și res
ponsabilitățile marii perfor
manțe.

ește li- 
pe stîn-

Pagină realizată de
Paul SLAVESCU 

și Adrian VASILESCU



; PERFORMANȚELE
| DE NIVEL INTERNAȚIONAL LA SENIORI,
I ADEVĂRATA PRODUCȚIE
! A UNITĂȚILOR DE JUNIORI
I — a st azi, handbalul, înotul și luptele —
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuind înfățișarea producției cluburilor 
sportive școlare și a secțiilor de juniori în raport 
direct cu numărul de sportivi oferiți loturilor 

naționale de seniori și cu rezultatele realizate de a- 
ceștia, ne vom ocupa astăzi de alte trei ramuri 
sportive : handbal, înot și lupte (greco-romane și 
libere). Reamintim că sistemul de punctaj este : 
un punct pentru fiecare participare la o mare com
petiție (Jocurile Olimpice de la Moscova și Univer
siada de la București, iar în cazul handbalului : 
J O. și campionatul mondial universitar de la 
Paris), 7 puncte pentru o medalie de aur, 5 
puncte pentru locul II, 4 puncte pentru locul III, 3 
puncte pentru locul IV, 2 puncte pentru locul V 
și un punct pentru locul VI. La jocuri sportive - 
în cazul nostru handbalul masculin - s-a acordat 
fiecărui sportiv punctajul integral al performanței 
realizate de echipă.

Ecourile favorabile pe care le-a avut prima pa
gină dedicată temei de față îndreptățesc convin
gerea că acesta este unul dintre cele mai juste 
criterii de apreciere a muncii unităților speciali
zate în pregătirea viitorilor performeri. Sistemul 
este, desigur, perfectibil. De aceea așteptăm pro
puneri din partea conducerii cluburilor sportive 
școlare, a profesorilor și a antrenorilor din secțiile 
de juniori.

------------------------------------------- 1

handbal, doar Constanța

Brașovul au...
1. C.S.Ș. DINAMO BRAȘOV

2- 9. C.S.Ș. Bacău
C.S.Ș. 2 București
C.S.Ș. Constanța
C.S.Ș. Hunedoara
C.S.Ș. Mihai Eminescu lăți
C.S.Ș. Onești
C.S.Ș. Orșova
C.S.Ș. Ploiești

10-13. C.S.Ș. Călărași
C.S.Ș. Sibiu 
Voința Sighișoara
C.S.Ș. Drobeta Turnu-Severin

14-18. Tractorul Brașov
Dinamo București
Liceul Jibou
C.S.Ș. Sighișoara
C.S.Ș. Tecuci

GRIGORESCU, se- ,

constanță !
21
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
8
S
5
5
5
5
5

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

LUCIAN
cretar responsabil al F.R.H. : 
„Fără discuție, activitatea pro
fesorilor și a antic norilor din 
unitățile de juniori are o va
loare deosebită, ca stind la te
melia fiecărei discipline. De a- 
ceca și respectul pe care-1 pur
tăm acestor tehnicieni este 
mare, iar stimularea muncii 
lor se impune. Federația noas
tră a tinut seama — după fie
care succes repurtat de repre
zentativele tării — de aportul 
antrenorilor de juniori. Clasa
mentele publicate de ziarul 
„Sportul" vor contribui și ele 
la stimularea muncii unităților 
care se ocupă de depistarea, 
selectionarea și pregătirea ta
lentelor. Dar. deși sint „la zi", 
in ceea ce privește reflectarea 
în marile competiții 
de muncă investită 
ele au o oarecare 
deoarece pină cind 
să ajungă la marea 
ță s-a mai scurs vreme înde
lungată. Din această cauză, o 
serie de unități care apar in 
acest clasament și care, la vre
mea aceea, ofereau lotului 
oameni de nădejde, au dispărut 
astăzi dintre furnizoarele de 
talente. Mă refer, de pildă, la 
C.S.Ș. Onești, la C.S.Ș. Călă
rași. la Voința Sighișoara, la 
C.S.Ș. Sighișoara, la C.s.$, Te
cuci.
C.S.Ș, 
în care 
ceea ce privește 
lentelor — a 
la cota zero.

Constanță, 
manentă au 
stanța — antrenor prof. Mihai 
Făgărășanu și. intr-o oarecare 
măsură, C.S.Ș. Dinamo Brașov 
— antrenori prof. Tiberiu Or
ban șl Remus Drăgănescu. Sint 
însă pe cale de a se înscrie 
printre fruntașe alic centre, dar 
despre ele vom discuta — proba- 
babil — peste un an doi. atunci

a cantității 
pe parcurs, 

intirziere 
sportivul 

performan-

ta Liceul din Jibou, la 
Hunedoara și Ia altele 

productivitatea — in 
eșalonul ta- 

scăzut chiar pină

contribuție per- 
rloar C.S.Ș. Con

acocind elementele pregătite 
lo vor ajunge în prima repre
zentativă a tării. Ceea ce do
rim să le spunem antrenorilor 
de juniori, nu înainte de a-i

felicita pe cei care iși văd 
acum activitatea încununată, 
este că handbalul are astăzi 
nevoie de o muncă mult supe
rioară, calitativ, eă grija tre
buie să se manifeste încă de la 

selecție — unde este absolut obli
gatoriu să se țină seama de nor
mele și haremurile de gabarit, 
urmind a fi amplificată pe par
cursul pregătirii viitorilor per
formeri. Procesul de învățare 
a tehnicii se impune a fi te
meinic, pentru a nu mai avea 
jucători Ia lot care cunosc un 
singur procedeu, rareori două, 
de aruncare la poartă, care 
deprind tot Ia lot „poziția fun
damentală in apărare" etc- Le 
solicităm acestor căutători și 
șlefuitori de talente abnegație, 
participare directă și respon
sabilă la îndeplinirea marilor 
obiective ale handbalului româ
nesc. Ia consolidarea prestigiu
lui pe care ni l-am cucerit prin 
muncă in ultimele două de
cenii, contribuție directă la 
permanenta îmbogățire a pal
maresului sportului nostru. 
Este neîndoielnic că fără apor
tul acestor tehnicieni nu putem 
progresa".

nerea acestui centru printre 
fruntașele tuturor anilor. Vom 
auzi, desigur, de un alt centru 
intrat pe firmamentul înotului 
românesc : Clubul sportiv șco
lar municipal Baia Marp. A- 
cesta, prin munca unui alt teh
nician de elită. Ghcorghc Di- 
meca, a ajuns să ofere 4 din 
cei 5 juniori care au îndeplinit 
haremurile de participare la 
campionatele europene din 
1982. Așadar, „omul sfințește 
locul" se potrivește de minune 
situației din înotul românesc. 
Motiv pentru care avem dato
ria să-i stimulăm cu toate mij
loacele pe acești oameni ca-

re-și dedică întreaga ființă a- 
sigurării permanente a progre
sului sportului românesc, care 
se dăruiesc șlefuirii talentelor, 
care-și pun întreaga capacita
te de muncă Ia baza dezvolt- 
tărli unui sport cu mare pon
dere olimpică, prioritar pentru 
mișcarea noastră sportivă, cum 
este înotul. Propun de aceea 
ziarului „Sportul" să întoc
mească și un clasament al a- 
cestor tehnicieni, nu atît pen
tru ierarhizarea lor, cit mal 
ales pentru stimularea celor 
care și-au asumat responsabili
tatea de a contribui hotăritor 
la ascensiunea unei discipline"»

La lupte, în unele centre se muncește, 
iar în altele se vegetează...

GRECO-ROMANE

La înot, un clasament 
al capacității antrenorilor

1.
2.
3.
4.
5.

C.S.Ș. SIBIU 
Petrolul Ploiești 
C.S.Ș. Reșița 
Rapid București 
Liceul 2 București

6- 7. Dinamo București
C.S.Ș. Timișoara 

8-12. C.S.M. Cluj-Napoca 
Galați 
Oradea 
Ploiești
Steaua București 
Brăila
1 București 

C.S.Ș. 2 București 
C.S.Ș. Triumf 
C.S.Ș. Galați

Lic. 4
Crișul
C.S.Ș.
C.S.S. 

