
Concursul internațional de schi-fonrf de pe Valea Rișnoavel

EON LUNGOCIU, DIN NOU, 
ÎN PRIM PLANUL ÎNTRECERII

Azi, cursa individuală dc 5 Km (tete)
PREDEAL, 29 (prin telefon). 

Vineri dimineață, la ora star
tului în cursa de 20 km din ca
drul concursului international 
de schi „Cupa Carpați", o vre
me închisă, cu multă umezeală, 
domina Valea Risnoavei. S-a 
disputat o alergare ue 20 km 
si nu oe 30 km. așa cum era 
programat inițial. deoarece 
lipsa de zăpadă nu a permis 
amenajarea unui traseu cores
punzător. Au luat startul 40 de 
concurenti din echioele repre
zentative ale U.R.S.S., Unga
riei si României, precum și u- 
nii dintre cei mai buni schiori 
fondisti de la cluburi din tară.

Cursa a fost interesantă, a- 
tractivă. si a confirmat apre
cierile specialiștilor, că lupta 
se va da tot între protagoniș
tii zilei anterioare, schio-ii so
vietici si reprezentantul nos
tru Ion Lungociu. El a plecat 
cu un număr de start (12) mai 
convenabil. în timp ce princi
palii săi adversari. Oleg Erzi
kov (4) și Serghei Skobelev 
(1). au avut ei. de această dată, 
rolul de ..iepuri". Dună două 
ture, situația era foarte strîn- 
să. toti cei trei schiori aler- 
gind în graficele indicate
antrenori. La km 15. Erzikov 
avea față de Lungociu un a-

vans de 25 s. Ultimii 5 km au 
fost eouizanți pentru ambii 
sportivi, fiecare nruncînd în 
luptă toată energia și resur
sele de care dispuneau. Româ
nul. la km. 17. mai redusese 
ceva din handicap, dar. pe o 
porțiune de urcuș, a avut cî- 
teva momente de ezitare. a 
pierdut ritmul și adversarul 
său s-a detașat decisiv. Spor
tivul nostru merită, totuși, fe
licitări pentru cursa făcută, 
pentru efortul depus si rezul
tatul obținut.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a remarca strădani
ile organizatorilor și arbitrilor 
de a asigura întrecerii condiții 
prielnice de desfășurare.

REZULTATE TEHNICE : 
O. Erzikov (U.R.S.S.) 57:12, 

58:38,Lungociu (România)
S. Skobelev (U.R.S.S.) 58:40,
V. Marțianov (U.R.S.S.) 58:54. 

Kiss (România) lh01:00.
H. Oros (România) lh01:16. 
M. Stoian

G.

de

I.
3.
4.
5.
6.
7.
lh02:30, 8. I. 
lh04:15.

Sîmbătă se 
dividuală pe 
mei.

(A.S.A. Brașov) 
Stoian (România)

dispută cursa in- 
5 km pentru fc-

Paul IOVAN
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Debul in sezonul internațional de scrimă

FLORETISTELE - ÎN „CRESCENDO44, 
SABRERII A FI SAU A NU FI?

Aurora Dan (stingă), într-unul din cele mai disputate asalturi 
ale „internaționalelor" României,

SPORIREA PUIfliȚIÂLULUI OLIMPIC AL SPORTULUI ROMANESC

Discuție cu prof. Grigore Olteanu, președintele clubului Știința Bacău
de reținut : 

cînd e- 
de per-

* U• •••

Un fapt demn 
pentru prima oară de 
xistă sport studențesc 
formanță la Bacău, un repre
zentant al său a 
succes remarcabil 
petiție de mare 
medalii de aur (la 
argint (1 500 m) 
Melinte — la Jocurile Mon
diale Universitare din 1981, de 
la București.

Iată un mod potrivit de a-1 
introduce pe cititor în atmosfe- 
ra clubului universitar Știința 
Bacău. Să mai amintim — în- 
trucit nu intenționăm să pre-

obținut un 
într-o com- 
anvergură : 

800 m) și de 
prin Doina

zentăm un bilanț — că echipa 
feminină de handbal a fost de 
două ori campioană a țârii (in 
1979 și 1980), iar in acest din 
urmă an a cîștigat șl „Cupa 
României". Dorind să aflăm cum 
intenționează sportivii și tehni
cienii amintitului club să adau
ge și alte cărămizi la edificiul 
sportului românesc de perfor
mantă. am realizat 
terviu.

