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în vederea participării la campionatul mondial

LOTUL REPREZENTATIV DE HOCHEI 
A ÎNCEPUT MECIURILE DE VERIFICARE

Q Antrenorul E. Pană este mulfumit : echipa s-a omogenizat 9 Următoarele ve
rificări : „Cupa Pondus* și două jocuri bilaterale cu Norvegia

O suită de patru jocuri difi
cile, cu formații de valoare din 
campionatul Cehoslovaciei — 
iată începutul etapei finale 
de pregătire a iotului nostru 
reprezentativ de hochei pen
tru grupa „B“ a campionatului 
mondial din martie ’82. Primele 
concluzii ale acestor jocuri de 
verificare ni se par foarte in
teresante, ceea ce explică dis
cuția cu antrenorul principal 
al echipei, Eduard Pană, ime
diat după intoarcerea formației 
din Cehoslovacia.

— Mulțumit de comportare ?
— Da. Chiar dacă rezultatele 

nu mă prea susțin, consider to
tuși bună, in unele momente 
chiar foarte bună, comportarea 
echipei noastre in acest tur
neu in care am făcut un meci 
bun cu V.S.S. Kosice (pierdut 
cu 4—2), echipă din prima li
gă, și în care am cedat de 
două ori (7—5 și 5—4) cu for
mații puternice din liga slo
vacă și am ciștigat cu 4—2 la 
Zilina, o altă formație 
tabilă din liga slovacă.

— Ce vă determină să 
această apreciere ?

— Ne-am prezentat ca

redu-

faceți

o a- 
devărată echipă, foarte omoge-

nă și care a acționat egal cu 
trei „blocuri" bine sudate. Am 
fost greu de depășit și uneori 
formațiile învingătoare au fost 
ajutate 
pentru

— La 
mist...

— Nu, intr-adevăr. Dar Ia a- 
cest tuineu s-a concretizat o 
excelentă linie, foarte tinără 
(Istvan Antal, Berdilă ; Chiriță, 
Hălăucă, Gereb) care a dat de
plină satisfacție ; portarul Gh. 
Huțan, fără să ajungă Ia va
loarea lui cunoscută, a marcat, 
totuși, un remarcabil progres ; 
linia a Il-a (Gali, Moroșan , 
Pisăru, Solyom. Tbke) a jucat 
foarte bine și cu soluția Axinte 
în locul lui Toke, ceea ce dă 
mai multă maturitate acestui 
„bloc" ; iar prima noastră gar
nitură (Justinian. E. Antal l 
Nistor, V. Huțanu, Cazacu) s-a 
comportat foarte bine, chiar 
dacă Traian Cazacu s-a acci
dentat mai grav (are piciorul 
in ghips) și in locul lui a e- 
voluat Costea. Sint mai opti
mist, pentru că echipa repre
zentativă are acum trei „blocu
ri" bine sudate.

— Și totuși, rezultatele pro-

și de arbitrii locali 
a ne putea întrece- 
plecare nu erați opti-

priu-zise nu au fost mulțumi- 
toare•

— Aceasta pentru că am ra
tat din nou foarte mult. Nu

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Balcaniada de baschet feminin

CÎȘTIGĂTOAREA, ECHIPA IUGOSLAVIEI, 
A FOST DECISĂ DE COȘAVERAJ

Selecționata română
...a capătul a trei zile de în

treceri viu disputate (găzduite 
de sala Rapid). în care cele 
trei participante au obținut 
fiecare cite o victorie și au în
registrat cite o înfringere, ti-

pe locul 3
da, au avut capacitatea de. _____________ a
depăși recunoscuta tenacitate a 
partenerelor de întrecere, 
capătul unei întîlniri în 
evoluția scorului a ținut 
cordată atenția publicului

Ia 
care 

în-

Verginia Popa încearcă să o 
se apropie de coșul echipei 

Bolovan ii protejează calea,

depășească pe Larisa Spasova ?i să 
bulgare. In prim plan, Gheorghița 
blocind-o pe Petkana Makaveeva 

Foto : Dragoș NEAGU
tlul de campioană balcanică a 
revenit echipei Iugoslaviei, dar 
torită coșaverajului mai bun. 
Clasament final: 1. Iugoslavia 
3 p (coșaveraj 152—142). 2.
Bulgaria 3 p (141—141), 3.
România 3 p (118—128).

ROMANIA—BULGARIA 59— 
58 (38—28). Rareori am avut
prilejul să urmărim un meci 
de baschet feminin în care 
jucătoarele ambelor echipe să 
lupte cu atîta ardoare ca în 
întilnirea de sîmbătă seară, 
cînd sportivele bulgare aveau 
nevoie de victorie pentru a cu
ceri al 15-lea titlu balcanic, 
iar reprezentantele țării noas
tre trebuiau, la rindul lor, să 
cîștige pentru a intra în dis
puta pentru locul I. Spre cin
stea lor, baschetbalistele ro
mânce, demonstrând o com
bativitate demnă de toată lau-

pînă în ultima secundă de joc. 
Echipa țării noastre a avut o 
primă repriză de excepție 
(Magdalena Pall, ajutată de 
colege, a avut o prestație cu 
totul deosebită),. dar la relua
re a fost pur și simplu bloca
tă de apărarea „om la om" a 
adversarelor care, în numai 15 
minute, au izbutit nu numai să 
egaleze, dar și să ia conduce
rea, obținînd la un moment 
dat un avans de șapte punc
te: 54—47 (min. 35). în ulti
mele cinci minute. însă, a ur
mat o revenire senzațională a 
sportivelor noastre care, prin- 
tr-o apărare agresivă, au re
cuperat minge după minge, au

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

COMPETIȚII OMAGIALE
ÎN CINSTEA ZILEI DE 30 DECEMBRIE
Ca în fiecare an, apropierea zilei de 30 Decembrie a declanșat, 

in întreaga țară, ample și numeroase competiții omagiale, la 
care au luat parte tineri și vârstnici. Sosirea mult așteptatei ză
pezi a creat iubitorilor sporturilor 
noi aripi marii competiții sportive

Spicuim citeva dintre relatările
TG. MUREȘ. In acest an, ca 

și In anii precedenți, Consiliul 
județean al sindicatelor Mure* 
a organizat o reușită competi
ție sportivă de masă : „Cupa 
39 Decembrie" — ediția a 
XlV-a — la volei, handbal, șah, 
popice șl tenis de masă. între
cerea, rezervată lucrătorilor 
din Întreprinderi șl instituții, 
a reunit la start peste 7 500 de 
concurențl din Reghin, Sighi
șoara, Tirnăveni, Sovata, Lu
duș și Tg. Mureș. Etapa finală, 
pe județ, s-a desfășurat la Tg. 
Mureș. Iată câștigătorii : hand
bal (fete) — Electromureș Tg. 
Mureș ; băieți : Flamura roșie 
Sighișoara. Volei (fete) — In- 
vățămintul Tg. Mureș ; băieți: 
Chimica Tirnăveni. Șah (echi
pe) — Avîntul I.P.L. Reghin. 
Popice : Electromureș (pe e- 
chipe), Ileana Bende (la indi
vidual) ț băieți : Dermagant Tg. 
Mureș (echipe), Francisc Mihaly 
(individual). ~ 
Electromureș 
Iosif Liirincz 
Tg. Mureș 
PĂUȘ — coresp.

Tenis de masă : 
(pe echipe) și 

— Constructorul 
(individual). loan

de iarnă condiții pentru a da 
naționale „DACIADA". 
corespondenților noștri :
MUNICIPIUL GH. GHEOR

GHIU—DEJ. In cinstea „Zilei 
Republicii" a avut loc, în loca
litate, un concurs de gimnas
tică organizat de clubul spor
tiv școlar. Și-au dat concursul 
elevele din clasa a Xl-a (an
trenate de Mihai Laios, Liliana 
Brănlșteanu și Ivan Todorov), 
care au prezentat exerciții noi, 
de o bună factură tehnică. Ia
tă citeva rezultate : individual 
compus — Gina David 
sărituri : Elena Ghiotu 
paralele : Gina David 
birnă : Gina David 9,40 
Florentina Cimpureanu 
Gh. GRUNZU — coresp.

TIMIȘOARA. In organizarea 
Consiliului județean al sindi
catelor Timiș, in sala Olimpia 
a avut loc un turneu de hand
bal feminin, la care au partl- ... _ p

'"«b
WC

36,65 pț
9.50 p ;
9,30 p J 
p ; sol:
9.50 p.

cipat 9 echipe : Ceahlăul 
Neamț, C.S.Ș. Banatul, P 
sul Timișoara, Tinerețea 
Comerțul Sinnieolau Mar-,, 
dromin Petroșani, Industria

(Continuare in pag 2-3)

Doar două sezoane pînâ la Sarajevo '84

PENTRU BOBERI
O IARNA DECISIVA

Două sezoase mai stau in 
fața boberilor pînă la între
cerile Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo. Două se
zoane dintre care, de fapt, în- 
tr-unul s-a și intrat, deoare
ce majoritatea practicanților 
acestui sport au efectuat sta
gii de pregătire pe pîrtii în
ghețate artificial (la Oberhof, 
Winterberg și la Igls, de pil
dă) și au luat parte la 
cursuri de verificare (în 
leași stațiuni). Nici 
români nu au făcut 
ei participînd — 
vreme în urmă — la un 
giu de pregătire 
Oberhof, din R. D. 
alături de boberi din U.R.S.S„ 
R. F. Germania, Italia și din 
țara gazdă. Pină atunci, el au 
făcut antrenamente avînd drept 
scop îmbunătățirea 
fizice, coborîri pe boburi 
role și repetări 
precum și teste la Laboratorul 
de cercetări psiho-tehnice al 
I.T.I.A. București. In perioada 
imediat următoare era prevă
zută participarea la tradițio
nalul concurs dotat cu „Cupa 
campionilor", dar organizatorii

Repetarea (fi îm
bunătățirea) star
turilor constituie 
una din temele 
zilnice ale antre
namentelor de bob 
din

con- 
ace- 

sportivil 
excepție, 

cu puțină 
sta

in stațiunea 
Germană,

pregătirii 
cu 

de starturi.

această peri
oadă.