13-17. C.S.Ș.
C.S.Ș.

București

34
18
15
13
5
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

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

LIBERE

1. FARUL CONSTANȚA 21 P
2— 3. L. C. Dacia Pitești 16 p

IPROFIL Rădăuți 16 p
4— 5. Progresul București 11 p

Rapid București 11 P
6. C.S.M. Cîmpulung Muscel 9 P
7. C.S.M. Suceava 8 P
8. Dunărea Galați 6 p
9. Drobeta Tr. Severin 5 P

10. C.S. Arad 2 P

1. DINAMO BRAȘOV 11 p
2. Steagul roșu Brașov 9 p
3. Dunărea Galați 8 p
4. C.S. Onești 6 p
5. C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 3 p

6- 7. C.S.M. Craiova 2 p
C.S.M. Reșița 2 p

8-13. Progresul Brăila 1 p
Progresul București 1 p
C.S.Ș. 2 Galați 1 p
C.S.Ș. Unirea lași 1 p
Nicolina lași 1 p
C.F.R. Timișoara 1 p

VALERIU MALTOPOL, se
cretar responsabil al F.R.N. : 
„Aș numi acest clasament — 
pe care iu mod inspirat s-a 
hotărit ziarul „Sportul" să-l al
cătuiască și pe care propun 
să-l publice anual — al hărni
ciei și științei antrenorilor, al 
abnegației și dăruirii lor in 
nobila profesie pe care și-au 
ales-o. Că nu este de fapt al 
cluburilor sau secțiilor de ju
niori in totalitatea lor — fără 
a neglija, desigur, contribuția 
materială și, uneori, morală a 
acestor unități — o atestă fap
tul că pozițiile în clasament se 
schimbă in funcție de... dru
mul acestor tehnicieni. Să luăm 
un exemplu. Petrolul Ploiești 
se află pe locul II in această 
ierarhie a adevărului muncii. 
Este poziția ocupată din vre-

acolo se găsea 
Mitrofan.

an- 
De

mea cind 
trenorul Mihai 
cîtăva vreme acesta s-a mutat 
la Brașov. Consecința: Petro
lul Ploiești nu mai oferă ta
lente înotului românesc și, in 
mod firesc, va coborî posibil 
vertiginos in acest clasament, in 
timp ce Brașovul va cunoaște, 
sperăm, grație activității aces
tui neobosit tehnician, o ascen
siune spectaculoasă. Si pentru 
a nu se crede că exemplul lui 
Mihai Mitrofan este singular, 
mă voi referi și Ia acela al lui 
Felix Heitz- Pină in 1974 la Si
biu. apoi timp de 5 ani la Brăi
la și acum, din nou, la Sibiu, 
drumul său marchează și lo
cul in clasament al celor două 
centre. Faptul că antrenorul I. 
Schuster se află de 27 de ani 
la Reșița contribuie la menți-

ROMULUS CIOACA, secre
tar responsabil al F.R.L. : 
„Clasamentele acestea au șl a- 
vantaje și dezavantaje- Ele re
flectă, in general, munca des
fășurată intr-o seric de uni
tăți, dar scot — și mențin in 
evidență — unele cluburi nu
mai pentru un sportiv sau doi 
o perioadă îndelungată de timp. 
Este cazul clubului Farul care, 
prin Constantin Alexandru și 
Ion Draica, vț ține multă 
vreme fruntea ierarhiei. In 
luptele noastre, situația este 
puțin mai complexă și o voi 
face cunoscută, ca o comple
tare necesară la acest clasa
ment. Avem cîteva zone in 
care se muncește intens. Este 
vorba, de pildă, de Tara de 
Sus, acolo unde Rădăuții, Su
ceava șl Botoșanii, fiecare din
tre ele cu numeroase subcen- 
tre. dau — laolaltă — o susți
nută bătălie pentru depistarea 
de tineri voinici, capabili să-și

însușească arta luptelor, ofe
rind in permanență talente lo
turilor naționale. O situație a- 
semănătoare prezintă Argeșul 
tot la stilul greco-romane și 
Tara Birsei la stilul „libere" 
și aș mai putea să nominalizez 
șl alte centre — nu prea mul
te — care se ocupă in mod 
constant de găsirea și îndru
marea tinerilor spre zona per
formanței in lupte. Sint insă 
alte centre — precum Bacăul 
(3 unități sportive și 6 antre
nori), Doljul (3 unități, 6 an
trenori) și altele — care stau 
Ia adăpostul celor ce muncesc. 
Contribuția acestor centre este 
minoră, uneori chiar inexisten
tă, fără ca organele locale să 
ia măsuri hotărite. Nu este nici 
echitabil, nici corect ca unii să 
muncească, iar alții să vege
teze. O analiză a actualei stări 
de lucru se impune, așa cum 
măsurile nu trebuie să în» 
tîrzie".

ontinuindu-ne acțiunea de în
tocmire a clasamentelor pro
ductivității cluburilor sportive 

școlare și secțiilor de juniori, în func
ție de numărul de sportivi oferiți lo
turilor naționale și de performanțele 
realizate de aceștia in marile compe
tiții internaționale, am desprins - in 
același timp - noi și semnificative 
concluzii.

Astfel, activitatea acestor unități 
specializate in depistarea, selecțio- 

i narea și pregătirea lunioriior sa do
vedește de mare însemnătate pentru 
sportul românesc. Roadele ei depind 

Iinsă nu numai de hărnicia și price
perea profesorilor și antrenorilor cere 
îndrumă tinerele talente, ci și de mo

dul cum cluburile și secțiile de per- 
formanțâ-seniori știu să colaboreze 
cu unitățile furnizoare. Se impune a 
strînsă conlucrare intre cele două ve
rigi, in așa fel incit antrenorii de la 
juniori să cunoască dorințele și exi
gențele celor de la seniori, să pregă
tească viitoarele cadre in directă con
cordanță cu nevoile echipelor și sec
țiilor

Reiese, de asemenea, că hotâri- 
toare sînt abnegația, dăruirea, volu
mul și cal'tatea cunoștințelor antre
norilor de juniori. Acolo unde aceste 
calități se intilnesc, situindu-se la 
cote înalte, producția se află la un 
nivel valoric deosebit Fx’stă, insă, din 
păca*e și mulți profesori-antrenori 

care se mulțumesc cu puțin, care dau 
dovadă de comoditate, de dezinteres 
față de pregătirea tinerelor talente. 
Ei grevează progresul sportului ro
mânesc.

Acolo unde conducerile cluburilor 
sportive școlare și ale secțiilor de 
juniori îndrumă și controlează perma
nent activitatea tehnicienilor, produc
ția de talente se află In flux conti
nuu. De cele mai multe ori această 
supraveghere lipsește insă, astfel că 
unitățile de juniori apar in fruntea 
ierarhiei un an sau doi, printr-un ele
ment de valoare, dispărfnd apoi pen
tru un mare număr de ani. După cum 
este evident că sint centre în care se 

muncește cu sîrg șl altele care, 
deși dispun de condiții asemănătoare, 
uneori chiar mai bune, se complac in | 
umbra rezultatelor colegilor lor.