— Tovarășe președinte Grigo- 
re Olteanu, considerați că, în 
raport cu posibilitățile de care 
dispuneți, clubul dv. poate de
veni un rezervor sigur și con-

acest in-

I A
Cu aproape 37 de ani 

in urmă (in
1945), apărea numărul 

1 al ziarului nostru, care se 
chema atunci „Sportul 
popular".

Azi, aveți în față, stimați 
cititori, 
10 000.

Prilej pentru noi, redac
torii ziarului „Sportul", ziar 
al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
de a ne opri pentru citeva 
clipe din lucrul cotidian și 
de a privi in urmă, peste 
anii scurși, 
care l-am 
strădaniile 
depus în 
Partidului 
in acest important domeniu 
de activitate socială, in 
slujba mișcării sportive din 
România, a cititorilor in 
fața cărora ne-am prezen
tat pină acum de zece mii 
de ori.

Avem motive de satisfac
ție.

tn primul rind, pentru că 
am fost și noi adine impli
cați in mersul mereu as
cendent al sportului româ
nesc, adueîndu-ne — cu 
mijloacele specifice unui 
ziar — contribuția la dez
voltarea continuă a sportu
lui de mase, la transforma
rea sportului dintr-un apa
naj al claselor dominante 
(cum era înainte de 23 Au
gust 1944) intr-un bun al 
întregului tineret, al între
gului popor, obiectiv fun
damental al sportului și pe 

■ care-l servește azi. in pri
mul rind, marea competiție 
„Daciada", organizată din 
inițiativa secretarului gene

ral al partidului, tovarășul 
. Nicolae Ceausescu.
\ Apoi, pentru că cele zece

( l martie

I un număr jubiliar,

la drumul pe 
parcurs și la 
pe care le-am 
slujba politicii 

Comunist Român

mii de numerer pe care 
le-am scos au fost oglinda 
fidelă a neîntreruptei afir
mări a sportului de perfor
manță românesc în arena 
internațională, la campiona- 

.tele mondiale și europene, 
in alte competiții de pres
tigiu, contribuție la crește
rea pe toate planurile a 
prestigiului în lume al 
României socialiste.

In cele 10 000 de numere, 
ziarul „Sportul" a servit cu 
fidelitate mișcarea sportivă 
din țara noastră. Relatind, 
comentînd și analizind a- 
ceastă activitate — consfin
țită prin lege ca o activi
tate 
parte 
cației comuniste a 
lui, a tuturor 
muncii —, redactorii ziaru
lui s-au străduit să pună in 
evidență remarcabilele suc
cese obținute, dar 
căutat să scoată la 
deficientele care au împie- 

Și 
un 
că

stant pentru loturile naționale 
și olimpice ale țării ?

— Mai întîi, să precizez că șl 
pină acum Știința Bacău și-a 
propus ca obiectiv — rcalizin- 
dti-1 in bună parte — să furni
zeze sportivi rcprezentativeloi 
naționale și olimpice. Ceea ce 
va marca însă, in acest an — 
așa cum se cere in toate do
meniile de activitate — trece
rea la o nouă calitate, este ho- 
lărîrea noastră ca, în mod con
stant, să ne pregătim sportivii 
de o asemenea manieră incit 
unii dintre ei să devină valori 
certe, in mod deosebit pentru 
Jocurile Olimpice din 1981. In 
acest scop, ca o primă măsură 
întreprinsă, ne-ara concentrat 
exclusiv pe trei discipline ; 
handbal (băieți și fele), volei 
(fete) și atletism. Consider că 
numai prin orientarea tuturor 
energiilor înspre consolidarea 
celor trei sporturi, și nu mai

cu floretista italiancă Coltarti
Luna ianuarie a adus, oda

tă cu debutul activității com- 
petiționale, și primele mari 
concursuri internaționale de 
scrimă ale sezonului. La Bucu
rești, anualele campionate in
ternaționale feminine de flore
tă ale României. corelate la 
ediția '82 cu tradiționala con
fruntare a floretistelor din 
Franța. Italia, România și Un
garia. ca și concursul interna
țional de sabie de la Moscova 
(care deschide seria concursu-

rilor de categoria ,.A“ ce sa 
încheie odată cu fiecare edi
ție a campionatelor mondiale), 
au reunit pe planșe nume de 
rezonanță in scrima mondială, 
dar și scrimeri din „noul val", 
unii lansați, alții aflîndu-sa 
încă în antecamera marii per
formanțe. La ambele confrun
tări reprezentanții scrimei 
românești s-au numărat prin
tre protagoniști, deși datele 
inițiale ale problemei erau di
ferite. in cele 
In timp ce 
trenate 
si 
neau, 
din 
se de 
gătiți 
doscu 
coiae. 
din 
a dovedi că se află in faza de
pășirii eclipsei de formă, care 
le-a caracterizat întregul se
zon trecut.