(federațla de specialitate din 
Italia) a anunțat că, din cauza 
condițiilor atmosferice nepriel
nice, pirtla de la Cortina 
d’Ampezzo (unde trebuia să 
aibă loc competiția) nu a pu
tut fi înghețată. In această 
situație, lotul și-a continuat ac
tivitatea de pregătire la Si
naia, urmînd ca în zilele de 
6 șl 7 ianuarie să ia startul în 
primul concurs al anului 1982, 
la Igls, in cadrul „Cupei na-

(Continuare in pag. a 4-a)

GERTRUDE BAUMSTARK DEN NOU 
CAMPIOANA NAȚIONALĂ LA SAB

> ■>

împotriva tuturor așteptări
lor și a... tradiției, runda fina
lă a campionatului național fe
minin de șah s-a desfășurat 
sub semnul unei lupte acerbe, 
deși cîștigătoarea turneului era 
cunoscută. Dar, ambițiile sînt 
ambiții! Și astfel. Margareta 
Mureșan a ținut să-i aducă 
noii campioane, colega sa de 
club Gertrude Baumstark, pri
ma înfrîngere din concurs, iar 
Marina Pogorevici a vrut (șl a 
reușit) s-o învingă pe fosta 
campioană Dana Terescenco. 
Ambele partide s-au încheiat 
după prelungiri. In celelalte, 
Elisabeta Polihroniade a între
cut-o pe Mariana Nechifor, a- 
părîndu-și locul secund în cla
sament. Judita Kantor pe Mar
gareta Teodorescu, Viorica Io- 
nescu pe Ligia Jicman și Eu
genia Ghindă pe Eleonora Go- 
gâlea. O singură remiză în în- 
tîlnirea Emilia Chiș — Gabrie
la Olteanu.

Și astfel cade cortina pesta 
această ediție atît de disputa
tă a întrecerii. în care maestra 
internațională GERTRUDE
BAUMSTARK. reprezentanta 
clubului Medicina Timișoara, 
devine pentru a doua oară 
campioană națională, cu 10 
puncte din 14 posibile. în vîrs- 
tă de 40 de ani (i-a împlinit 
la 21 mai), de profesie mate
maticiană. lucrînd la Centrul 
teritorial de calcul al Timișoa
rei. Baumstark a mai deținut 
titlul în anul 1967.

Clasamentul în continuare: 
2. Elisabeta Polihroniade (Univ.

Buc.) 9*/j p. 3. Eugenia Ghindă 
(Univ. Buc.) 9 p. 4—5. Marga
reta Mureșan (Medicina Timi
șoara), Marina Pogorevici 
(Univ. Buc.) 8*/s p, 6—7. Dana 
Terescenco (Medicina Timișoa
ra). Judita Kantor (AEM Ti
mișoara) 8 p, 8. Ligia Jicman 
(AEM Timișoara) 7*/a p, 9. Ma
riana Bădici (Poli. Buc.) 7 p, 
10. Eleonora Gogâlea (Calcula
torul Buc.) 6‘/i p. H. Gabriela 
Olteanu (Calculatorul Buc.) 
6 p. 12 Viorica Ionescu (Univ. 
Buc.) 5*/3 p. 13. Margareta 
Teodorescu (I.T.B.) 5 p. 14. 
Emilia Cliiș (Locomotiva Buc.) 
3’/i p. 15. Mariana Nechifor 
(Poli. Buc.) 2V2 p.

Arbitrajul acestui turneu a 
fost asieurat în condiții opti
me de Ion Lehaci și Marcel 
Iosif.

CAMPIONATUL
FEMININ

DE HANDBAL 
A ÎNCEPUT 

SPECTACULOS!
• Două victorii In deplasare
• Campioanele învinse la Sibiu!

Cea de-a 24-a ediție a cam
pionatului feminin de handbal. 
Divizia „A", a început ieri fur
tunos, cu două victorii in de
plasare, cu infringerea echipei 
campioane, Rulmentul, de că
tre o proaspătă promovată, cu 
un meci egal și, peste tot. cu 
jocuri echilibrate.

PROGRESUL VULCAN
BUCUREȘTI — CONFECȚIA 
BUCUREȘTI 19—19 (10—10).
Joc aprig, pe alocuri chiar dur 
(din păcate două jucătoare. 
Nuțu și Crișu, s-au accidentat) 
ceea ce a îngreunat mult sar
cina arbitrilor T. Curelea și J. 
Păunescu, ambii din Capitală. 
Cu toate eforturile lor. meciul 
a continuat în același „stil", 
cu foarte multe faulturi în atac 
și în apărare, cu proteste la 
decizii (Niculina Sasu a fost 
descalificată la un protest, 
fiind a treia oară eliminată !) 
si cu multe, foarte multe ra
tări. Recordul în această pri
vință îl deține Progresul 
care din cele 5 aruncări de la 
7 m a ratat mai bine de 50 la 
sută, adică 3 ! Nu-i vorbă că 
nici Confecția nu... s-a lăsat 
mai prejos la capitolul inefi
cacitate. nereușind să marcheze 
prea multe goluri din acțiune 
(din 19 puncte 8 au fost reali
zate prin transformarea unor 
aruncări de la 7 m). Cu alte 
cuvinte, a fost un meci mai 
mult al apărărilor, care — cum 
spuneam — au alunecat deseori 
oe panta obstrucțiilor. Este 
cert că ceva mai bună a fost 
echipa Progresul a cărei varie
tate în organizarea și finaliza
rea acțiunilor ofensive î-ar fi 
adus poate victoria, dacă n-ar

(Continuare tn 2-3)



Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile sportive locale

MARAMUREȘUL, MAI FERM ANGAJAT
IN MAREA PERFORMANȚA

în ultimii ani Clubul sportiv 
municipal din Baia Mare — 
unitate de performanță cu pon
dere olimpică a cărei activita
te se desfășoară sub îndru
marea permanentă a comite
tului municipal de partid — a 
reușit să facă primii pași spre 
o muncă superioară calitativ 
mai aproape de cerințele ac
tuale si de sarcinile ce îi re
vin ca nucleu al performanței 
românești în județul Maramu
reș.

Astfel. în clasamentele care 
cuprind unitățile similare din 
întreaga tară '.
C.S.M. Baia Mare se situează 
pe locul 5 atît la seniori cit 
și la juniori. Același loc și 
în clasamentul privind promo
varea copiilor, juniorilor și ti
neretului in loturile naționale, 
în același timp In întreceri
le din cadrul marii competi
ții sportive naționale „Dacia- 
da“, reprezentanții acestui club 
au cucerit 18 poziții pe po
dium <4 locuri I. 6 locuri II. 
8 locuri III) la nivelul senio
rilor și 65 
12 — III)

Deosebit 
și aportul 
club la ----,-----
noastre sportive la J.M.U. (cîte 
o medalie de aur și de ar
gint). în „Cupa Prieteniei" 
înot (3 medalii — I. ” -! 
la C.B. (3 - 
III), precum 
cursuri internaționale 
tante desfășurate la 
burg. Salonic. Tokio. 
Beijing. Los Angeles, 
etc.) în elita acestui 
află Rodîca Dunca. Anca Pă- 
trășooiu. Teodora Hauptricht. 
Ștefan Egri. Atila Csorba. Ro
bert Pinter. Lung Noemi Dan 
Goia. Rodica AsaveL EnikS 
Palencsar, Grigore Tomolaga. 
Cristina Domocoș. Pușa Matei. 
Iuliu Folert Eduard Somay 
ș.a., tineri consaerați sau pe cale 
de a-si asigura titularizarea în 
loturile reprezentative ale ță
rii, de a realiza sK, In viitor 
rezultate care să 1- —„.-ir?.".? 
talentul, dorința 
și de continuă angajare în ma
rea performantă.

Aceste realități au fost sub
liniate recent la conferința de 
dare de seamă și alegeri. S-a 
arătat totodată că reușitele

(peste 240)

(39 — I. 14 — II. 
la cel al juniorilor 
de edificator a fost 
exponentilor acestui 
reușitele mișcării

i" la
- I. II și III), 

I. 3 — II 2 — 
și la alte con- 

imnor- 
Magde- 

Nagoya.
Izmir 

club se

le confirme 
de afirmare

CRONICA DE VACANȚA
Divi7iona

I<i Jumâiatc

înregistrate în ultima 
de către acest club 
gintea nu numai în 
donată disciplinată 
Lății sportivilor, ci 
petența si spiritul de 
al antrenorilor Gh. Demeca, 
Gica Deac, Emil Marinescu, E- 
lena Marinescu. Petre 
Mircea Bălan, Vasile 
a orientării conducerii 
lui care de pildă, a aplicat în 
mod riguros programul de se
lecție (peste 10 000 de 
și tineri testați, dintre 
au fost cuprinși 
clubului circa 400. 
tiv 50 la sută dintre 
au confirmat dar 
continuă!) a sprijinit 
tâ pe antrenori în 
de eliminare a unor 
te plafonate, lipsite de 
pectivă, a asigurat o mai efi
cientă legătură între antre
nori și părinții tinerilor spor
tivi. s-a Îngrijit de îmbună-

vreme 
își au sor- 
munca or- 

a
Si

bazei mâ

ma jori - 
în corn- 
dăruire

Deac. 
Erdos, 
clubu-

copii 
care 

In secțiile 
Aproxima- 

acestia 
testările 
totoda- 

procesul 
elemen- 

pers-

tățirea continuă a 
teri ale.