Ținind seama de importanța majoră 
a activității de pregătire a viitorilor I
performeri, se impune un sprijin co- .
reiat din partea organelor sportive 
locale și a federațiilor, o îndrumare 
temeinică și permanentă, un control I
exigent Și tot permanent este nece- |
sar să se înfățișeze conducerilor uni
tăților și antrenorilor noile cerințe de 
gabarit și pregătire tehnică. 1

Hristache NAUM 
Radu TIMOFTE 1



Cu o inainfc de siir$it, în finala șahlslclor ACTUALITATEA ÎN HOCHEI
GERTRUDE BAUMSTARK - VIREUAEĂ CAMPIOANĂ

Cu o rundă înainte de sfîr- 
șit, maestra internațională 
Gertrude Baumstark, repre
zentanta clubului Medicina Ti
mișoara. este virtuală campioa
nă de șah a țării și a „Dacia- 
dei". Deși în runda a 14-a o 
întîlnea. cu albele, pe ultima 
clasată. Mariana Nechifor, ti- 
mișoreanca nu a riscat nimic, 
a jucat foarte prudent, partida 
încheindu-se remiză. In schimb, 
la celelalte table lupta a fost 
foarte aprigă și agitată. Mult 
interes a suscitat, firește, par
tida dintre cele două jucătoare 
calificate la turneele interzo
nale, Marina Pogorevici și 
Margareta Mureșan. La capă
tul unei întreceri animate, 
Margareta Mureșan a reușit 
să obțină victoria, rezultat 
care o aduce în plutonul frun
taș. O mare surpriză s-a pro
dus în întîlnirea dintre deți
nătoarea titlului, Dana Teres- 
cenco, și debutanta Mariana 
Bădici, singura jucătoare din 
această finală care are clasifi
carea doar de candidată de 
maestră și coeficientul indivi
dual valoric cel mai scăzut — 
1870 p internațional și 1965 p 
intern. în ciuda acestui fapt și 
neintimidîndu-se de faima ad
versarei sale. Mariana Bădici 
a reușit să obțină victoria, du
pă ce cu două runde înainte 
o învinsese pe Margareta Mu
reșan într-o foarte frumoasă

GH. CiOLAC - CAMPION DE ȘAH AL CAPITALEI
Sala Arhitectura a găzduit 

finala campionatului indivi
dual de șah al Capitalei. Ac
tuala ediție a reunit 52 de 
jucători printre care s-au nu
mărat 13 maeștri, 23 candidați 
de maestru. 15 jucători de ca
tegoria I și “un jucător de ca
tegoria a II-a. S-a jucat sistem 
elvețian pe distanța a 10 run
de. Deși printre concurenți nu 
s-au aflat nume prea sonore 
(fruntașii eșichierului româ
nesc fiind reținuți de finala 
campionatului național) între
cerea a fost interesantă și e- 
chilibrată. Victoria a revenit 
lui Gheorghe Ciolac (Politeh
nica) care a acumulat 9 p (8

„MEMORIALUL MARIN VIZIRU
In organizarea clubului Steaua 

Se desfășoară în Capitală, In sala 
complexului „23 August", și în 
cea din Calea Plevnei, competiția 
masculină de tenis „Memorialul 
Marin Viziru". Au loc întreceri 
pe două grupe valorice, to prima 
lavoriți fiind Dîrzu, Bircu, 
Bucur și Mancaș, iar to cea se
cundă Leonte, Niculescu, Dobres- 
cu și Nislparu. In optimi, la sa
la „23 August", s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Dîrzu — 
Șovar 8—3, 2—6, 6—2 ; Ștefănescu
— M. Mîrza 6—4, 1—6, 7—6, Man
caș — Popa 7—6, 6—3, Nemeș — 
Constantinescu 6—3, 6—2, Bucur
— Toma 6—3, e—l, A. Marcu — 
Dărăban 6—1, 6—3, Tăbăraș — C. 
Popovici 6—3, 6—4. sferturi : 
Mancaș — Nemeș 7—5, 1—6, A. 

partidă de atac. Este remarca
bil, mai ales, rezultatul obți
nut de Mariana Bădici cu pie
sele albe — 5 puncte dih 7 
posibile I După cîteva runde 
în care a evoluat sub posibili
tăți, maestra internațională E- 
lisabeta Polihroniade a cîști- 
gat cu multă siguranță la Emi
lia Chiș. Ligia Jicman a între
cut-o cu negrele, pe Marga
reta Teodorescu iar Eleșnora 
Gogâlea, tot cu negrele, pe 
Viorica Ionescu. O singură 
partidă s-a întrerupt, aceea 
dintre Gabriela Olteanu și Ju- 
dita Kantor într-o poziție a- 
preciată ca egală. Marina Po
gorevici a cîștigat întrerupta 
din runda a 13-a cu Mariana 
Nechifor.

Înaintea rundei finale, con
duce în clasament Baumstark 
10 p, urmată de Polihroniade 
8% P, Ghindă și Terescenco 
8 p, Pogorevici, Jicman și Mu
reșan 7% P. Bădici 7 p, Go
gâlea 6% p, Kantor 6 p (1). 
Olteanu 5’/3 p (1), Teodorescu 
5 p, Ionescu 4*/a p, Chiș 3 p, Ne
chifor Vii P. în ultima rundă 
au loc Partidele : Terescenco 
— Pogorevici, Mureșan — 
Baumstark, Nechifor — Poli
hroniade, Chiș — Olteanu. 
Kantor — Teodorescu, — Jic
man — Ionescu și Gogâlea — 
Ghindă, Bădici a terminat con
cursul.

victorii. 2 remize), intrînd pen
tru prima dată în posesia tro
feului. El se califică, totodată, 
în finala „B“ a campionatului 
național masculin pe anul 1982. 
Locul doi, cu 8 p, i-a revenit 
lui Gheorghe Candea (Centro- 
coop) care obține, de aseme
nea. o frumoasă performanță. 
Au urmat: Emil Pessi (Vul
can) 7% p, Cătălin Cojocaru 
(Calculatorul) și Șerban Teo
dorescu (Locomtiva) 7 p. Va- 
sile David (Frigul), Gabriel Io- 
naș (Mecanică fină), Panaite 
Velea (Recolta) și Gheorghe 
Pitpinic (Mecanică fină) cu 
6'A p etc.

“ LA TENIS
Marcu — Bucur 6—3, 6—4, Tăbă
raș — Antonescu 6—8, 6—4, Ște- 
fănescu — Dîrzu 6—1, 6—3.
Calificații to semifinale, Ștefă- 

nescu, Mancaș, A. Marcu și Tă
băraș joacă turneu „fiecare cu 
fiecare" pentru locurile 1—4.

In sala Steaua, în grupa „B", 
juniorul lonuț Șesu a obținut o 
frumoasă victorie. El a ocupat 
primul loc, tovingtodu-1 to finală 
Pe unul dintre favoriți : Șe«u — 
Niculescu 6—2, 6—4, după ce to 
semifinale dispusese cu 6—1, 6—8 
de Zacopceanu. (In cealaltă semi
finală Niculescu 11 totrecuse cu 
6—3, 7—5 pe Andreescu).

Concursul din sala „23 August" 
continuă.

S. IONESCU — coresp.

ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI
Reprezentativa de hochei a 

tării noastre participă în aces
te zile de sfîrșit de an la un 
turneu organizat la Copenhaga, 
dotat cu „Cupa Pondus". La a- 
eeastă întrecere iau parte se
lecționatele Iugoslaviei, Norve
giei, României și Danemarcei- 
Meciurile au loc în zilele de 
28, 29 și 30 decembrie. După a- 
cest turneu, echipa noastră se 
va deplasa la Oslo unde in 2 și

★
• țntre 20 șl 25 ianuarie se 

va disputa la Moscova un a- 
tractiv turneu de hochei rezer
vat echipelor de juniori și do
tat cu „Cupa capitalelor prie
tene". Unele dintre aceste e- 
chipe se confundă, însă, cu 
reprezentativele țărilor respec
tive, așa cum este cazul echi
pei noastre, ca va fi de fapt 
selecționata de juniori mari 
(17—18 ani) a țării.