De fapt, ca să punem „punc
tul pe i“. sabrerii din lotul 
reprezentativ parcurseseră, ia 
ultimii trei ani. o perioadă de 
involuție, care a pus, acum, la 
începutul noului sezon. ua 
mare semn de întrebare asu-

în 
timp < 

de 
Ștefan

pe 
sezonul 

reușită, 
acum 

Si 
aveau 

ultimele

două cazuri, 
floretistele, an- 

Ștefan Haukler 
Ardeleanu, por- 

baza rezultatelor 
trecut, cu 

sabrerii, 
de Hariton 
Constantin 

in față 
prilejuri

șan- 
pre- 
Bă- 
Ni- 

unal 
de

Paul SLAVESCU

(Continuare în pap. a 7-a)

In „Troieni spania" la handbal masculin

ROMANIA SPANIA 17-17

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pao a 7-a)

A treia rundă a competiției 
internaționale de handbal mas
culin „Trofeul Spania", care 
se desfășoară în sala de sport 
a Palatului Municipal din lo
calitatea Jerez de la Fronte- 
ra. a programat primul derby, 
meciul dintre reprezentativele 
României și Spaniei, 
tă cu un scor egal. 
(12—8), partida a 
reprize distincte.

. formația noastră 
rapid, bine orientat tactic, 
avut permanent inițiativa 
s-a impus net, iar în cea de 
a doua, handbaliștii români au 
comis greșeli copilărești (pase 
la adversar sau în afara te-

îneheia-
___ 17—17 

avut două 
în prima, 
a acționat 

a 
și

Miine searâ, la Budapesta

C.S. ARAD IN SEMIFINALA C C E.
LA TENIS DE MASA

de interes 
integrantă

național, 
a edu- 
tineretu- 

oamenilor

au și 
iveală

dicat uneori un progres 
mai substanțial. Este 
domeniu in care știm 
mai avem multe de făcut șt 
de care ne vom preocupa 
în continuare fără preget, 
conștienți de faptul că a 
dezvălui lipsurile și a mi
lita consecvent pentru 
chidarea lor este o 
rire de prim ordin 
sei comuniste.

Numărul jubiliar 
ne oferă prilejul de 
ce mulțumirile noastre tu
turor instituțiilor și organi
zațiilor care ne-au spriiinit

li- 
indato- 
a pre-

de azi 
a adu-

Sportul
in pag. a 2-a)

29 (prin tele- 
seara. echipa

BUDAPESTA, 
fon). Duminică 
feminină de tenis de masă a 
C. S. Arad va susține partida 
semifinală din cadrul ..Cupei 
campionilor europeni", cu for
mația Sztatisztika, campioana 
Ungariei și cîștigătoare în lt 
ediții ale trofeului european.

Echipa locală dispune de tin 
lot valoros, care se confundă 
cu cel national, jucătoarele sale 
fiind prezente la toate marile 
competiții internaționale. deci 
cotate ca atare. Iată pe cele 
patru jucătoare principale, din
tre care antrenorul Ormai 
Lăszlo va alege echipa de trei : 
Judith Magos 
de ani. a 6-a 
19-a în lume t 
— apărătoare. 
Europa si a
Zsuzsa Olah — atacantă. 22 de 
ani. a ll-a în Europa si a 27-a 
în lume si Gabriella Szabo — 
atacantă. 22 ani. cu performan
te care n-o includ în ..topuri".

Campioana României va ali
nia formația standard eu Eva 
Ferenczi, Olga Nemeș si Mag
dalena Leszay. deci două ata
cante si o apărătoare, cu po
tențialul cunoscut. Va fi un 
meci greu. în care sportivele 
noastre vor trebui să se auto-

— atacantă. 32 
în Europa și a 
Beatrix Kishazi

34 ani. a 8-a în 
20-a în lume :

deoășească pentru a putea 
smulge victoria. Ele au mat 
jucat aici, cu Sztatisztika. acum 
doi ani. în finala C.C.E., —
cîștigată de gazde — dar du
blul Ferenczi — Nemeș a în
vins perechea Magos — Szabo 
la campionatele mondiale de 
la Novi Sad și chiar dacă in 
C.C.E. se ioacă numai meciuri 
de simplu, preferăm să amin
tim această victorie la dublu, 
care constituie un argument 
favoarea unor confruntări 
chilibrate.