Aceeași 
fat, însă, 
care mai 
pregătire 
lăți la atletism, scrimă și tir 
(glonț). în unele grupe 
gimnastică (copii), 
tate nccompctitive pe plan na
țional și care nu justifică fon
durile cheltuite. Cei care au 
luat cuvîntul la lucrările con
ferinței — factori de conduce
re ai clubului, antrenori, 
tivisti sportivi voluntari, pă
rinți — s-au angajat să 
mine toate neajunsurile 
nalate și să asigure, 
perfectă conlucrare 
nivelul tuturor 
s-a recunoscut, 
municipiul Baia Mare, au dis
ponibilități importante pentru 
a fi în măsură ca și în sport 
să se situeze continuu printre 
zonele fruntașe ale tării !

conferință 
Si unele 
stăruie: o 
încă sub

a relie- 
neajunsuri 
muncă de 

posibili-

de
cu rezul-

ac-

eli- 
sem- 

printr-o 
reușite la 

secțiilor. Cum 
Maramureșul,

FESTIVALUL ȘAHIST VÎLCEAN"//
VOINEASA, 27 (prin tele

fon). „Festivalul șahist vîl- 
cean", care se desfășoară la 
Complexul U.G.S R. din aceas
tă frumoasă stațiune montană, 
se apropie de sfîrșit. Cu un 
mare interes este urmărit, fi
rește, turneul internațional 
care. în runda a 8-a, i-a opus 
pe principalii candidați la 
primul loc, marele maestru 
Petar Popovici (Iugoslavia) și 
maestrul FIDE, Vasile “ 
gescu din țara noastră, 
o luptă crîncenă. care -a 
65 de mutări, Popovici 
ținut victoria, anunțîndu-se un 
virtual cîștigător al concur
sului. El acumulează 7 puncte 
din 8 posibile, fiind urmat de 
Vasile Georgescu 6*/î p, Bora 
Ciosici (Iugoslavia) 5'/2 P și un 
pluton de 4 jucători care 
acumulat cîte 5 p: Dieter 1 
man, Cicerone Spulber, 
ge Varabiescu și Milan 
drievici (Iugoslavia).

în turneul de categoria I, cu 
o rundă înainte de sfîrșit, 
conduce Alexandru Kutnik cu 
6*/2 P, secondat de Constantin 
Gavrilescu 6 p. Aurel Mitescu

Geor-
După 
durat 

a ob-

au 
Fuhr- 
Geor- 

An-

LOTUL REPREZENTATIV DE HOCHEI

vreau să mai vorbesc de arbi
traje. Mă voi referi la greșe
lile noastre, mai importante 
decît ale altora. Jucăm încă 
prea........lejer", ca să zic așa.
in fata propriei porți, unde a- 
tacantii adverși cam fac ce vor, 
iar în faza ofensivă, după ce 
construim rapid și spectaculos, 
ratăm mult. De exemplu : la

COMPETIȚII OMAGIALE
f Urmare din pag I)

linii Timișoara, Paltim Timi
șoara și „13 Decembrie" din 
localitate. Iată clasamentul fi
nal : 1. Asociația sportivă „13 
Decembrie", 2. Progresul Timi
șoara, 3. Ceahlăul P. Neamț, 4. 
Tinerețea Deta. 5. Hidromin, 6. 
Industria linii Timișoara, 7. 
Banatul. 8. Comerțul Sînnicolau 
Mare. Cupa „30 Decembrie" a 
revenit cîștigătoarei competi
ției. Constantin CREȚU-coresp.

BRAȘOV? în cinstea zilei de 
30 Decembrie s-a organizat, în 
localitate. „Cupa Hidromecani
ca" la popice. Au luat parte 
300 de concurenți din județ (la 
probele individuale) și 25 de 
echipe. Concursul s-a desfășu
rat pe două categorii : sportivi 
legitimați și fără legitimare. 
Iată cîțiva dintre cîștigători : 
Bela Csibo — Progresul Apața 
(Ia individual). Tractorul I 
(băieți — echipe) Ia nelegiti- 
mați Metrom II (fete) și Rul
mentul (băieți) la legitimați 
(echipe). C. GRUIA — coresp.

sfîrșitul unui joc, pentru creș
terea gradului de spectaculozi
tate organizatorii au stabilit 
să se execute, totuși, și două 
serii de cîte 3 șuturi de pena
litate. Băieții noștri au stabi
lit un nedorit record : din șase, 
au ratat cinci ! Concludent, nu?

— Pentru zilele următoare ce 
aveți în program 1

— Participarea la „Cupa 
Pondus“. organizată între 28 și 
30 decembrie la Copenhaga 
după care la 2 si 3 ianuane 
’82 întîlnim la Oslo. în două 
partide, echipa Norvegiei. Apoi
— acasă, unde ne așteaptă o 
perioadă grea, de muncă in
tensă- Altfel nu se poate... _

I-am urat antrenorului ” 
duard Pană — și nu numai lui
— spor în această activitate, 
la capăiul căreia sperăm ca 
hocheiștii din lotul reprezenta
tiv să se numere printre lau- 
reații grupei ,,B“ a campiona
tului mondial.

E-

BORZEȘTI. La clubul mun
citoresc al întreprinderii de u- 
tilaj chimic Borzești a fost or
ganizat un reușit concurs de 
tenis de masă, în cinstea zilei 
de 30 Decembrie. Au luat parte 
un mare număr de oameni ai 
muncii repartizați pe grupe 
valorice Primele trei locuri au 
revenit lui Georgian Popescu, 
Mihai Dumitru și Vasile Ber- 
dilă.

și George Gavrlleseu cu 5l/2 p.
Turneul de categoria a Il-a 

îl are drept lider pe maestrul 
internațional la jocul prin co
respondență Vladimir Sălcea- 
nu, care a totalizat 7*/2 p din 
8 posibile. La o jumătate de 
punct în urmă se află Emili- 
an MezaroS. Ovidiu 
talizează 6 p.

Mariana Caravan 
turneul feminin, cu 
mată de Elena Paiu cu 7 p și 
Nadia Mițescu cu 6'/2 p.

Marcel to-

conduce în
7‘/a P, ur-

• In județul Arad nota
specifică în această primă 
„recreație" a anului școlar 
o reprezintă cluburile de 
vacanță. în municipiul 
de reședință al județului 
asemenea cluburi au fost 
create pe lîngă școlile ge
nerale nr. 1, 4 și 10 și li
ceele „Ion Slavici", „Mi- 
ron Constantinescu", in
dustria] 1 și industrial 3. 
Elevii arădeni vor putea
să ia parte la întreceri de 
șah. tenis de masă
„jocuri sportive".

Tot în municipiul Arad 
se desfășoară 
pentru „Cupa 
la șah tenis de masă, în 
timp ce concursurile de 
schi, sa.nie-fond și biatlon 
au fost programate la 
ria (18 km).

Astăzi elevii vor 
startul în „Cupa 30 
cembrie" la' volei și hand
bal (Sala sporturilor) și 
șah (Casa pionierilor 
șoimilor patriei).

în cuprinsul județului, 
acțiuni asemănătoare sînt 
organizate în orașele Ineu 
și Lipova, precum și în- 
tr~o serie de așezări ru
rale (Dorobanți, Gurahonț, 
Săvîrșin etc.).
• Elevii vasluieni,

mari amatori de 6port,
vor avea prilejul să își 
exprime afinitățile lor cu 
o serie de discipline, prin- 
tr-o gamă largă de 
daliități. De pildă, 
„Cupa Pionierul" 
tenis de masă și 
baschet, „Cupa cluburilor 
sportive școlare" la hand-

ți

întrecerile 
Pionierul"

Și-

lua 
De-

Și

mo- 
prin 

la șah. 
mini-

bal și volei, „Cupa 
Decembrie" la șah, 
de masă și volei și. 
funcție de condițiile me
teo. schi fond și săniuș. 
Dealurile Delia și Paiul 
nu își așteaptă decît hla
mida de zăpadă !...

Pentru a asigura volu
mul tot mai mare al ac
țiunilor sportive de va
canță. C.J.E.F.S. Vaslui, 
în colaborare cu Inspec
toratul școlar Județean. 
Consiliul județean al sin
dicatelor, Comitetul ju
dețean U.T.C. și C.J.O.P., 
a luat măsuri ca toate în
trecerile de vacanță să 
fie găzduite Ia Sala spor
turilor. “Clubul tineretului 
și Casa de cultură a sin
dicatelor. Un bun exem
plu de 
sprijinul reușitei 
activităților 
vacanță
• Și 

dinți, 
studios 
să desfășoare bogate ac
tivități sportive în aceas
tă vacanță de iarnă. în 
municipiul Drobeta-Tur- 
nu Severin toate unitățile 
de învâțămînt care dis
pun de săli sau amenajări 
sportive și-au întocmit 
programe speciale cu ac
țiuni de cuprindere a ele
vilor în concursuri și 
competiții dotate cu „Cu
pa 30 Decembrie". La fel 
și în cuprinsul județului, 
la Baia de Aramă și Stre- 
haia, precum și în comu
nele Podeni, Ponoarele, 
Cireșu, Livezile ș.a.

30 
tenis 

în

conlucrare în 
tuturor 

sportive de

1 DE PE

j 15. F. C.

IS Puncte
Brașov și Spori 
două cu Unlve
• Cel mai I

117 - etapele o
• Golgeterii 

Toma - cîte 2,
• Jucători f 

'i 16 meciu-ri, Ka 
IRodu II și Ni<x 

Toma și Arieni
• Primii juct

M. Zamfir 6,50,
• Media rto 

• • Cartonașe
)• Cartonașe

Lescu 6.

• A benefic 
Radu II. Nu a 

g • A expedi-
| core 97 pe spe

I
în județul Mehe- 
copiii, tineretul 
vor avea prilejul

Campioană 
1972 și 1979 și 
reu printre m* 
tașe ale clasar» 
lalți ani (nu m 
în ediția trecu 
s-a situat pe 
tigînd din noii f 
P*

c

I

Tiberiu ST AM A

DE HANDBAL A ÎNCEPUT SPECTACULOS!