• La Galați s-a disputat, nu 
de mult, cel de al doilea tur 
al campionatului republican de

LA ZI, IN 3ASCHET
Clasamentul Diviziei mascu

line „A" de baschet la înche
ierea primului tur :
1. STEAUA 11 11 0 1133: 728 22
2. Dinamo Buc. 11 10 1 1048: 709 21
3. C.S.U. Bv. 11 8 3 828: 834 19
4. Rapid Buc. 11 6 5 796: 778 17
5. I.M.U.A.S. 11 6 5 760: 884 17
6. I.C.E.D. Buc. 11 5 4 878: 917 16

7. „U- Cj.-Nap. lî 5 6 814: 861 16
4. Farul C-ța îl 5 6 839: 887 16
9. Urbîc Buc. 11 4 7 826: 906 15

10. Dinamo Or. 11 4 7 785: 839 15
11. C.S.U. Sibiu 11 2 9 809: 940 13
12. Carpați Buc. H 0 11 800:1031 11

Campionatele naționale (mas
culin și feminin) vor fi re
luate (pe grupe valorice 1—6 
și 7—12) prin jocurile turului 
al doilea, care se vor desfă
șura, în formula etapelor săp- 
tămînale, cu meciuri duble. 
Prima etapă, la 9 și 10 ia
nuarie 1982.
• Clasamentele Diviziei mas

culine de tineret : SERIA I : 
1. Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești 16 p, 2. Jiul Știința Pe
troșani 15 p, 3. Politehnica Ti
mișoara 13 p, 4. Comerțul Lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș 12 p, 5. 
Universitatea II Cluj-Napoca 
11 p, 6. Academia militară Bucu
rești 11 p, 7. Chimia Craiova 
10 p, 8. C.S.Ș. Știința Mediaș 
8 p, 9. Sticla Bistrița 8 p (cla
samentul este alcătuit fără re
zultatul partidei Chimia Cra
iova — Sticla Bistrița) ; SERIA 
A II-a : 1. Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași 18 p, 2. C.S.U. Ga
lați 17 p, 3. Automatica Bucu
rești 15 p, 4. Automatica A- 
lexandria 14 p, 5. Știința înv. 
Ploiești 13 p, 6. Electrica Fieni 
13 p, 7. A.S.A. Bacău 12 p, 8. 
Marina Constanța 11 p, 8. ICIM 
Brașov 11 p, 10. .Mecanică fină 
București 10 p.

In turneu In nordul europei
3 ianuarie va intîlni reprezen
tativa Norvegiei și ea partici
pantă la grupa B a C.M.

După cum am aflat este po
sibil ca, în continuare, hoche- 
iștii români să fie oaspeții pu
ternicei echipe de primă ligă 
a campionatului Suediei. VSstra 
Frdlunda din Goteborg, cu 
care să susțină mai multe jocuri 
de antrenament în perioada 
5—10 ianuarie.

r ★

juniori II (15—16 ani), în ca
drul căruia s-a evidențiat echi
pa Dunărea Galați (antrenor 
Sorin Ciobotaru), care a cîști
gat toate meciurile disputate. 
In cel mai echilibrat joc, Du
nărea Galați a învins pe prin
cipala pretendentă la primul 
loc, C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc cu 7—2 (2—1, 3—0, 2—1). 
în alt meci foarte echilibrat 
și el, C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc a învins pe Avîntul

LA DINAMO
(Urmare din pap. 1)

succese la Olimpiadă. Noi, di- 
namoviștii, avem datoria să 
contribuim substanțial și pen
tru aceasta ne vom înzeei e- 
forturile la antrenamente". 
„Vom înota mai mult și mai 
repede" — se angaja dubla 
campioană mondială universi
tară Carmen Bunaciu, iar Pe
tre Dicu, vorbind și în nu
mele colegilor săi, promitea că 
„Vom trudi mai mult Ia orele 
de pregătire, vom respecta eu 
strictețe disciplina și vom con
tribui la înstăpînirea ordinii, 
în așa fel incit să contribuim 
la reluarea șirului de victorii 
in competițiile eu earaeter eu
ropean și mondial, la Olim
piadă, cu care luptele din țara 
noastră s-au impus în arena 
internațională". In același spi
rit al angajării totale au vor
bit și tenismanul Florin Se- 
gărceanu, voleibalistul Marius 
Căta-Chițiga, campioana euro
peană de tir Ana Ciobanu, 
handbalistul Mihai Redl, pre
cum și tehnicienii și activiștii 
acestui club de frunte al țării.

Deși palmaresul dinamoviș- 
tilor cunoaște un progres real, 
exprimat în recorduri de va
loare continentală și mondială, 
precum și in victorii de mare 
răsunet internațional, sportivii 
de la Dinamo nu s-ah decla
rat nici o clipă mulțumiți de 
prestațiile de pînă acum. Des
coperind noi rezerve — în ri
dicarea nivelului procesului in- 
structiv-educativ și în contri
buția personală ■ a fiecăruia la 
succesul colectiv, în eliminarea 
carențelor și în întărirea dis
ciplinei — sportivii și tehni
cienii au fost unanimi în do
rința de a se fixa obiective 
de și toai mare responsabili
tate pentru anul 1982 și pentru 
Jocurile Olimpice de vară din 
1984. Deviza sub care se vor 
desfășura aceste eforturi este 
ridicarea calitativă a întregii

Gheorgheni cu 4—3 (1—1, 2—1, 
1—1). Alte rezultate : Dunărea 
Galați — C.S.Ș Triumf Bucu
rești 18—1, C.S.Ș. Triumf Bucu
rești — C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoea 8—5. Dunărea Galați — 
Avintu! Gheorgheni 8—4, C.S.Ș. 
Liceul Miercurea Ciuc — C.S.Ș. 
Triumf București 13—3, Dună
rea Galați — C.S.Ș. nr. 2 Ga
lați 6—0, C.S.Ș. nr. 2 Galați — 
C.S.Ș. Triumf București 7—6, 
Avîntul Gheorgheni — C.S.Ș. 
Triumf București 10—4. C.S.Ș. 
nr. 2 Galați — C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca 11—3. (T. SIRIO- 
POL, coresp.).

• Patinoarul artificial din 
Suceava a găzduit tururile al 
doilea și al treilea la juniori 
I (seria a II-a valorică). în am
bele întreceri s-au evidențiat 
echipele din Suceava, Rădăuți, 
Brașov și Ploiești. îmbucurătoa
re este, în special, apariția a- 
cestui nou centru hocheistic 
care este Ploieștiul. (I. MÎN- 
DRESCU, coresp.).

HOTĂRÎRE FERMĂ
activități și creșterea potenția
lului clubului pentru o contri
buție sporită Ia progresul și 
afirmarea sportului de perfor
manță românesc, pentru obți
nerea unor rezultate tot mai 
bune Ia Jocurile Olimpice, Ia 
campionatele mondiale și eu
ropene.

Căutînd și găsind căile, fi- 
xînd împreună obiectivele in
termediare și finale, partiei- 
panții la Conferința clubului 
Dinamo București au dove
dit hotărîrea acestei unități de 
frunte a sportului românesc de 
a îndeplini și depăși sarcinile 
ce le revin din hotărîrile par
tidului, de creștere a potenția
lului mișcării sportive din ța
ra noastră. Exprimîndu-și, ală
turi de sportivi,. voința de a 
susține eforturile tuturor celor 
ce se vor înscrie pe linia ma
ximei exigente, antrenori ai 
secțiilor sportive ale clubului. 
Constantin Dumitrescu, Dan 
Grecu, Stavru Todorov ș.a. s-au 
angajat să-și ridice continuu 
nivelul cunoștințelor, astfel în- 
cît contribuția lor să se afle 
la cel mai înalt nivel de ca
lificare.

Din partea Ministerului de 
interne a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Gârbă, adjunct al 
ministrului, secretar al Consi
liului politic, iar din partea 
conducerii C.N.E.F.S., general 
It. Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte.