Cealaltă semifinală opune . 
Vitros Lobogo Tolna (Ungaria) 
— campioanei Suediei Varbergs 
B.T.K.

in 
e-

DC

Mircea COSTEA

I

dat posibilitate 
echilibreze jo-

renului) și au 
partenerului să ,
cui. (Firește, faptul că alît in 
meciul cu R. P. Chineză, oii 
și in cel cu Spania reprezen
tativa României a avut presta
ții bune in prima parte a 
jocurilor, pentru ca apoi să 
acționeze lipsită de suport teh
nic și fără orizont tactic tre
buie să dea de gindit antreno
rilor lotului).

în prima repriză, echipa 
României a condus cu 7—2 în 
min. 15. în cea de a doua, la 
scorul de 16—16 (min. 59). Va-

(Continuare In pag. a 8-a)

OLGA NEMEȘ

începind de luni, In Capitală

TRIALUL BOXERILOR JUNIORI
începînd de luni, sala Giu- 

lești va fi timp de o săptă- 
mînă gazda unui trial de box 
rezervat juniorilor (născuti in 
anii 1964 și 1965). competiție 
organizată de federația de spe
cialitate în scopul depistării

unor noi tineri talentati care 
să întregească lotul național 
tn vederea întrecerilor inter
naționale din acest an. Galele, 
la care vor participa peste 150 
de pugilist!. încep — In fiecare 
zi — la ora 13.
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NOTABILE CREȘTERI

0 SINGURA AMBIȚIE

Copiii din județul Vaslui se 
mîndresc cu activitatea pe ca
re o desfășoară într-unul din
tre cele mai atractive sporturi 
tehnico-aplicative. cum este 
kartingul. Ore întregi, aproape 
zilnic, sute de copii din cercu
rile de karting care ființează 
pe lîngă casele pionierilor și 
șoimilor patriei din Vaslui, Bîr- 
lad, Huși, Negrești, Murgeni 
și, mai recent, din Coroiești 
(așezare rurală în vecinătatea 
Bîrladului) învață arta condu
cerii mini-mașinilor.

Dorința de a cunoaște taine
le kartului. cum am amintit, 
o manifestă un număr impre
sionant de copii si elevi din 
ludețul Vaslui : 246 în muni
cipiul de reședință, grupați în 
15 „ateliere". 225 în municipiul 
Bîrlad (tot 15 grupe). 236 la 
Murgeni (16 grupe), 60 la Huși 
(4 grupe), cîte 20 la Negrești și 
Coroiești. Maiștri-instructori cu 
o adevărată vocație în pregă
tirea conducătorilor de karturi 
(Ion Partenie — Vaslui. Isidor 
Serghie — Bîrlad, Eugen Miiea 
— Huși, Florin Berlat — Mur
geni și Gheorghe Maxim — 
Coroiești) trăiesc o singură... 
insatisfacție : aefeea de a nu 
putea cuprinde încă în cercu
rile pe care le conduc și cele
lalte sute de copii care mani
festă dorința de a învăța să 
mînuiască volanul unui mini- 
turism. Dar. o perspectivă po
sibilă. incepind chiar din acest 
an. odată cu sporirea numă
rului de karturi. încă 4 urmînd 
să se adauge celor existente.

în județul Vaslui

SĂ CONDUCĂ KAli IURII E!

SUTE DE COPII Șl ElEVI,

CALITATIVE Șl CANTITATIVE

ani 
cu folos, pătrun- 
tehnicii, învățînd, 
specialiști valo-

Școala generală nr. 175. O 
unitate de învățămînt ca atî- 
tea altele din Capitală și din 
țară. Clădire frumoasă, profe
sori preocupați de munca lor, 
elevi îndrăgostiți de carte, dar 
și de joacă și sport. Și totuși: 
puține sînt școlile care se pot 
lăuda că sînt cunoscute pe 
toate meridianele și paralelele 
pămîntului, ca aceea din stra
da Lainici. Și aceasta datori
tă pasiunii unui om al cartie
rului. care cu 7 ani în urmă 
a fost invitat să dea o mină 
de ajutor cercului de radioa
matorism care se înfiripa aici. 
Este vorba de maestrul spor
tului Vasile Căpraru, indicativ 
Y03AAJ. Noul „om al școlii", 
cum avea să i se spună mai 
tîrziu, și-a amenajat cercul în- 
tr-o cameră la etajul doi, a 
adunat în jurul lui cîteva zeci 
de copii, a adus de acasă tot 
felul de aparate, stația de e- 
misie-recepție, a întins antene 
șl a început să le dezvăluie 
elevilor — la început uimiți — 
tainele undelor radio, capti
vanta activitate care se nu
mește radioamatorism. Punc- 

- tul de plecare —- învățarea al
fabetului Morse și telegrafia.