Serediuc (Confecția) este neregulamentar blocată in momentul 
șutului și, din nou, echipa Progresul-Vulcan va fi sancționată cu 
o aruncare de la 1 m

Foto : Dragoș NEAGU

(Urmare din pag. I)

fi făcut atît de multe faulturi 
in apărare. Handbalistele de la 
Confecția s-au apărat bine, au 
acționat în atac rapid, cu con
vingere, dar fără finalitate, to
tul sau aproape totul limitîn- 

șutul lui Grigoraș. 
este prea puțin-.. Au 

Manta 7, Caramalău

5, Sasu 4, Bădcscu 2, Biro — 
Progresul, V. Constantinescu 8. 
Grigoraș 5, Nuțu 3, G. Cons
tantinescu, Mălureanu, Ama- 
randei — Confecția. Cei doi 
arbitri menționați au avut un 
meci greu, și au greșit destul 
de des -

tul sau 
du-se la 
Ceea ce 
marcat :

Călin ANTONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT

LOTO-PRONOSPORT

* Ă l l»
ureazătuturor 
participantilor

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
21—19 (12—9). Jucătoarele
constănțence au pășit cu drep
tul în noul campionat. Trebuie 
spus însă că victoria lor nu a 
fost chiar lipsită de emoții, 
deoarece după ce 
lejer cu 8 goluri 
12—4) au 
meciul a 
braț. Au 
Frîncu 5, 
3,

au condus 
(min. 15 : 
ritmul si 

mai echili- 
Dimofte 8.

încetinit 
devenit 
marcat :
Bocăneală 4, Negru 

Tomescu — Hidrotehnica. 
Dorgo 8, Fejer 3, Bărbat 3, QJ- 
teanu 2, Jucan, Frîncu, Sărac 
— Mureșul. Au condus C. Că- 
pățină și G. Mihalașcu — am
bii Buzău. (C. Popa — coresp.l.

C.S.M. SIBIU — RULMEN
TUL BRAȘOV 19—18 (12—10). 
Victorie prețioasă și surprinză
toare a echipei gazdă, dar — 
socotim — pe deplin meritată 
Sibiencele au jucat mai în vi
teză si au știut să-și organizeze 
mai bine, mai corect fată de 
poziția adversarelor, acțiunile 
ofensive- în plus, C.S.M. a be
neficiat și de aportul unui por
tar în formă de zile mari (Pal- 
fi Hajnal), care a blocat a- 
proape totul ! Campioanele, 
handbalistele de la Rulmentul, 
puțin prea sigure pe ele, au 
fost mai mult preocupate de 
ofensivă și mai puțin de de-

fensivă. La un moment dat, 
cînd s-au văzut conduse cu 5 
goluri (min. 40 : 18—13 !) au 
început să joase mai dur. ceea 
ce le-a adus cîteva eliminări, 
pe durata cărora n-au putut 
să-și intre în ritm, fiind în in
ferioritate numerică. Cu 50 de 
secunde înainte de final. la 
scorul de 19—18 Mariana Oacă 
(Rulmentul) a ratat o aruncare 
de la 7 m și... egalarea ! Au 
marcat : Șercăianu-Dinu ti,
Klein 4, Hoffner 3, Macarie 3, 
Coșulschi 2, Văcari» — n c ni» 
Sibiu. Oacă 7, N,
3, Neică 2. Dragi: 
montul. Au cond» 
D, Purică, amb’- 
Ioncscu — coi

UNIVERSITA’
NAPOCA — UN 
TIMIȘOARA 25 ■
Avînd în Luțaș 
conducător de joc 
tiovici o realizatoa 
foarte bună, timișoieuceie s-au 
instalat rapid la conducere și 
au cîștigat cu un avantaj con
sistent. Sarcina lor a fost mult 
ușurată de fragilitatea apără
rii gazdelor. Cele mai multe 
goluri au fost marcate de : 
Damian 12, Filip și Brehar cîte 
4 — Universitatea Cluj-Napoca, 
Ștefanovici 16, Vasu 7 — Uni
versitatea Timișoara. Au con
dus : R. Antohi ■ și II.
Boschner, ambii Brașov. (Nușa 
Demian — coresp.)

ȘTIINȚA BACĂU — TEX
TILA BUHUȘI 25—18 (14—11). 
S-a jucat mai mult pentru re
zultat, ambele formații acțio- 
nînd foarte ferm în apărare, 
unde au abundat duritățile. 
Știința s-a detașat din min. 36, 
de la scorul de 15—13, obținînd 
o victorie meritată. Au înscris: 
Moszi 11, Torok 5, Hrițcu 
Cătineanu 3, Lupșor 2 — 
ința, Ciubotaru 6, Racliș 5, Bo- 
dor 5, Leonte 2 — Textila. Au 
arbitrat Oh. Georgescu și AI. 
Vîrtopeanu, ambii București. 
(Iile Iancu — coresp.)

4.
Sti-

BAIA
21—32

CONSTRUCTORUL 
MARE — TEROM IAȘI 
(9—10). Gazdele n-au putut să 
depășească formația ieșeană, 
foartfț mobilă în apărare și e- 
ficientă în atac- Meciul a fost 
echilibrat în prima repriză 
consemnindu-se de 8 ori ega
litatea. Punctele au fost mar
cate de : Weiner 6, Cazacu 6, 
Feher 3, Covaci 2, Pop, Cristea, 
Iluț, Macowschi — Constructo
rul, Avădanei 8, Turbatu 1, 
Covaliuc 4, lliscă 2, Popa — 
TEROM. Arbitri : V. Cojocaru 
și I. Mihăilescu, ambii Craio
va, (A. Crișan ~ coresp.)
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ÎN C AU TAREA FORMULEI IDEALE?

PODIUM, IN ZONA RETROGRADĂRII I
ARGEȘ 17 5 4 8 14-19 14

unul cu S. C. Bocâu. F.C.M.m in deplasare : 3 (cite ___ _____ ______ _ ......
ul studențesc). Puncte pierdute pe teren propriu : 5 (cite 
rsitotea Craiova și Dinamo, * ~ ................

etapa
rsitatea Craiova ți
»un loc ocupat : 4

12-a șl o 14-a. 
echipei : Radu II 
Nica șl Ignat clte .

olosiți : 20. M. Zamfir, Cîrsteo, Stancu și Turcu — cite 
Ho. Bâluțâ — cite 15, Ignat 14, Bârbuiescu. Moiceanu, 
1cite 13, Badea 12, Cristian 11, Tulpan 10, Eduard 7, 
—cite 6, Chlvescu 3, Balaur 2, Jurcâ 1.

itori pe bara notelor : 1. Stancu 6.75, 2.

lelor echipei : 6,36 (6.38 acasâ - 6,34 In 
roșii : Eduard (etapa o 17-a).
galbene : 20 (11 jucâtori) ; cele

iot de o slngurâ lovitură de la 11 
fost soncționatâ cu nici un penalty.

at 200 de șuturi (123 acasâ
- 35 in

unul cu Progresul Vulcan), 
a 7-o : cel mai slab loc :

ițiul porții (62

4 goluri, 
1.

acasâ

anii
rne-

a țării In 
aflată mai 

arituoasele frun- 
aentului în cei- 
>al departe decît 
tă a competiției 
locul trei, 
.Tront”"* r*

Turcu, Bâluțâ, Moiceonu șl

mai

Bâluțâ 6,60, 3. 

deplasare), 

multe : Bârbu-

m, transformotâ de

— 77 In deplosorft), dintre 
deplasare).

efectuării unei pregătiri
a-

tatea 
omogene a întregului lot, 
ceastă neplăcută situație a 
avut drept consecință și o sta
re de spirit nesatisfăcătoare in 
tabăra piteștenilor. în mod fi-

te de biroul clubului, altele 
trecute însă cu vederea), 
precum și — dar nu în ulti
mul rînd — anumite pretenții 
emise de jucători pe care con
ducerea clubului nu le-a mai 
putut satisface. Față de toate 
aceste manifestări negative nu 
s-a luat din timp și energic 
atitudine, atit noul antrenor, 
cit și factorii de răspundere 
din club dovedind o insuficien
tă exigență și fermitate.

Situația in care a ajuns 
F. C. Argeș, este fără îndoială, 
nu numai nefirească, ci și foarte 
neplăcută, dar ea poate fi re
dresată. Echipa piteșteană dis
pune de un real potențial va
loric și de suficiente resurse 
pentru ca în retur să evade
ze cit mai repede și definitiv 
din zona periculoasă, mai mult 
chiar, să revină în plutonul 
fruntaș, acolo unde — de fapt 
— îi și este locul. Pentru îm
plinirea acestui obiectiv, care 
ii stă în puteri, sînt necesare 
insă, în principal : efectuarea 
unei foarle bune pregătiri în 
perioada de iarnă, cu parti-

omo- 
cît 

con-

titlul

Fază din meciul Sportul studențesc F. C. Argeș, care
Cristian a fost apreciat drept cel mai bun jucător de pe teren

oiumui'ji m zo
ii ? Aducînd 
echipa piteștea- 

tocmiră 
itori cu 
candidase, 

chiar la 
unii caută să 

ție aproape ex- 
la schimbării 
ucerea tehnică, 
unct de vede
tte însă greu 
îte merite (re- 
tr) a avut fos- 
orin Halagian, 
ini l-ar fi gă- 
atrenor) 
inescu. 
Ies, știut 
antrenori 
sea perturbări 
ielor respec- 
utea spune că 
irului și ini-

Ale-

că 
pro-

resc, debutul în campionat a 
fost ezitant (rezultat egal pe 
propriul teren cu Progresul- 
Vulcan). Apoi, printr-o mai 
mare mobilizare a jucătorilor, 
s-au obținut puncte prețioase 
in deplasare, la Bacău, Bra
șov și București (cu Sportul 
studențesc), care lăsaseră im
presia depășirii dificultăților 
de început. N-a fost însă decît 
o

ciparea tuturor jucătorilor din 
lot, crearea unui climat 
nătos și exigent de 
intensificarea activității 
cative.
țele cele mai importante 
vor trebui, desigur, să se afle 
și în centrul dezbaterilor apro
piatei plenare a clubului.