Conferința a ales Consiliul 
de conducere a clubului din 
care fac parte : Nicolae Petrî- 
ceanu — președinte, Silvia 
Ghițeseu, Iustin Tănase, Vasile 
Anghel — vicepreședinți.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ 
MARI SUCCESE LA INDEMINA 

TUTUROR l

MĂSURI IMPORTANTE
(Ui mare din paș. 1)

limpică, cuprinzînd aproape 40 
de probe. „Sport al sporturilor” 
din punct de vedere al acce
sibilității, universalității — în 
dublă accepțiune : ca dezvol
tare pe glob și ca valoare de 
exprimare a principalelor de
prinderi de mișcare și a ca
lităților fizice de bază, atle
tismul trebuie să-și ridice ni
velul activității la cota exi
gențelor și sarcinilor puse în 
fața întregului sport românesc.

Atletismul nostru are nevoie 
de o așezare pe baze noi. In 
acest sens, actualul plan de 
măsuri constituie un embrion 
al planului de dezvoltare a 
atletismului pe perioada 1982— 
1985 care va fi stabilit de vi
itoarea plenară a federației.

Planul de măsuri identifică 
în prezent cea mai mare parte 
a problemelor importante ale 
atletismului nostru, stabilește 
măsuri și soluții precum și res
ponsabilități în aplicarea lor. 
Care sînt aceste probleme de 
fond 7

DEZVOLTAREA BAZEI DE 
MASA A ATLETISMULUI, 
PRIN CUPRINDEREA TUTU
ROR ELEVILOR INTR-O AC
TIVITATE ATLETICA SISTE
MATICA. Este, fără îndoială, 
problema cea mai importantă, 
de rezolvarea căreia depinde în 
cea mai mare măsură sănăta
tea, vigoarea atletismului nos
tru. Viitorul lui. Soluțiile pro
puse vizează cu deosebire

PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI ATLETISMULUI ROMÂNESC
Școala, acest rezervor uriaș, 
permanent.

ASIGURAREA CONDIȚIILOR 
ORGANIZATORICO-MATERIA- 
LE ȘI A UNUI PROCES DE 
INSTRUIRE DE CALITATE 
A TINERILOR CU APTITU
DINI DEOSEBITE PENTRU 
ATLETISMUL DE PERFOR
MANȚA. In acest sens se vor 
întocmi pentru fiecare secție 
planuri de măsuri privind ba
za materială, sarcinile concrete 
de probe ale fiecărui profesor 
și antrenor, selecția elemente
lor talentate, programul com- 
petițional și relațiile cu cele
lalte secții de atletism din ju
deț. Vor fi create centre na
ționale de pregătire pe probe 
și grupe de probe pentru cei 
mai dotati elevi-atleti.

CREȘTEREA CALITĂȚII 
MUNCII IN CADRUL PRIN
CIPALELOR SECȚII DE SE
NIORI.

ASIGURAREA CONTINUI
TĂȚII |N PREGĂTIRE A CE
LOR MAI BUNI JUNIORI IN 
MOMENTUL TRECERII LOR 
LA SENIORAT. Prevedere im
portantă, de a cărei realizare 
depinde evitarea pierderilor 
masive — atît de frecvente 
pînă acum ! — de juniori ta- 
lentați într-un moment deo
sebit al vieții lor sociale.

CONCENTRAREA FORȚE
LOR PENTRU SPRIJINIREA 
PROBELOR CU PERSPECTI
VE DE AFIRMARE LA JOCU
RILE OLIMPICE DIN 1984. 
Măsură logică, firească, de sus
ținere prioritară — avînd în ve
dere disponibilitățile actuale — 

a probelor și „vîrfurilor" cu 
„șansă olimpică".

ASIGURAREA BAZELOR DE 
PREGĂTIRE PENTRU ATLE
TISM. în afara întreținerii co
respunzătoare și îmbunătățirea 
bazelor cunoscute, este prevă
zută amenajarea și dotarea co
respunzătoare a unor terenuri 
și sectoare destinate în exclu
sivitate antrenamentelor și con
cursurilor de atletism.

APLICAREA ȘI CONCRETI
ZAREA IN ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚII ATLETICE A 
PREVEDERILOR PROGRAMU
LUI DE DEZVOLTARE A 
MIȘCĂRII SPORTIVE PE PE
RIOADA 1981—1985. Se vor 
stabili probe prioritare pe ju
dețe și secții. Specializarea pe 
probe devine cerință obliga
torie a afilierii secțiilor de ni
vel olimpic și internațional. In 
fiecare județ, pentru fie
care secție de nivel olimpic 
sau internațional vor funcționa 
cel puțin 5 secții de copii și 
juniori. Se va realiza o legă
tură strînsă între secțiile de 
seniori și cele de juniori, in
diferent de apartenența de
partamentală. Se va stabili un 
sistem de cerințe și haremuri 
de nivel internațional care vor 
constitui principalul criteriu de 
apreciere a sportivilor, a mun
cii antrenorilor și activității 
secțiilor.

PERFECȚIONAREA PRO
GRAMULUI COMPETIȚIONAL, 
Importantă ni se pare realiza
rea unor calendare județene și 
locale cu un număr sporit de 
competiții, în special la pro

bele prioritare, concursul, în
trecerea, este cel mai bun mij
loc de atragere a copiilor și 
tineretului spre atletism.

PERFECȚIONAREA PROCE
SULUI DE SELECȚIE ȘI IN
STRUIRE; prin elaborarea de 
programe-cadru de selecție și 
antrenament pe probe și cate
gorii de clasificare, acordarea 
asistenței științifice prin bri
găzi multidisciplinare, intensi
ficarea activității medico-spor
tive la secții și loturi naționa
le, organizarea anuală a ac
țiunilor de perfecționare a an
trenorilor și profesorilor cu spe
cializare atletism.

PERFECTIONAREA CONDU
CERII ACTIVITĂȚII ATLE
TICE. A început cu îmbună
tățirea componenței aparatului 
federației, va continua la ni
velul biroului federal, a co
misiilor și colegiilor centrale, și 
la nivel local prin întărirea 
comisiilor județene de atletism 
și desemnarea ca președinți ai 
acestor comisii a inspectorilor 
de educație fizică din inspec
toratele școlare județene care 
au specializarea atletism.

★
Important este acum ca pla

nul de măsuri să devină reali
tate. Sînt prevăzute responsa
bilități precise, exprese și ale 
altor organizații și organe cu 
atribuții în sport, ministere și 
departamente, a căror impli
care poate duce la rezolvarea 
importantelor probleme de care 
depinde realizarea acestui plan. 

Pentru paa'ticipanții Ia sistemele 
de joc organizate de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport, tra
gerea extraordinara Loto a Reve
lionului prezintă și în acest an 
o atraetivitate deosebită. Este și 
firesc, ținînd seamă că formula 
tehnică le oferă posibilități mul
tiple de a obține, tocă din prima 
zl a anului 1982, mari cîștiguri ta 
autoturisme, bani și excursii 
peste hotare. Cele mai avantajoa
se sînt biletele de 25 lei varianta, 
care au drept de cîștiguri la toate 
cele 12 extrageri, cu un total de 
120 de numere. Se poate juca pe 
bilete completate cu variante sim
ple, variante combinate și com
binații „cap de pod", achitate 
188% sau ta cotă de 25%. Consul
tați prospectul acestei tradiționale 
trageri și jucați din timp nume
rele preferate, pentru a evita a- 
glomerația din ultimele zile de 
vînzare a biletelor !