„Nu credeam că mă voi lega 
atît de mult de acei „ucenici" 
și de școala lor — își amin
tește cu plăcere tovarășul Va- 
silc Căpraru. După un an de 
activitate, însă, m-am prezen
tat cu 7 copii la faza pe mu
nicipiu a campionatului de te
legrafie sală (juniori) și, 
mirarea tuturor, copiii au 
tigat primele... 7 locuri, 
atunci, cu excepția unui 
gur an. radioamatorii de 
școala 175 dețin titlul de

spre 
ciș- 
De 

sin- 
ia 

eam-

Alpinism de iarnă 1982

ÎNTOARCERE LA „VECHEA DRAGOSTE"
La început de an competi- 

țional, am dorit să aflăm ce 
si-au propus alpiniștii în peri
oada de iarnă — 1982. De a- 
ceea, ne-am adresat tovarășului 
Matei Schenn, secretar al co
misiei de alpinism a F.R.T.A.

— Cu ce vor începe alpiniș
tii activitatea în 1982 ?

— Noul campionat național 
va începe cu etapa de iarnă, 
al cărei start se va da, pen
tru seniori, la 8 
și va tine pînă la 12 februarie. 
Zece zile mai tîrziu 
declanșa etapa de iarnă 
niadei feminine și de 
care se va încheia la 
bruarie.

— Unde se vor desfășura 
cele două competiții ?

— Prima, aceea a seniorilor, 
în Buccffi. Cea de a doua — in 
masivul Retezat. Aș dori să 
menționez că. incepind din a- 
cest an, noua alpiniadă de ti
neret și feminină va fi o ac
țiune complexă, in sensul că 
va cuprinde un raliu peste 
vîrfurile din zonă, cu plecarea 
de la cabana Pietrele. Se vor

februarie

se va 
a Alpi- 
tineret,
28 fe

escalada și traversa Retezatul, 
Peleaga, Păpușa. Custura. Va 
cuprinde, de asemenea, o pro
bă de schi. întreaga acțiune sc 
va încheia cu un bivuac in 
„Colții Pelegii". Ne-am reîn
tors. cum se zice, Ia „vechea 
dragoste", adică Ia masivul 
Retezat. Seniorii au de parcurs 
trasee mai dificile, care se gă
sesc, desigur, mai ușor in Bu- 
cegi.

— Ce ne puteți spune des
pre calendarul internațional 
din acest an al alpiniștilor ?

— Avem două mari acțiuni : 
balcaniada de alpinism. care, 
din acest an, s-a reintrodus in 
program, iar în luna octombrie 
vom participa Ia un mare con
curs de cățărarc in Crimeca 
(U.R.S.S.), în afară de aceste 
acțiuni mai sînt și altele, la 
care se va participa indivi
dual. Există proiecte pentru 
escaladări in Alpi. în Dolo- 
miți... Sperăm, să constituim 
un lot național capabil să re
prezinte cu cinste 
românesc.

pioni republicani de radiolele- 
gralie, juniori, pe echipe. Au 
participat la numeroase com
petiții internaționale. Dar 
formanța noastră cea mai 
re o constituie faptul că 
de copii și-au petrecut 
timpul liber 
zînd tainele 
au devenit 
roși...“

Sute de copii au Învățat, 
așadar, manipularea emițătoa
relor, recepționarea mesajelor, 
cei mai buni au promovat e- 
xamenele care i-au certificat 
ca radioamatori și stația colec
tivă YO3KWF a... ieșit în lu
me. în încăperea luminoasă de 
la etajul doi, micii sportivi se 
adună ciorchine în jurul pro
fesorului lor cînd emite, sau 
in jurul aceluia dintre ei că
ruia i-a venit rindul la stație 
și ti-ta-urile ce zboară în eter 
sînt. parcă, bătăile 
lor: „Aici YO3KWF. 
elevii Școlii generale 
din București. Primiți 
nostru de prietenie!" Și cele 5 
puternice antene captează răs
punsuri din cele mai îndepăr
tate colțuri ale lumii: Austra
lia sau Peru, Vladivostok ori 
Canada, Noua Zeelandă, Japo
nia, Franța, Argentina... De la 
începutul activității piuă azi, 
pe adresa cercului au sosit 
peste 8 000 de QSL-uri — cărți 
de confirmare a legăturilor e- 
fectuate —, de la peste 8 000 
de prieteni. Cercul și condu
cătorul lui au fost distinși 
anul trecut cu diploma de o- 
noare a C.M.B.E.F.S. pentru 
rezultate excepționale în a- 
ceastă activitate sportivă teh- 
nico-aplicativă. Cînd i-am vi
zitat pe pasionații radioamatori 
de la Școala 175, trăiau o 
imensă bucurie: la bogata zes
tre tehnică de care dispun 
(prin autodotare) adăugau o 
nouă stație, pentru lucru în 
fonie. De acum, in eter se 
vor auzi nu numai semnalele 
alfabetului Morse, ci și glasu
rile lor. puțin înecate de emo
ție : „Sîntem elevii de Ia Școa
la generală 175 din Bucu
rești..."