Constantin FIRANESCU

să- 
muncă, 

edu- 
Sînt cîteva din cerin- 

care

sale .a F. C. 
dificultăți, 

înceapă pre- 
sezonul de 

11 jucători, 
idu-se 

parte 
destule

Imposibili'

din 
din 
su-

simplă impresie pentru că, 
continuare, pregătirea 

insuficientă din 
a de var:, avea să-și spu- 
uvîntul. Adevărat este că 
arele cu care echipa pi- 
1 s-a confruntat ulte- 

să la ea au fost și 
puternice, Universița- 

ova și Dinamo, dar 
pierdute în aceste 
aruncat-o spre pe- 
imentului.
ncipale menționate 

par- 
con-

s-au aaaugat însă pe

de
pe-

* —
curs și altele, care au 
curat la căderea echipei, cum 
ar fi neaderarea tuturor jucă
torilor la programul de muncă 
și de viață stabilit, insuficien
ta lor preocupare pentru re
cuperare și refacere după e- 
fort, actele de indisciplină 
(unele analizate și sancționa-

CURAT BILETE PENTRU
REA EXTRAORDINARĂ

IM

JianuaMe4982\

se atribuie cîștlguri in

BANI. 
AUTOTURISME 

Șl EXCURSII

e obține :
IE „Dacia 1300“ și „Skoda 120 L" 
5URI IN BANI, variabile și fixe
R.S. Cehoslovacă sau R.P. Ungară 
dragi un bilet la această tradițională și 
e I
’’ARTICIPARE, joi 31 decembrie.

Se poate spune că Jiul a de
ținut recordul in privința ru
lării celui mai mare număr 
de jucători in turul campio
natului. Nu mai puțin de 26 
de jucători au îmbrăcat (mai 
mult sau mai puțin timp) tri
coul „alb-negru" al formației 
de la poalele Parîngului. Se 
poate deduce că antrenorii 
Petre Libardi și Gogu Tonca 
au căutat, etapă de etapă, di
ferite formule de echipă, în 
dorința de a găsi tin „11“ 
gen, care să practice pe 
posibil un joc colectiv,
structiv, elastic și eficace. Tim
pul s-a scurs însă fără ca Jiul 
să-.și găsească o matcă, să 
realizeze o formulă de echi
pă închegată cu care să abor
deze jocurile de campionat. 
Deci, desele modificări s-au re
percutat negativ în evoluția e- 
chipei, constituind factorul de
terminant al unor rezultate 
nesatisfăcătoare, care au si
tuat formația din Petroșani pe 
un nedorit loc 16 în clasa
mentul de toamnă Cele 4 
puncte pierdute pe teren pro
priu (1—1 cu „Poli" Timișoa
ra si Sportul studențesc. 2—2 
cu Dinamo și 0—0 cu F.C. Olt) 
— ceea ce se întîmplă foarte 
rar în jocurile disputate pe 
teren propriu în edițiile tre
cute de campionat — au fost 
decisive în stabilirea poziției 
precare a echipei la sfîrșitul 
primei jumătăți a competiției.

Jîul a pășit cu stîngul în 
campionat, treeîndu-și la ac
tiv doar 2 puncte din cele 8 
posibile în primele 4 etape. 
Un start imprevizibil, care a 
alertat conducerea clubului, 

antrenori și jucători. A

16. JIUL 17 4

Progresul-Vulcan — Jiul 0—0. Fundașul Mateescu, venit in spri
jinul atacului, se aruncă fără efect după o minge care va ocoli 
poarta Jiului, sub privirile lui Stoichiță, S. Rusu, P. Grigore și 

Muia.
urmat o temeinică discuție în 
care s-a cerut antrenorilor și 
jucătorilor o maximă mobili
zare în pregătirea partidelor 
următoare și Jiul a început 
să dea vizibile semne de îm
bunătățire a jocului, obținînd 
5 rezultate favorabile (2—0 
acasă cu C. S. Tîrgoviște, 2 
meciuri nule în deplasare, 1—1 
cu Chimia Rm. Vilcea și 0—0 
cu Progresul Vulcan și alte 2 
victorii la Petroșani, 1—0 cu 
F. C. Argeș și 5—2 cu F. C. 
Constanța). Partea a doua a 
turului campionatului a arătat 
însă o comportare fluctuantă 
a echipei, marcată de rezulta
te contradictorii.

Analizînd evoluția echipei în 
sezonul de toamnă, antrenorul 
Petre Libardi consideră că în 
prima treime a turului jucă
torii săi au avut rezultate ne
satisfăcătoare și 
sei unui portar

6 7 18-24

din cauza lip- 
valoros (Cavai

14
• Puncte 

și Progresul 
Politehnica Timișoara,
• Cel mal bun toc ocupat : 

ocupat: 17 — etapa o 4-a.
• Gotgeterîi echipei : Giuchici 5 goluri, Șumulanschi și Sâlâjan — 

cite 4, Varga 3, Lasconl 2.
• jucâtori folosiți : 26. Varga, Șumulanschi și Sâlâjan — cite 17. 

Giuchici 16, Vizitiu, Neagu, Giurgiu, Cavai șl Muia — cite 13, Rusu, 
Losconi și P. Grigore - cite 12, Vinâtoru 11, M. Popa 7, Demorcek 5, 
Nechimiș 4, I. Grigore 3, Focșenean-u, Miculescu, S. Popa, Vasiliu, V. 
Popa si Butoi — cite 2, Dragoș, Mușat șl Frâțilâ — cite 1.

~ Primii jucători pe baza notelor : 1. Caval 7,50, 2. Șumulanschi 
3. Varga 6,21.
Media notelor echipei : 6,04 (6,30 acasâ — 5,78 în deplasare). 
Cartonașe roșii : nici unul.
Cartonașe galbene : 16 — 9 jucâtori ; cele mal multe : Vizitiu și 

cite 3.

cițtigate 
Vulcan).

in deplasare : 2 (cite 1 cu Chimia Rm. Vilcea 
Puncte pierdute pe teren propriu : 4 (cite 1 cu 
Dinamo, Sportul studențesc șl F. C. Olt).

6 — etapa a 9-a ; cel mai slab loc

«.50.

•
Giurgiu — __  _
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 2 transformate (Șumu- 

lanschi, Giuchici), 2 ratate (Șumulanschi, Giuchici). A fost sancționată 
cu 3 penalty-uri : 1 transformat, 2 ratate.
• A expediat 163 de șuturi (96 acasâ — 67 în deplasare), dintre 

care 78 pe spațiul porții (49 acasâ — 29 în deplasare).

a fost indisponibil în primele 
întîlniri), a lipsei de experi
ență a noilor jucători (Vizi
tiu, Giurgiu, Muia).

Pe de altă parte, a fost în
registrat și un randament 
scăzut din partea unor jucă
tori experimentați ca Giuchici, 
Sălăjan, și Șumulanschi.

In partea a doua a sezonu
lui de toamnă, echipa Jiul a 
părut oarecum fortificată, de
oarece a ajuns la o formulă 
de echipă mai stabilă. Reintra
rea lui Cavai în poartă a dat 
încredere apărătorilor, 
și-a regăsit 
mijlocașii, 
Șumulanschi, au asigurat mai 
bine echilibrul între comparti
mente. In schimb, 
rămas în continuare deficitar, 
aportul talentatului 
fiind substanțial redus 
cauza ignorării jocului 
tiv. Mult prea 
el a făcut să 
multe acțiuni 
sfîrșit, în finalul turului cam
pionatului. care a coincis și 
cu programarea a trei jocuri 
grele în deplasare, echipa a 
avut o comportare oscilatorie, 
de la slab Ia bine, dar și 
atunci cînd a jucat bine indeci
zia și imprecizia la finalizare 
au făcut ca Jiul să... ocupe un 
nedorit loc 16 în clasament și 
să fie eliminată în „16“-imile 
Cupei României de divizionara 
„C“ Minerul Certej.

Trebuie remarcat faptul că în 
acest campionat Jiul și-a apă
rat șansele cu sportivitate, e- 
chipele vizitatoare apreciind 
fair-play-ul în care s-au des
fășurat partidele, renunțînd la 
jocul prea aspru pe care, pînă 
nu de mult, partenerii îl prac
ticau.

Rusu 
forma sportivă, 

în special Neagu și

atacul a

Giuchici 
din 

colec- 
individualist, 
se irosească 

ofensive. în

Gheotghe NERTEA

Despre problemele încă nerezolvate ale campionatului (IV)

IMPERATIVE TACTICE ALE COMPETITIVITĂȚII IN SUFERINȚA 
ORDIN EDUCATIV

în fotbalul internațional avansat, reparti
ția recuperării medii pe compartimente 
este cam astfel : 60 — fundașii. 20 — 
mijlocașii și tot 20 — înaintașii. De unde 
se poate observa că recuperarea în fotba
lul realmente competitiv este o obligație 
a tuturor jucătorilor.

în sfirșit, trecînd din domeniul jocului 
in apărare la cel al jocului în atac, ele
mentul tactic din campionatul nostru si
tuat sub limita competitivității internațio
nale ni s-a părut a fi fost, în; sezonul de 
toamnă 1981, insuficienta adeziune a ju
cătorilor Ia jocul combinativ, chiar lipsa 
unor combinații specifice, opțiunea dău
nătoare pentru mișcare in plus. Un dri
bling mai mult decît 'a fost nevoie, o 
conducere a balonului prelungită peste 
limitele oportunității, păstrarea mingii în 
posesie de dragul de a retine atenția spec
tatorilor și nu de a fi de utilitate jocului, 
au făcut ca multe acțiuni de atac să se 
piardă încă din „fașă", ușurîndu-se, în acest 
fel, sarcinile apărătorilor adverși. Abuzul 
de joc individual, evident și la jucători 
din elita fotbalului nostru, cum ar fi 
Bălăci, Iordănescu-, Crișan ne-a privat, in 
situațiile cînd aceștia au evoluat sub cu
lorile echipei naționale de un randament 
colectiv superior și au constituit obsta
cole în calea obținerii unor rezultate fa
vorabile.

în”toate cazurile de mai sus, fie că a 
fost vorba de neacceptarea unui efort su
plimentar sau de. etichetarea unei anumite 
obligații tactice drept corvoadă (marcajul, 
pressingul, recuperarea mingii), fie că și-a 
făcut loc dorința etalării, cu orice preț, 
a unor virtuți fotbalistice (jocul individu
al, mișcarea în plus), numitonil comun, 
ca explicație, s-a numit mentalitatea gre
șită a jucătorilor fată de cîteva dintre 
Imperativele 
concluzia că -------  — —,--------- — .
neîmplinirile fotbaliștilor noștri, din punct 
de vedere al performanței, îsi au originea 
în orientarea și conținutul laturii EDUCA
TIVE a pregătirii lor.