PENTRU PARTICIPANT» 
LA PRONOSPORT

Deoarece duminică 27 decembrie 
1981 nu este programată etapă ta 
campionatul italian (diviziile A 
și B), iar in țările vecine turul 
campionatului s-a încheiat, urmă
torul concurs Pronosport se va 
organiza duminică 3 ianuarie 
1982, cu partide din diviziile A și 
B ale campionatului italian. De 
reținut că fondul de cîștiguri al 
categoriei j beneficiază de un re
port de 266.816 lei I
NUMEREI.E EXTRASE EA TRA
GEREA LOTO DIN 25 DECEM
BRIE 1981

Extragerea I : 84 6 42 19 78 30 
71 52 28

Extragerea a n-a 1 17 87 8 72 
51 62 54 58 66.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.195.115 led din care 447.725 Iei. 
REPORT LA CATEGORIA 1.
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Scrima mondiala in 1981 (I)
~I

l

LA DEBUTUL NOULUI CICLU OLIMPIC,
0 STRUCTURĂ DEOSEBITĂ Șl UN CARACTER INEDIT

UTE GEWENIGER

Anul 1981, primul din noul ciclu 
olimpic care se va încheia la Los 
Angeles ’84, a avut pentru scrimă 
— această disciplină cu mare 
pondere în programul J.O. — o 
structură deosebită și un caracter 
inedit. Tradiționalelor confruntări 
d;n primăvară (Cupele europene, 
dedicate cluburilor campioane na
ționale) șl din vară (Campiona
tele mondiale) li s-au adăugat în 
acest an. în perioada imediat ur- 

-----  Clermont-
a 

___________ ___________ . _ la 
București, și apoi. în spre sfîrși- 
tul toamnei, la Foggia, prima e- 
diție din seria „modernă" a 
Campionatelor europene, numai 
cu probele individuale în întrecere 
(între 1926 și 1937 marea confrun
tare anuală a scrim erilor *■“
denumirea de campionat 
pean).

Dacă ineditul șl-a pus amprenta 
asupra calendarului competițional, 
nici palmaresul marilor întreceri 
ale anului 1981 n-a făcut excep
ție. Este și firesc dacă ne gîndim 
că toate forțele din această dis
ciplină olimpică gindesc la viitoa
rea lor reprezentare la Los Ange
les, întinerirea loturilor fiind pen
tru unele federații naționale la 
ordinea zilei, la altele chiar în 
plină verificare a unui proces 
început înainte de J.O. ’80. în 
prima categorie ar intra, du/pă 
părerea noastră, marea majorita
te a școlilor cu reputație : sovie
tică, ungară, românească. polone
ză. în cea de a doua încadrîndu- 
se scrima franceză și mai ales 
cea italiană, singura care de 4—5 
afli a promovat ® masivă întine
rire la nivelul loturilor reprezen
tative. Iată, floretiștii Borella, 
Numa, Scuri șl Cervi care au do
minat „mondialele" de tineret din 
ultimii cinci ani (urmindu-i lui 
Dai Zotto, cel mai tînăr campion 
olimpic, surpriza de la Montreal 
•76), s-au impus încă din 1979 și 
în rîndul seniorilor la C.M. de la 
Melbourne, clasîndu-se cu echipa 
pe locul secund ca și la ediția 
din acest an. de la Clermont- 
Ferrand, ba chiar la București, 
la Universiadă, reușind să înche
ie victorioși proba pe echipe. în- 
tr-o dramatică finală cu repre
zentativa U.R.S.S. care aliniase 
pe Smirnov, actualul campion o-

mătoare C.M. de la 
Ferrand, în a doua jumătate 
lunii iulie. Universiada de

Umple și mondial, și pe Roman- 
kov, fost triplu campion și me
daliat olimpic. Ca să nu mai 
vorbim de succesul de la „euro
penele" de la Foggia. unde Bo- 
rella și Scuri l-au devansat pe 
reprezentantul nostru Petru Ku- 
kl (una din marile revelații ale 
anului, vlcecamplon mondial șl 
„bronz" la europene). luîndu-șl 
revanșa, pe teren propriu, pentru 
eșesurile suferite în fața acestuia 
la C.M. și Universiadă. De men
ționat, însă, că la debutul noii 
competiții continentala scrimeril 
sovietici au absentat.

purta 
euro-

Dorina Vaccaroni, „copilul mi
nune" al scrimei mondiale, care 
a evoluat și pe planșele de la 

Floreasca
Am dat pentru început acest exem
plu al tinerilor floretiștl italieni, 
ca fiind deosebit de ilustrații» 
pentru preocuparea federațiilor 
naționale de a căli în focul ma
rilor dispute garniturile anilor ce 
vin, în perspectiva ediției 1984 a 
Jocurilor Olimpice și, de ce nu, 
chiar pentru mai departe. Pentru 
că teoria care acredita profilul 
marelui performer din scrimă de
parte de vîrsta copilăriei și ado
lescenței a început să fie contra
zisă de fapte, de rezultatele „no
ului val", chiar dacă drumul lan
sării este încă, uneori, sinuos.

Cind Dorina Vaccaroni a apărut 
pe planșele internaționale în 1977. 
la vîrsta de 14 ani, s-a spus că 
ea a surprins doar prin viteza 
senzațională de deplasare pe plan
șă și prin absența oricărui com
plex („inconștiența copilăriei", 
declarau ritos specialiștii de mo
dă veche).

Dar iată că talentul precoce al 
elevei maestrului italian Dl Rosa, 
descoperitorul lui Dai Zotto, Bo- 
rella șl Numa, la C. S. Mestre, 
și-a găsit împlinirea, prin muncă 
șl seriozitate. Ia debutul el în e- 
chlpa Italiei, la C.M. ’79, caKtt- 
cîndu-se în finala individuală, ca 
șl la J.O. ’80 dealtfel, pentru ca 
în acest an să se comporte exce
lent, nelipsind de pe podiumul 
nid unui concurs de categoria A, 
clasîndu-se, firesc, pe primul loc 
în clasamentul „Cupei Mondiale". 
Curios, însă, Dorina Vaccaroni, 
indubitabil șefa promoției sale, 
n-a reușit să devină campioană 
mondială de tineret, deși a fost 
finalistă la ultimele patru ediții I

Tot fără complexe a evoluat în- 
tr-un moment-cheie. de mare 
tensiune, al finalei probei pe e- 
chipe dintre România și U.R.S.S., 
la Universiadă, foarte tînăra flo- 
retlstă Ellsabeta Guzganu, debu
tantă în formația noastră studen
țească și introdusă In locul Csilei 
Ruparcsics tocmai înaintea asaltu
lui cu cîștigătoarea probei indi
viduale, Ana Dlmitrenko. Și ne
cunoscuta de atunci a cîștigat, e- 
chlpa României lansîndu-se astfel 
pe drumul doblndiril medaliei de 
aur, încă o dovadă că orientarea 
federației noastre de întinerire a 
loturilor reprezentative (mai preg
nantă și mal „palpabilă" la flo
retă) este pozitivă. Dar asupra 
„necunoscuțllor” care au punctat 
șl alte mari momente ale anului 
1981 în scrima internațională, în 
retrospectiva următoare.

Paul SLAVESCU

| Șapte recorduri ale lumii, 
dintre care cinci In proba de 

1100 m bras, record pe care l-a 
dus de la 1:10,20 la 1:08,00. 
Cinci medalii de aur (patru 
tn probe individuale) la cam- 

1p  tonalele europene de la Split, 
cifră care depășește „recordul" 
Korn clici Ender din 1974. In 
fine, prezența in top-ul prime- 

Ilor 10 performere la șase (din 
cele 12 probe individuale). Ia
tă argumentele care au dus-o 
pe Ute Geweniger (R. D. Ger- 

Imană), cea mai bună înotă
toare din lume In 1981, pe lo
cul secund în ierarhia celor 
mai bune sportive, alcătuită 

I tradițional de agenția I.S.K.
din Stuttgart.