inimilor
Sin tem 

nr. 175 
mesajul

Viorel TONCEANU

LOTUL OE MOTOCROS
IN PRIMA ETAPĂ

A PREGĂTIRILOR

alpinismul

S. N.

Cea mai grea — dar și mai spectaculoasă probă — este transpor
tarea „rănitului" ca akja. Iată unul dintre echipaje, gata de start..,

„Raliul național de iarnă 
Salvamont" — în fapt, întrece
rile sportive 
luptă pentru salvarea vieților 
omenești pe munte 
sfîrșit, săptămina trecută. 
Păltiniș (Sibiu) 
cum s-a 
competiție, 
cu prof, 
secretarul

— Care au fost condițiile în 
care a avut loc concursul ?

— Mult mai grele decît în 
anii trecuți. Pirtia * fost aco
perită eu o crustă de 
fapt ce a pus probleme 
titorilor, Ia transportul 
tului" cu akja Bau la 
rea directă, in probele 
alpin. E drept, sibienii 
pus mari eforturi 
găzdui acest raliu 
astfel că toți competitorii 
avut condiții bune de cazare, 
masă și transport.

— Vă rugăm să ne spuneți 
ceva despre participare.

— Au luat parte aproape 400 
de salvamontiști sau, altfel 
spus. 22 de echipaje concu
rente și două (din județele Su
ceava și Dîmbovița) ca obser
vatori. (Adică au venit să în
vețe. să se documenteze asu
pra dotării, probelor de con
curs etc.). In afară de aceste 
echipaje au participat și cele 
ale vinătorilor de munte. E- 
voluția tuturor a fost bună. 
De data aceasta, departajarea 
s-a făcut in unele probe Ia 
zecimi de secundă, ceea ce în
seamnă că rapiditatea in ac
țiuni a crescut față de alți ani, 
cind diferentele erau de ordi
nul minutelor. De un real fo
los a fost, pentru toate echi
pajele. cursul de pregătire al-

ale celor care

a luat 
la 

Despre felul 
desfășurat această 
am avut o discuție 
Mircea Mihăilescu. 

F.R.T.A.

gheață, 
compe- 

„răni- 
cobori- 

de schi 
au de- 

pentru a 
national, 

au

pină care s-a organizat în Fă
găraș, anul trecut, de F.R.T.A. 
Concurcnții și-au demonstrat 
priceperea și măiestria, îndeo
sebi in probele de schi și de 
alpinism.

— Și care au fost cei mai 
buni ?

— Pe locul întîi s-a clasai 
echipajul Brașovului (Florin 
Chioreanu, Gatov Fazekaș, 
Emil Fărcățan. Viorel Boboc, 
Florin Vasluianu și Helmut 
Ionescu) urmat, pe locul doi, 
de cel din Sinaia, iar pe locul 
trei — patru echipaje : Har
ghita — Gheorgheni, Sibiu — 
Cindrel, Sibiu — Lotru și Si
biu — Negoiu. In clasamentul 
echipajelor militare, pe primul 
loc a fost Crișul — Prad, ur
mat de Mureșul — Bistrița și 
Jiul — Tg. Jiu — ambele lo
cul II, iar pe locul trei — 
Prahova — Predeal.

— Ce concluzii puteți trage 
de la această competiție ?