O concluzie care ar trebui să dea de 
gîndit și, mai ales, care ar trebui să invi
te la măsuri, practice, în consecință,

Mihai IONESCU

SI UN NUMITOR COMUN: LIPSURI DE3
Există, în fotbal, o serie de elemente 

de joc, componente de bază ale tacticii 
generale, care reprezintă in teren, atit pe 
plan cantitativ cit și calitativ, principala 
pondere in conțintul jocului. Marcajul, 
pressingul, recuperarea mingii, pasa (ca 
formă embrionară a combinației tactice), 
căci despre ele este vorba, sînt, fără in- 
doială. nemijlocit legate de ideea de joc 
și de procesul de pregătire. Dar, in fot
balul modern, în condițiile unei competitivi
tăți reale, ele exprimă, mai înainte de orice, 
o anumită atitudine rață de performanta, 
nivelul exprimării lor individuale depin- 
zînd mai mult de factorul educație decit 
de instruire. Cu alte cuvinte, mentalita
tea jucătorilor ar fi aceea care, în joc, 
departajează, în ultimă 
competitivi cu adevărat 
mează competitivitatea.

Și, referindu-ne, mai

îi 
instanță, pe cei 
de cei care mi-

întîi, la proble
ma mult discutată a marcajului — care 
am sperat că este rezolvată, după efor
turile susținute in ultimii ani in această 
direcție — va trebui să facem precizarea 
că, în momentul de față, ea mai creează 
încă mari neajunsuri echipelor noastre, 
superficialitatea și erorile in aplicarea 
acestui imperativ tactic modem favorizînd. 
adeseori, primirea unor goluri gratuite. Și 
unul dintre exemplele cele mai edifica
toare in această 
curînd. Dinamo, 
tribut, în dubla 
borg din cadrul 
mai puțin de trei din cele patru goluri la 
pasiv au fost urmarea directă a unor gre
șeli de marcaj. Și să nu uităm că Dinamo 
este, totuși, una dintre puținele noastre 
echipe — alături de Corvinul, Sport club 
Bacău, F.C. Olt și Steaua — care și-a în
sușit bine tehnica marcajului, punînd-o și 
in practică în campionat, în mod organi
zat și disciplinat. Dar cum marcajul pre
supune, în afara unei bune pregătiri fizi
ce, și o serie de calități MORALE (răbdare, 
dîrzenie, perseverență) și cum jucătorii 
noștri mai uită, uneori, să-și onoreze in
tegral sarcinile de apărători, plictisindu-se 
cu supravegherea adversarului sau. pur și 
simplu, scutindu-se singuri, din cînd în 
cînd, de sarcini care pretind mare efort 
fără a fi deloc spectaculoase, atunci se

privință ni l-a oferit, de 
care a plătit un scump 
partidă cu I.F.K. Gote- 

„Cupei U.E-F.A." cînd nu

întîmplă ceea ce s-a întimplat și în foar
te multe din meciurile acestui campionat, 
ca înaintașii adverși să marcheze nestin
gheriți, goluri, altfel, ușor evitabile.

Aceeași remarcă, în ce privește insufi
cienta înțelegere a importanței pe care o 
are in economia jocului, se poate face și 
despre pressing. Am mai spus-o și cu 
alte ocazii, o repetăm și acum, cu prilejul 
retrospectivei competiționale, că nu mai 
este de conceput astăzi. într-un fotbal ca
re se vrea intr-adevăr competitiv, o echipă 
de club sau reprezentativă care să nu in
cludă, în arsenalul mijloacelor sale de ex
primare tactică, pressingul, formă agresi
vă și foarte eficace de organizare a apă
rării, în cadrul căreia se urmărește îmbi
narea atacului de. deposedare cu marcajul 
strict,, „om la om“, efectuat pe anumite 
durate și suprafețe din teren, pentru obți
nerea inițiativei de joc. Dar cite din echi
pele noastre și cîți dintre înaintașii pri
mului eșalon, fac cu convingere și randa
ment. pressing ? în urmă cu doi-trei ani, 
aveam exemplul destul de reușit al echi
pei F.C. Baia Mare, condusă pe atunci 
de Viorel Mateianu. în prezent apar, ici, 
colo. încercări prin insistenta unor antre
nori. printre care Fl. Halagian, N. Vătafu. 
M. Lucescu, I. Voica. Dar nicăieri încă, 
pină acum, nici la Corvinul sau F.C. Olt, 
nici la Sport club sau Sportul studențesc, 
nici la Dinamo sau Universitatea Craiova 
și cu atît mai puțin în alte părți, pressin
gul nu este ceea ce ar trebui să fie. De 
ce ? Pentru că, înainte de orice, pretinde 
un efort în plus.. Efort pe care marea 
majoritate a jucătorilor noștri se feresc 
să-l facă. Deși cu toții au avut, nu mai 
departe în această toamnă, exemplul fot
baliștilor elvețieni și suedezi care au făcut 
din pressing o armă eficace, care le-a 
deschis drumul spre victorie.

Strîns legată de marcaj și pressing, în 
jocul modern, este și activitatea de
recuperare 
vit 
cei, 
ziși 
recentă arată că la echipele noastre de 
club, dintr-o sută de recuperări de mingi 
de la adversar, cam 67 le realizează fun
dașii, 25 mijlocașii și numai 8 înaintașii I

unui 
doar 
de i

este și activitatea de 
a mingii, lăsată, potri- 

mai vechi și prost obi- 
în seama apărătorilor așa- 

meserie. O statistică destul de

i dintre 
performanței. De unde și 

multe din lipsurile în joc și

performanței. î$i au originea



RUGBYȘTIi DE LA GRIVIȚA ROȘIE
Învingători InA V

MAREA BRITANIE
TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

In continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Marea 
Britanie, echipa de rugby 
R.C. Grivița Roșie a jucat la 
Cross Keys (Țara Galilor) cu 
formația locală, una din 
fruntașele rugbyului galez. 
La capătul unei partide în 
care au avut inițiativa 
majoritatea timpului de joc, 
rugbyștii bucureșteni au ter
minat învingători cu scorul

in

de 19—9 (13—9). Pentru for
mația grivițeană au punctat 
O. Moraru și Țuică (eseuri), 
I. Constantin 3 lovituri de 
pedeapsă și o transformare.

în ultimul meci a! turneu
lui insular, R.C. Grivița Ro
șie va juca luni cu formația 
Reading.

PARIS (Agerpres). — Ora
șul francez Nisa, cu regiunea în
conjurătoare, a anunțat că își v» 
depune candidatura pentru orga
nizarea ediției din 1992 a Jocuri
lor Olimpice, atit cele de iarnă, 
cit și cele de vară.

Comentând această știre, Mo
nique Berlioux, directoarea Co
mitetului Internațional Olimpic, a 
spus : „Ideea de a cere găzduirea 
atit a ediției de iarnă, cit și a 
celei de vară a Olimpiadei, este 
interesantă, ea fiind In consens șl 
cu principiul olimpic al unității 
de loc !”.

BALCANIADA DE BASCHET
(Urmare din pag 1)

cind
erau 35 de secunde de 

la scorul de 58—57 pen- 
oaspete Măndica Ciubăn- 

a transformat
libere care

refăcut handicapul, iar 
mai 
joc, 
tru
can 
cări 
aplaudată victorie 
tivei României (în 
diat 
bulgare 
mingea 
pentru o 
fi putut „ 
Au înscris

Kirr 5, 
Ciubăncan

două arun- 
au adus o 
reprezenta- 
faza ime- 
sportivelor 

interceptată 
o dețineau 
in care ar 
rezultatul).

Armion

următoare 
le-a fost 
pe care 
perioadă 
.întoarce” 

: Pa». 2ă,
lt, Kirr 5, Fotescii-Grigoraș 
4. Ciubăncan 3, Bolovan 5, 

■ Popa 2, Solovăstru 2, Filip 2 
pentru învingătoare, respectiv 
Slavceva 14. Spasova 12, Ma- 
kaveeva 12, Itadkova 10, 
latova 4, ~ 
Mihailova 2, 
arbitrat: G. 
cia) și H.
slavia).

ROMANIA
59-70 (36—33).
cu o pasionantă evoluție 
scorului (pînă în final), în 
ambele echipe au luptat 
multă combativitate pentru 
torie (care i-air fi adus titlul 
balcanic oricăreia ar fi cîști- 
gat), succesul a revenit selec
ționatei Iugoslaviei, datorită 
foarte bunei comportări a trei 
jucătoare (Ojegovici, Dornik 
și Șuka), mai cu seamă 
ultimele cinci minute, 
chetbalistele noastre s-au 
duit să învingă, dar nu 
putut realiza țelul deoarece nu 
au avut precizie in aruncările 
ta coș de la distanță și pen
tru că au fost dominate în 
lupta sub panouri. Au înscris: 
Pali 17, Ciubăncan 14. Foteseu 
— Grigoraș 8. Bolovan 5, Ar
mion 6. Popa 2. Solovăstru 2, 
Filip 5. pentru România res
pectiv Dornik 24. Ojegovici 20, 
Șuka 14. Majsiorovici 4, C:an- 
galova 2, Jcremici 4. Pețikova 
2. Arbitri : G. Tsolakides (Gre
cia) și I. Gologanov (Bulgaria).

IUGOSLAVIA — ROMANIA 
(tineret) 80—43 (47—26), BUL- 
GARLA — ROMANIA (tineret) 
68—54 (37—31).