Eleva din Karl Marx-Stadt

I(s-a născut la 24 februarie 
1964) a înregistrat în acest an 
un impresionant salt calitativi 
de la 1:10,11 la 1:08,60 (100 m 

. bras), de la 2:34,34 la 2:31,60
I (200 m bras) de la 63,24 la 

60,40 (100 m fluture), sau de
1 la 2:17,71 la 2:11,73 (200 m
Imixt). Dintre aceste rezultate, 

specialiștii au apreciat că noul 
record mondial la 200 m mixt 
este de-a dreptul excepțional 

Iși că el exprimă cel mai bine 
calitățile multilaterale ale su- 
percampioanei din R. D. Ger
mană, o demnă urmașă a

• Korneliei Ender, Ulrikăi Tau
ber sau Petrei Schneider, sin-

I gura care a reușit, totuși, s-o 
învingă pe Ute, la Split, in

I proba de 400 m mixt.
Ca majoritatea marilor re

cordmane ale R. D. Germane, 
Ute Geweniger (are 1,81 m și 

166 kg) a fost descoperită de 
antrenorul Joachim Rother cu 
prilejul întrecerilor „Sparta- 
chiadei pionierilor", uriașă

I competiție de masă la al că
rei start sînt prezenți, de re
gulă, 50.000 — 60.000 de tineri 

I înotători între 8 și 14 ani. De 
la 8 ani a intrat la Școala de 
înot din Karl Marx Stadt și 
după trei ani a fost selecțio-

nată de Clubul de înot din a- 
celași oraș. Aici a avut marea 
șansă de a le avea ca parte
nere de antrenament pe Petra 
Schneider, multiplă campioană 
și recordmană olimpică șt 
mondială, prima înotătoare 
din lume care a coborît sub 
4:40,0 la 400 m mixt, și pe 
Ines Geissler, campioană olim
pică la Moscova in proba de 
200 m fluture.

,.Prezența lor m-a stimulat 
permanent în pregătire și sînt 
convinsă că dacă eram la un 
alt club, cu tot talentul meu. 
cu toată voința mea nu aș fi 
ajuns la asemenea performan
țe — afirmă Ute Geweniger. 
După părerea mea. nici un 
în atâtor nu se poate antrena 
singur pentru a bate un re
cord mondial. Cu cît grupa 
din care face parte este mal 
valoroasă, cu atît rezultatele 
fiecărui component al grupei 
vor crește de la an la an“. 
Iată deci un alt „secret" al 
marilor performanțe obținute 
de înotătoarele din R.D. Ger
mană.

Adrian VASILIU

RUGBYUL, „SPORT MARGINAL**

ÎN S.U.A. ȘI CANADA
Vlad Șerban Rotaru, piața Socului — București : „Am citi* 

destul de mult despre fotbalut-soccer care se joacă in S.U.A. 
și Canada ; știu că în S.U.A. se joacă fotbalul american, spor
tul cel mai răspîndlt în acea parte a lumii, o combinație intre 
fotbal și rugby. Dar rugby se joacă în America de Nord 7“

întrebarea dv. esite bineve
nită, mai ales acum, după a- 
ceastă toamnă bogată în eve
nimente rugbystice. iar răs
punsul nostru este pozitiv : 
da, se joacă rugby și pe con- 
tinenetul nord-a mer lean, în
S.U.A. și în Canada, dar la « 
scară mult mai redusă față de 
Europa și chiar America de 
Sud (ințelegînd în special Ar
gentina). Datorită condițiilor 
climatice din statele din cen
trul și din nordul S.U.A., ca 
și în nouă din cele zece pro
vincii canadiene (excepție £ă- 
cînd aceea numită Columbia 
britanică), rigorile iernii fac 
ca acest sport să nu se poată 
juca decît 4—5 luni pe an. în 
statele aflate la sud de para
lela 49. ca și în amintita Co- 
lumbie britanică, sezonul în
cepe în septembrie și se în
cheie în mai, ca și — de pil
dă — în Franța. Această par
ticularitate se reflectă în com
poziția echipelor naționale ale 
celor două țări : la meciul Ca
nada — S.U.A., disputat astă- 
vară în orașul canadian Cal
gary, 13 jucători canadieni e- 
rau din Columbia britanică, 
iar 10 dintre rugbyștli oaspeți 
veneau din însorita Califor
nie. Superioritatea celor două 
regiuni este evidentă și în în
trecerile interne : Columbia 
britanică a cîștigat campiona
tul interprovincial din Canada 
în ultimii 7 ani, iar regiunea 
Coastei Pacificului a terminat 
pe locul 1 în campionatul or
ganizat în S.U.A. în ultimii 
doi ani.

Federația canadiană de spe
cialitate își are sediul la

Ottawa și are o activitate 
susținută. Există campionate 
pentru flecare provincie, cam
pioana Columbiei britanice fi
ind actualmente V.B.C. Old 
Boys. Reprezentativa țării a 
făcut recent un turneu in Ar
gentina șl în curînd va efec
tua altul în Japonia. In 
sclilmb, în S.U.A., federația 
de rugby nu are un sediu per
manent, d acesta se muită 
mereu, confundîndu-se cu a- 
dresa președintelui său, ac
tualmente texanul Dave Cham
bers, care locuiește la Fort 
Worth. Campionatul se poate 
organiza numai dacă există a- 
jutorul material al vreunei în
treprinderi. In general, există 
o întrecere în flecare din ce
le patru mari regiuni geogra
fice ale S.U.A. (Coasta Paci
ficului, Vestul mijlociu. Vestul 
îndepărtat șl Coasta Atlanticu
lui). Cîștigătoarea 
este considerată 
țării. In finala din 
Blues Berkeley — 
New York 9—3.

în general, presa _ 
te țări nu se ocupă 
mult de rugby, 
drept un „sport

turneului 
campioana 
1981 : “ ‘
Old

Old 
Blue

din aces- 
prea 

considerat 
—marginal", 
deși el corespunde foarte bine 
temperamentului canadienilor 
șl americanilor.

Mircea TUDORAN

VICTORII DE PHtSTIGIU ALE LUPTĂTORILOR ROMÂNI DIN NOU SEBASTIAN COE
cursul lunii decembrie 
desfășurat cîteva impor- 
turnee internaționale de 
greco-romane, la care —

în 
s-au 
tante 
lupte
participînd în compania unor 
adversari valoroși — reprezen
tanții noștri au obținut o se
rie de victorii șl locuri de 
frunte în clasamentele diferi
telor categorii de greutate.

Astfel, în turneul de la Nisa, 
Gheorghe Minca a ocupat lo
cul I la categ. 74 kg; în com
petiția desfășurată ia Zaporoje 
(U.H.S.S.) Ștefan Rusu s-a cla
sat primul la aceeași catego
rie, iar Ion Draica (90 
Vasile Andrei (100 kg) 
cupat locul secund. în 
întrecere, disputată la
sinki, Ștefan Rusu și Ion Drai
ca au obținut victorii clare.

kg) și 
au o- 
ultima

Hei-

JOAO DE OLIVEIRA A SUFERIT 
UN GRAV ACCIDENT

în urma unei anchete interna
ționale, redacția sportivă a agen
ției spaniole de știri „E.F.E." a 
desemnat drept cel mai bun 
sportiv din lume pe anul 1981 pe 
atletul englez Sebastian Coe. Ur
mează în clasament John McEn
roe (S.U.A.) ■— tenis și Vladimir 
Salnikov (U.R.S.S.) — înot. La
feminin, primul loc a revenit îno
tătoarei Ute Geweniger (R. D. 
Germană).

RIO DE JANEIRO, 25 (Ager- 
pres). — Recordmanul mondial 
al probei de triplu salt, brazilia
nul Joao de Oliveira, se află în- 
tr-o stare critică, în urma unui 
accident de circulație suferit pe 
o șosea în apropiere de Sao Pau
lo. Atletul brazilian suferă de 
multiple leziuni și fracturi și se 
află internat în spitalul „Irmao 
Penteado" din Campinas.

Joao Oliveira (în vîrstă de 27 
de ani) deține recordul mondial 
la triplu salt, cu rezultatul de 
17,89 m, stabilit in 1975 la Ciudad 
de Mexico.