— Fiecare ediție a raliului a 
adus cile o îmbunătățire — pe 
linie de echipament, la capito
lul pregătire 
vește nivelul 
data aceasta 
două lucruri 
pe plan valoric (tehnic) și 
creșterea numerică. Nu pot în
cheia fără a arăta că echipajul 
Predealului, văzind, după pri
mele probe, că nu mai are 
șanse de cîștig, a uitat de dis
ciplina care trebuie să dom
nească in Salvamont și, in cap 
cu șeful lor. Dan Vîlcea (ca
banier la Poiana Secuilor), a 
tratat restul concursului cu 
neseriozitate, creind astfel o 
notă distonantă in atmosfe
ra ce-a domnit la Păltiniș, in 
cadrul raliului Salvamont.

Sever NORAN

fizică, in ce pri- 
tehnic etc. De 
putem remarca 

bune ; creșterea 
(tehnic)

Cărți noi

1OOOO
(Urmare din pag. 1)

I In activitate, tuturor cola
boratorilor ți coresponden
ților ziarului, tovarășilor ti
pografi, celor care contri
buie la buna difuzare a zia
rului, precum ți cititorilor, 
care sini alături de străda
niile noastre ți care, de 
multe ori, ne-au fost de 
real ajutor prin sugestiile ți 
opiniile lor, exprimate in 
scrisorile pe care ni le-au 
adresat.

Momentul jubiliar de azi, 
cind pe frontispiciul zia
rului „Sportul" apare pen
tru prima oară un număr 
eu cinci cifre, reprezintă 
pentru noi o fericită ocazie 
de a ne angaja să nu pre
cupețim nici un efort pen
tru a ne îndeplini sarcinile 
de ziariști comuniști, de 
activiști în domeniul pre
sei sportive, eu exigență și 
răspundere, așa cum ne-o

l cer documentele Congresu- 
\ lui al XI 1-lea al partidului,

I

I

așa cum ne-o cere 
Tul general al 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care — în marea sa grijă 
pentru tineret, pentru edu
carea sa multilaterală — a 
dat, in numeroase ocazii, 
indicații prețioase pentru 
organizarea educației fizi
ce ți sportului, pentru dez
voltarea continuă a acestei 
activități de interes națio
nal.

Cu 
siune 
ziarist 
toată 
elanul 
in 
„Sportul" să contribuie, in
tr-o măsură mereu sporită, 
la îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere încredința
te de partid mișcării spor
tive, la ridicarea activității 
de educație fizică ți sport, 
a sportului de masă și 
performanță la nivelul 
gențelor impuse de 
voltarea actuală ți de 
spectivă a societății noastre. 
__________________>

secreta- 
partidului,

întreaga noastră 
pentru profesia 
ți pentru sport, 

capacitatea ți cu 
nostru, 

continuare

pa
ds 
cu 
tot 

pom milita 
pentru ca

de 
exi- 
dez- 
per- )

„In motocicllsm — ne-a spus 
G. Mormocea, secretarul Federa
ției române de motocicllsm — 
perioada actuală este rezervată 
pregătirii fizice a sportivilor și, 
in principal, a mașinilor de con
curs. Pe această linie, primele 
noutăți se pot da mai ales în 
legătură cu motocrosiștii...»

Lotul republican de motocros 
se află în prezent, pentru o 
scurtă perioadă, la Cîmpina un
de pregătește noul sezon inter
național și motocicletele „CZ“ de 
125 cmc și 250 cmc pe care va 
alerga. întreaga activitate este 
condusă și îndrumată de antre
norii ștefan Chițu șl Traian Moa- ' 
șa, lotul cuprinzînd la ora actu
ală pe următorii sportivi : Ernest 
MQllner, Petrișor Titilcncu (Tor
pedo Zărnești), Gheorghe Oproiu, 
Paul Schmdlt (Poiana Cimpina), 
Ion Plugaru, Toma Dulea (Stea
gul roșu Brașov), Alexandru 
Ilieș, Haralambie Pascu (Loco
motiva Ploiești), Zoltan Fiilop 
(Electro Sf. Gheorghe). De ase
menea. din lotul national mal fac 
parte alti patru tineri care, elevi 
fiind,, au fost lăsați să urmeze 
cursurile și să facă pregătirile la 
secțiile lor. Este vorba despre 
Eugen Moașa (St. roșu Brasov), 
Florian Pop. Laszlo Tomoșvari 
(IRA Tg. Mures) și Tompa Gabor 
(Electro Sf. Gheorghe).

COSTEL MIHAILEASA, SUCEA
VA. Din moment ce chiar dv. aveți 
indoiell — „dacă spațiul vă per
mite» —, de ce ne-ati mal soli
citat un răspuns care ar avea 
nevoie de un spațiu atît de ma
re 7 Important este să nu uitat! 
că printre cîștigătorll „Ghetei de 
aur“ se află și Dudu Georgescu, 
care a cucerit de două ori acest 
trofeu.