Dragomirova 
Mlecenkova 

Tsolakidcs 
Djclilovici

Sker- 
2, A. 
2. Au
(Gre- 

(Iugo-

IUGOSLAVIA
După un meci 

a 
care 

cu 
vic-

în 
Bas- 
stră- 
și-au

ANCHETE DE
• In urma unei anchete or

ganizată de redacția sportivă 
a agenției TASS, cei mai buni 
sportivi ai anului sint : A-
natoli Karpov. Sebastian Coe, 
John McEnroe. la masculin, 
Utte Geweniger, Olga Bicerova 
și Antoaneta Todorova 
minim.
• Ziarul „Naroden 

din Sofia l-a desemnat 
terofilul Ianko Rusev i 
mondial și european la catego
ria 75 kg, cel mai bun spor
tiv bulgar al anului 1981. Re
cordmana lumii la aruncarea 
suliței, Antoaneta Todorova, a

la fe-
Sport* 

pe hal- 
?ampion

SFIRȘIT DE AN
ocupat locul doi in acest cla
sament, fiind urmată de Ane- 
lia Ralenkova, campioană 
mondială la gimnastică mo
dernă.
• în urma unei anchete, 

ziarul parizian de specialitate 
„L’Equipe” l-a desemnat 
atletul englez Sebastian 
„campionul campionilor” 
nul 1981. Locul doi în 
clasament a fost ocupat
ni imanul american John 
Enroe, iar locul trei de fotba
listul vest-german Karl Heinz 
Rurrimenige.

pe a-
acest 

de te- 
Mc

BASCHET • Turneul Interna
țional de baschet de la Madrid 
a fost cîștigat de echipa Real 
Madrid, care ta finală a învins 
cu 116—103 (61—49) o selecționată 
a S.U.A. Pe locul trei s-a cla
sat echipa Inmobanco Madrid, în
vingătoare CU 96—86 (52—45) în 
fața selecționatei Israelului • ta 
semifinalele turneului internațio
nal de baschet de la Paris, e- 
chipa Franței a dispus cu scorul 
de 78—74 (44—11) de a selecționa
tă americană.

BIATLON • Competiția inter
națională de blatlon „Cupa Alpl- 
lor“, desfășurată la Bolzano (Ita
lia), a revenit schiorilor din R.D. 
Germană, învingători ta ambele 
probe disputate. In cursa indi
viduală de 10 km, pe primul loo 
s-a situat campionul olimpia 
Frank Ulrich, cu timpul de 
38:38,3, iar ta proba de ștafetă 
4X7,5 km a cîștigat formația R.D. 
Germane — îh 08:43,7.

CICLISM • Marele premiu 
„Guadaramma* la ciclo-cros, des
fășurat pe un traseu de 24 km, 
a fost câștigat de spaniolul Fran
cisco Sala care a parcurs distan
ța în lh 03:44,0. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ignacio Mayora 
(Spania) — iu 04:52 și Freddy 
Schacht (Belgia) — lh 05:38,0.

HANDBAL • pentru prima oa
ră la Campionatul mondial (m) de 
handbal, ce se va desfășura anul 
viitor ta R.F. Germania, va fi 
introdus controlul antidoping în 
această disciplină. Jucătorii de
pistați pozitiv la acest control

aînt pasibili cu suspendarea pe 
viață, iar echipa din care fac 
parte va pierde meciul cu scorul 
de 16—0.

PATINAJ • i.a Banska Bis
erica s-au disputat întrecerile u- 
nei competiții internaționale de 
patinaj artistic pentru juniori. La 
junioare primul loc a fost ocu
pat de Frankie Hermansson 
(S.U.A.), iar la juniori de sovieti
cul luri Burenko.

SANIE In stațiunea de spor
turi de iarnă de la Oberhof s-a 
disputat primul eoncurs interna
țional de săniuțe din acest se
zon. Pe locul îiitîi a terminat 
Serghel DemiAin (U.R.S.S.) tar la 
feminin victoria a revenit sporti
vei Haike Popel. Proba de pe
rechi (masculin) s-a încheiat ca 
succesul cuplului Menge-Bertx 
(R.D. Germană).

SCHI • în concursul de schi 
fond de la Krasnoiarsk, proba fe
minină de 10 km a fost, cîștigată 
de Nadejda Șamakova, în 32:59,29. 
Pe locul doi s-a clasat Liubov 
Zabolovskaia — 53:23,72.

TENIS • La Melbourne au con
tinuat întrecerile turneului inter
național de tenis, în turul doi tn- 
registrîndu-se următoarele rez-u-l- 
tate: Edmondson — Cash &—1,
6—2, 6—3; Dent — Fitzgerald 5—7, 
3—6, 7—6, 6—4, 6—4; C. Lewis — 
Iile Năstase 6—4. 6—3, 6—2; 
lasne — Parun 6—3, 6—4, 
Warwick — Drewett 7—6, 
6—0; Dupre — Guan 6—4, 
6—4.

Tu-
7—4;

TRAGERE LA SORJI DIRIJATA
MADRID, 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Federației spaniole de 
fotbal, Pablo Porta, a declarat că 
au fost desemnate, în linii mari, 
echipele ce vor juca în fiecare 
grupă a turneului final din Spa
nia. Astfel, oele patru urne din 
care se vot extrage numele for
mațiilor participante, cu ocazia 
tragerii la sorți din 18 ianuarie, 
au următoarea componență, după 
cum a declarat P. Porta: prima 
urnă (cea a capilor de serie): 
Spania, Argentina, R.F. Germania, 
Italia, Brazilia, Anglia; urna a 
doua: U.R.S.S. Iugoslavia, Ceho
slovacia, Polonia, Belgia șl Un
garia ; urna a treia: Scoția, Fran-

PRELIMINARIILE C. M. IN

LA TURNEUL FINAL AL C. M. ?
ța, Irlanda de Nord, Peru, Chile 
și Austria ; urna a patra : Came
run, Algeria, R.P. Chineză sau 
Noua Zeelandă, Kuweit. Salva
dor și Honduras.

Aceste precizări — care confir
mă unele supoziții făcute de • 
serie de ziare potrivit cărora tra
gerea la sorți din 16 ianuarie ar 
fi, oarecum, dirijată — a născut 
vil și contradictorii reacții. Benă 
Courte, atașatul de presă al Fe
derației internaționale, a subliniat 
însă că nici o decizie definitivă 
în oe privește componența urne
lor nu va fi luată înaintea reu
niunii comisiei de organizare, care 
va avea loc în preziua tragerii la 
sorții.

ZONA AMERICII DE NORD,

temala, 1—1, 3—2 cu Costa Rica, 
2—0, 5—0 cu Panama : El Salva
dor : 0—0, 1—0 cu Guatemala,
0—0, 2—0 (neprez.) cu Costa Ri
ca, 4—1, 3—1 cu Panama ; Gua
temala : 0—0, 3—e cu Costa Rica, 
2—0, 5—0 cu Panama ; Costa Rica 

Panama 1—1,
HONDURAS 
El Salvador 
Guatemala 
Costa Rica
Panama

L 
2.
3.
4.
5.

2—0.
8
8
8
8
8

5
5
3
1
O

2
2
3
4
1

1
1
2
3
7

15- 5 
12- 5
10- 2
6-10
3-24

AMERICII CENTRALE Șl
reprezentative au răspuns15 reprezentative au răspuns 

prezent la preliminariile din în
tinsa zonă geografică a AmerlcU 
de Nord, Amerieii Centrale și a 
Bazinului Caraibilor. Și aici s-au 
organizat trei grupe, primele do
uă clasate în fiecare urmtnd a 
lua parte la turneul final al zo
nei, pentru competiția din Spa
nia calificîndu-se doar formațiile 
care au ocupat primele două 
locuri în acest turneu.

GRUPA AMERICA DE 
Surpriza a constituit-o 
pe locul 1 a Canadei, 
formației mult mai bine 
Mexicului. 
montul : Canada

NORD, 
clasarea 
înaintea 

cotate a 
Rezultatele si clasa- 

1—1, 1—1 cu

BAZINUL CARAIBILOR
Mexic, 6—0. 2—1 cu S.U.A. ; Me
xic — S.U.A. - - - -
1. CANADA
2. Mexic
S. S.U.A.

1—3, 5—1.
«13» 4—3 S 
I 1 M «—5 4 
4 112 4—63

GRUPA AMERICA CENTRALA, 
Se pare că este vorba de grupa 
cu cel mal bun fotbal din zonă, 
pentru că primele două clasate 
au ocupat locurile 1 șl 2 șl în 
turneul final al zonei. Honduras 
își datorează locul 1 din grupă 
punctelor (6) aduse din deplasa
re, în timp ce El Salvador a rea
lizat maximum de puncte (8) pe 
teren propriu. Rezultatele șl cla
samentul : Honduras : 2—0, 1—1
cu El Salvador, 1—0, 0—0 cu Gua-

PENTRU BOBERI O IARNA DECISIVA
(Urmare din pag. 1) Carpați” — la Sinaia,

12 
12 
3 
t 
1

GRUPA CARAIBILOR. Prin tra
gere la • sorți, cele 7 înscrise au 
fost împărțite in două subgrupe. 
Din subgrupa A au făcut parte 
Cuba (superioritate netă față de 
celelalte două competitoare). Su
rinam (ctștigătoarea dublului 
meci-prellminaT disputat cu Gre
nada și Guyana : 5—2, 3—2). Re
zultatele și clasamentul : Cuba
(calificată pentru turneul final al 
zonei) : 3—0, 0—0 cu '
1—4, 3—0 cu Guyana ;
— Guyana 1—0,

turneul final al zonei) : 2—o, #—i 
cu Trinidad Tobago, 1—1, 1—o 
cu Antilele Olandeze ; Trinidad 
Tobago — Antilele Olandeze 0—a. 
o—0.
1. HAITI
2. Trinidad
3. Antilele

TURNEUL FINAL, disputat ... 
noiembrie, la Tegucigalpa, capita
la statului Honduras, a dat cîș- 
tig de cauză reprezentativei gaz
dă, care va fi pentru prima dată 
prezentă la ® fază finală a C.M., 
și formației El Salvador, califi
cată pentru a doua oară. Surprin
zătoare lipsa de forță a Mexicu
lui, ca și locul ultim revenit re
prezentativei Haiti, fostă partici
pantă la ,.Weltmeisterschaft“, 
Rezultatele șl clasamentul : Hon
duras : 0—0 cu El Salvador, 0—o 
cu Mexic, 2—1 cu Canada, 2—0 cu 
Cuba, 4—0 cu Haiti ; El Salvador: 
1—0 cu Mexic, 0—1 cu Canada, 
0—0 cu Cuba, 1—0 cu Haiti ; Me
xic 1—1 cu Canada. 4—0 cu Cu- 

; Canada : 2—2 
Haiti ;

4 2 11 4—2 5
Tobago 4 12 1 1—2 4
Olandeze 4 0 3 1 1—2 3 

în

4—0.