COMPETIȚII AMICALE INTERNAȚIONALE DE HANDBAL
coresp.). • Echipa campioană a 
țării și cîștigătoarea ..Cupei Ro
mâniei", Rulmentul Brașov, a e- 
fectuat 
pe Oder, unde a fost 
cu 29—25 ‘ ___ ____________
Vorwarts. Evoluând apoi la Mag
deburg, brașovencele au câștigat 
cu 27—22 în fața formației Topol- 
niki (Cehoslovacia) și cu 25—14 in 
compania echipei Institutului de 
educație fizică din Magdeburg, fi
ind întrecute în finală cu 27—22 
de S. C. Magdeburg. Rulmentul a 

. ocupat locul II în clasamentul fi
nal (Carol GRUIA — coresp.).

i ”” -
• „Trofeul lașului*. în organi

zarea echipei feminine de handbal 
TEROM s-a încheiat cea de a 
IX-a ediție a competiției, la oare 
au fost prezente Lokomotiv Plov
div, divizionarele A Universitatea 
Cluj-Napoca, Rulmentul Brașov, 
Textila Buhușl, precum și Relo- 
nul Săvinești (divizia B). Pe pri
mul loc s-a situat TEROM, care 
a învins cu 23—20 pe Universita
tea Cluj-Napoca, cu 34—17 pe 
Textila Buhușl, cu 21—16 pe Rul
mentul Brașov, cu 22—17 pe Relo- 
nul și cu 29—17 pe Lokomotiv 
Plovdiv (D. DIACONESCU —

un turneu la Frankfurt 
întrecută 

de formația locală.

PARIS, 25 (Agerpres). — în tr
im recent interviu, președintele 
Uniunii europene de fotbal 
(U.E.F.A.), Artcmio Franchi, a 
declarat că pentru organizarea 
turneului final al C.M. 1990 Italia 
șl-a anunțat de pe acum candida
tura. O decizie oficială, a preci
zat el, nu va fi luată însă îna
inte de 1984. în ce privește tur
neul final din 1986, a cărei orga
nizare a fost încredințată Co
lumbiei, Artemio Franchi a arătat 
că nu s-a primit nici o notificare 
cu privire la renunțarea federa
ției columbiene de a organiza 
turneul, în acest caz desemnarea 
unei alte țări (de exemplu Bra
zilia) fiind lipsită de sens.

Referindu-se la o propunere a

IN ITALIA ?
federației spaniole de fotbal, pri
vind un nou sistem de organizare 
în cupele europene intercluburi 
(primele două tururi eliminator ti 
să fie înlocuite prin grupe preli
minare de cîte patru echipe, cu 
meciuri tur-retur fiecare cu fie
care — n.n.), președintele
U.E.F.A. a arătat că acest 
iect urmează a fl examinat 
toată seriozitatea, sistemul 
pectiv dovedindu-și eficiența 
valabilitatea în multe competiția, 
cum sînt preliminările C.M. și

PLANURI DE PREGĂTIRE PENTRU

pro- 
cu 

res- 
Și

a.le C.E., Cupa Italiei etc. După 
ce federația spaniolă va detalia 
această propunere, a declarat A. 
Franchi, vom supune proiectul fe- 
derațiiilor naționale și apoi Con
gresului U.E.F.A., care va decide, 
tn aceeași ordine de idei, Arte
mio Franchi a spus : ,Cu aceas
tă ocazie ar trebui să mai reflec
tăm asupra competițiilor noastre 
in terci u buri. Dacă în privința 
„Cupei campionilor europeni" este 
logic să participe toate formațiile 
campioane, pentru Cupa U.E.F.A. 
ar fi necesară o repartizare după 
criteriul valoric".

TURNEUL FINAL DIN SPANIA

HOCHEI • In derbyul campio
natului mondial 
Duluth (S.U.A.) 
întrecut U.R.S.S.
o—0, 1—0). Alte rezultate : Cana
da — Suedia 3—2, S.U.A. — R.F. 
Germania 8—1, Finlanda — Elveția 
14—2. Conduc Canada șl Ceho
slovacia cu 4 p • La Merano, în 
meci amical de tineret : Italia 
— Cehoslovacia 8—2 (1—0, 3—1, 
4—1) ! • La Sofia, echipa ceho
slovacă Sumavan a întrecut re
prezentativa Bulgariei cu 9—3.

PATINAJ ARTISTIC • Jean 
Christophe Sirriond a cîștlgat 
pentru a 6-a oară consecutiv ti
tlul de campion al Franței. La fe
minin victoria a revenit tinerel 
Beatrice Farinacl (17 ani).

SCHI • cea de-a doua probă

de Juniori, la 
Cehoslovacia a 
cu 3—2 (2—2,

TELEX • TELEX
masculină de coborîre de la Laax 
(Elveția) a revenit austriacului 
Franz Stoelzl în 2:02,59. urmat de 
compatriotul său Oscar Peer 
2:03,22. In clasamentul „Cupei Eu
ropei" conduce Stoelzl cu 45 p. 
• Pe trambulina de la Vang 
(Norvegia) s-a desfășurat primul 
concurs din cadrul „Cupei Euro
pei" la sărituri cu schiurile. Vic
toria a revenit sportivului norve
gian Ulf Joergensen cu 235,9 p 
(sărituri de 74 șl 73 m).

ȘAH • Turneul zonal feminin 
de la Leningrad s-a încheiat cu 
4 cîștigătoare : Natalia Titoren- 
ko. Tamara Minoghina, Elena Fa- 
tallbekova șl Lidia Semenova,

fiecare cu cîte 8 p din 13 posi
bile. Toate s-au calificat pentru 
turneele interzonale ale C.M. Din 
U.R.S.S. vor mai lua parte la 
„interzonale" alte 3 șah iste : fos
ta campioană a lumii Nona Ga- 
prindașvili, Elena Ahmîlovskaia, 
Irina Levitina, Nina Gurieli și 
Marta Litinskaia.

TENIS • în finala turneului de 
juniori (16 ani) „Orange Bowl", 
la Miami Beach, s-au calificat 
doi jucători brazilieni, Fernando 
Roese și Carlos Chabalgottt. în 
semifinale : Roese — Forget 
(Franța) 6—7. 7—6. 7—5 ; Chabal- 
gotti — Reneberg (S.U.A.) 6—3,
6—2. în semifinalele feminin# : 
Reggi (Italia) — Brown (Anglia) 
6—3, 6—0, Bowes (S.U.A.) — Croft 
(Anglia) 5—7, 7—5, 6—2.

• In planul <le pregătire al 
Braziliei figurează întîlnirl amica
le cu reprezentativele R. D. Ger
mane (26 Ianuarie), Cehoslovaci
ei (3 martie) și R. F. Germania 
(21 martie), pentru lunile aprilie 
și mai sînt în curs de perfectare 
alte două jocuri, eventual cu 
Portugalia, Scoția sau Suedia. De 
la numirea sa în funcția de an
trenor al echipei naționale (1 
martie 1980) și pină în prezent. 
Tele Santana a testat un număr 
de 50 de jucători. Ținînd seama 
da forma sportivă manifestată 
în acest an de selecționabili, 
specialiștii apreciază că „ll“-le 
brazilian pentru C.M. ar putea fi 
următorul : Valdir Perez — Lean
dro, Oscar, Junior, Luizlnho. Ce- 
rezzo, Falcao, Zico, 
Reinaldo, Socrates.

Italia (23 februarie), 
martie) și Iugoslavia 
toate pe teren propriu. După un 
stagiu la altitudine la Fort-Romeu, 
selecționabilii francezi vor juca 
alte două partide înaintea plecă
rii în Spania.

„BARAJUL" DE LA 9 IANUARIE. 
LA SINGAPORE SAU MELBOURNE

Anglia (24 
(23 aprilie).

Isidoro,

sezonului 
mad), re- 
galtc" va

• înaintea încheierii
intern (devansată la 13 
prezentativa „cocoșului ..
susține trei meciuri amicale, cu

Meciul de baraj pentru desem
narea celei de-a 24 echioc califi
cate la turneul final al C.M., 
dintre echipele R. P. Chineze 
Noii Zeelande se va dLspuita 
Melbourne sau la Singapore, 
nu la Kuala Lumpur. cum 
stabilise inițial, s-a anunțat 
sediul F.I.F Ă. din Zilrich. Aceas
tă schimbare a locului partidei 
(programată . la 9 ianuarie) 
datorează renunțării Federației 
malayezierie de f-otbal de a găz
dui întâlnirea
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