Surinam, 
Surinam

1. CUBA
2. Surinam
3. Guyana

4
4
4

3
2
O

1 O 7—e 7
1 1 5—3 5
O 4 0—9 O

Rezultatele și cla-Subgrupa B.
samentiul : Haiti (calificată pentru

BARAJUL LA
ZORICH (Agerpres». — La 

sediul F.LF.A. din Ziirich s-a fi
nanțat că meciul ce va desemna 
a 24-a echipă calificată La tur
neul final al campionatului mon
dial de fotbal din Spania, între

ALTE

ba, 1—1 ou Haiti 
cu Cuba, 1—1 c«u 
Haiti 2—0.

HONDURAS 
EL SALVADOR 
Mexic 
Canada 
Cuba 
Haiti

CALIFICATE 
nai din Spania 
Salvador.

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

5
5
5
5
5
5

3
2
1
1
1 
O

Cuba —

2
2
3
3
2
2

O 
1
1
1
2
3

8—1
2—1
6—3
6—6
4—8
2—9

8
6
5
5
4
2

pentru turneul fi- 
: Honduras șt El

SINGAPORE
Chineze șl N oii 
desfășura la Sin-

formațiile R-P- 
Zee lande, se va 
gapore,în ziua de 10 ianuarie 1902. 
Această partidă de baraj va fi 
arbitrată de brazilianul Romoald» 
Arppi Filho.

Hunilor” (pentru echipajele de 
4 persoane). In continuare, 
programul competițional in
ternațional cuprinde următoa
rele întreceri : „Cupa mon
dială” (concu s aflat la prima 
ediție; îl organizează F.I.B.T., 
cu sprijinul societății de tele
viziune N.B.C. din S.U.A.) — 
la Cervinia, între 7 și 
ianuarie $ campionatele 
pene do seniori — la Cortina 
d’Ampezzo, între 17 și 30 ia
nuarie ; campionatele mondiale 
— la Saint-Moritz, între 1 și 
14 februarie ț campionatele eu
ropene de tineret — la Winter- 
berg, între. 1 și 14 februarie |

13 
euro-

„Trofeul ____
In zilele de 20 și 21 februarie 
(au fost invitate echipaje^ din 
Austria, — 
Germania,
Polonia și U.R.S.S.).

„Toate aceste concursuri — 
ne-a declarat prof. Petre Foc
șeneanu, secretar al F.R.B.S. 
— constituie tot atitea verifi
cări ale componenților lotu
lui olimpic, urmînd ca la în
cheierea sezonului să se defi
nitiveze echipajele în vederea 
întrecerilor din 1984, de la 
Sarajevo”. Este lesne de înțe
les, deci, că acest sezon pre
zintă o importanță deosebită, 
deoarece fiecare dintre puți
nele concursuri cuprinse în 
calendarul F.I.B.T. va însemna 
nu numai un test pentru com-

R. D. Germană, R. F. 
Italia, Iugoslavia,

AGENDA SĂPTĂMiNII

26.XH-4.I

29)01-18.1
30.XM

fenîi : 
trai iei, 
Hochei 
tineret 
Hochei 
Schi :

Continuă campionatele Internaționale ale Aur
ia Melbourne
pe gheață : Continuă C.M. pentru echipe de 
(sub 20 ani), la Minneapolis (S.U.A.) 
pe iarbă : C.M. seniori. Ic Bombay.
Primul concurs de sărituri din „Turneul celor 4

trambuline* la Oberstdorf (R.F.G.) 
Bob : „Cupa Națiunilor* (2 persoane) 
(R.F.G.)
Atletism : Crosul ,San Sylvestro" la Soo Paulo

' . -‘-3— — -- -l...-.i --■» „Turneul celor

30-51.)*

M.MMJ 
U

Io Konigsae

2—5.1

2-6»
3.»

Schi î Al doilea concurs d« sărituri din
4 trambuline*, ia Garmisch-Partenkirchen 
Schi : „Cupa Națiunilor* la sărituri de 
Io Willingen (R.F.O.).
Volei ; Turneu pentru echipe feminine, ia
Schi : Al treilea concur, de sărituri din 
4 trambuline* la Innsbruck.
Schi . Slalom uriaș ți slalom (f) pentru „Cupa Mon
dială* la Maribor (Iugoslavia).

la trambulina,

Bremen.
,.Turneul celor

de 
în

pețitori, ci și un prilej 
îmbogățire a experienței, 
condițiile speciale ale unei în
treceri oficiale de amploare.

Actualmente, • lotul țării noas
tre, antrenat de doi foști bo- 
beri care au avut performan
țe înalte pe plan internațio
nal — Dragoș Panaitescu și 
Dumitru Focșeneanu — cu
prinde pe piloții Ion Dumini- 
cel, Gheorghe Lixandru. Lu
dovic Pap (toți de la I.E.F.S.), 
Ion Batista, Dorin Degan 
(A. S. Armata Brașov) și pe 
împingătorii Doru Francu, Cor
nel Popescu (I.E.F.S.), Con
stantin Obreja, Constantin Ha- 
lichias (Tractorul Brașov), 
Gheorghe Peptea (A. S. Arma
ta Brașov), Costel Petrariu 
(C.S.O. Sinaia) și Cristian Bă- 
dulescu (Voința Sinaia). Din
tre aceștia, Pap a fost pro
movat ca urmare a bunei sale 
comportări 
tineret din 
Popescu și 
selecționați 
manifestate
an, cu ocazia 
special organizate, la care 
luat parte 
sportivi (în

Aflați în 
de maximă 
berii noștri 
ria de a se 
nă seriozitate, de a folosi 
maximurb toate prilejurile ofe
rite de participarea la com
petiții, astfel ca la sfirșitul se
zonului să înregistreze progre
sul necesar intrării în rînduri- 
le competitorilor de talie in
ternațională.

Dumitru STANCULESCU

• Din cauza timpului nefavorabil, 
în etapa de sîmbătă a campiona
tului englez de fotbal s-au dispu
tat doar două partide, într-una 
dintre acestea înregistrîndu-se o 
surpriză: F.C. Liverpool a fost 
întrecută pe teren propriu de 
Manchester City cu scorul de 1—3. 
Tot cu o victorie în deplasare 
s-a încheiat și celălalt meci: 
Coventry — West Bromwich Al
bion 0—2.

ȘTIRI
• Turneul de fotbal pe teren aco

perit care se desfășoară in fie
care an la Moscova va reuni în
tre 6 șl 14 ianuarie selection ațele 
Braziliei, Bulgariei, R.F. Germa
nia. Italiei si U.R.S.S. (2 echipe).
• Ancheta organizată de ziarul 

„Sport* din Belgrad l-a desem
nat drept cel mai bun fotbalist 
iugoslav al anului 1981 pe V. Pe- 
trovici, căpitanul formației Stea
ua Roșie Belgrad și al echipei re
prezentative.

ATLETISMUL Șl CARTA OLIMPICA

în concursurile de 
sezonul trecut, iar 
Rădulescu au fost 
datorită calităților 

în toamna acestui 
concursurilor 

au 
decîteva zeci 

special atleți). 
sezon 

bo- 
dato- 

depli- 
la

fața unui 
importanță, 
fruntași au 

pregăti cu

Sub președinția dr. Primo Ne- 
biolo, noul președinte al 
derațlel internaționale de 
letdsm, a avut loc recent. 
Roma, o ședință a Consiliului 
I.A.A.F. la care au fost pre
zent! șl președintele C.I.O., Juan 
Antonio Samaranch șl alți trei 
membri al forului olimpic, prin
țul de Merode, Willy Daume șl 
Arpad Csanadi. Pe ordinea de 
zi au figurat două probleme 
foarte actuale ale sportului mon
dial, inclusiv ale atletismului ; 
amatorismul și dopajul. Asu
pra acestor probleme au fost 

părerea și 
atletismului

pre acestor prebler 
invitate să-și spună 
cite-va somități ale 
international : Sara Simeon! (I- 
talia), Udo Beyer (R D. Germa
nă), Edwin Moses (S.U.A.) șl 
luri Sedîh (U.R.S.S.), ale căror 
opinii au fost ascultate cu fi
resc interes.

In ceea ce privește dopajul. 
I.A.A.F. va colabora mail sirius 
cu comisia medicală a C.I.O. în 
ansamblul uned ample campa
nii cu caracter mondial, care 
prevede, între altele: extinde
rea controlului antidoping la pe
rioadele de pregătire a atleților 
șl la competițiile 
național ; sancțiuni 
tru atlețil care se 
în egală măsură, 
care le facilitează 
clusiv pentru „furnizori*. Sprin
tera suedeză Linda Haglund (lo
cul 4 la 100 m la J.O. de la 
Moscova) a fost suspendată pe

cu caracter
drastice pen
dopează et
pentru cel
aceasta. in-

viață, deși, se trata
mentul cu steroizi anabolizanți 
i-a fost făcut, de antrenor, fără 
oonsimțămînitul său I Pentru e- 
xecutarea analizelor. I.A.A.F. a 
acreditat 6 laboratoare in di
ferite țări.

In privința amatorismului, 
I.A.A.F. dorește să se adapteze 
realităților sportului modern șl 
acceptă, ta principiu. desigur, 
un ajutor material sau chiar fi
nanciar pentru atleți. Toate su
mele de bani provenind pe di
verse căi (încasări la competiții, 
reclame, televiziune etc.), ca și 
la schi, nu vor fi acordate insă 
direct sportivilor ci. se propu
ne, a fi puse la dispoziția fe
derațiilor naționale. Acestea. 
Ia caz la caz. vor acorda 
ajutoare atlețllor pentru 
gătiră șl organizare de < 
namente, iar o parte din 
va fi alocată constituirii 
fond de prevedere socială, 
fel de... pensie pentru 
atleți.

Iată două probleme pe 
I.A.A.F., în spiritul ~

de 
ele 

pte- 
canto- 
sumă 
unui 

, un 
foștii

care
. ___ _ Cartei &-

limpice înțelege să le abordeze 
ou deplină seriozitate...

Romeo VILARA
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