Z. DARABONT, TG. MURES, 
în 99% din cazuri ni se cere să 
intervenim în controversele din
tre iubitorii fotbalului. Iată însă 
că și patinajul artistic poate im

„FLUIER
Poate că rvu e chiar intîmplă- 

tor faptul că Tetemac Sifiopol 
apare, ca autor recenzat, în ziua 
în care „Sportul** își scrie nu
mărul 10 000 pe frontispiciu. In 
fond, prietenul nostru din Galați, 
care ne scrie de 30 de ani, fiind, 
alături de brașoveanul Gruia, cel 
mai vechi corespondent al ziaru
lui, este, dacă vreți, una dintre 
cele 
cele 
care 
taxă 
tă".

mai frecvente semnături în 
vreo 8 000 de ziare pentru 
a cerut „o convorbire cu 
inversă", iar uneori „d brec- 

. pentru oa totul să fie 
regulă și (veche obsesie 
gazetar) mai ales la timp...

Amintirile despre regretatul 
Gri gore („Țuchl**) Bîrsan sînt o 
mică „Odisee" a eroului prin 
măriile sportului, în care figura 
jovială a acestui veritabili „de- 
cationist" o* tentațiilor, parcă 
domină In continuare „Colea 
Domnească** a Galați lor, cu for
midabilul său „Urrrrrrrrrrrraaa I** 
fâcind să se înboare frunze.e tei
lor, ocel formidabil „Urnraaa" 
care amintea de tunetul nocturn 
numit „Ahoeeee I**.

Telemoc Siriopol o odunat cu 
delicatețe fi dragoste cioburile

In 
de

părți pe pasionatli sportului in 
două... tabere. Americanca Peggy 
Fleming a clștigat de 3 ori tit
lul de campioană mondială la 
patinaj artistic — la Davos, în 
1966, la Viena, în 1967, și la Ge
neva, In 1968 —, in acest din 
urmă an devenind șl campioană 
olimpică. Sper că nu v-a decep
ționat răspunsul nostru, făcîn- 
du-vă să pierdeți rămășagul.

ION MOLDOVAN, GHERLA. 
Care a fost cea mal mare per
formanță pe care a realizat-o 
Universitatea Cluj-Napoca în- 
tr-una din cupele europene 7 Din

FINAL"
ooiforei în core se aduncse via
ța de tumult a sportivului, doc
torului, profesorului șl mei ales 
o luptătorului pentru sport care 
a fost Grigore Bîrsan. El li în
soțește pe stadioane, în satire 
de sport, urcă împreună pe Acro
pole, reintră în vestiare, pătrun
de la „Scala", se întoarce la 
Galați, îi adună prietenii, 
vrăjbește", de dorul 

moi ales, refuză 
„Țuchl", n-a 
pe- Călea

ll ..In- 
poveștilor 

să creadă 
mai apărut 
Domnească,

f'. 
câ el. 
demult _ _______
pe sub teii care simt — și ei — 
că ceva nu e în regulă.

Cartea lui Siriopol e un mîș* 
câtor omagiu Io adresa unui fost 
more prieten al sportului. „Bă- 
trinul" cronicar a potrivit-o în
delung, în chilia lui de pe Ca
lea Brăilei (a se citi sub redac
ția „Sportul**), ticsită de aminti
rile ultimelor decenii, în care 
chipul hohotind de viață oi Iui 
/.Țuchi" privește stupefiat acest 
„Fluier final" core vrea să-l con
vingă — ce îndrăzneo.ă I — că 
• chior povestea vieții lui...

loan CHIR1LA

păcate, n-am de ales. Clujenii au 
participat o singură dată la o 
astfel de competiție, cu ani în 
urmă, în „Cupa cupelor», între- 
cînd pe Wiener Neustadt (eu 0—1 
si 2—0) și fiind învinsă în turul 
al doilea de Atletico Madrid (cu 
2—0 acasă și cu 4—0 în deplasa
re). Rezervați-vă, deci, Întreba
rea pentru viitor. Un viitor, do
rim, cît mai apropiat.

TITU FILIPES CU, București. O 
reflecție deloc lipsită de umor și 
de adevăr : „dacă nu B-ar rata 
nici un penalty, dacă arbitrii 
n-ar face nici o greșeală, dacă 
n-ar exista nici o fază contro
versată, dacă orice șut trimis spre 
poartă ai fi gol, ce ar avea de 
comentat microbiștii toată săp- 
tămîna, pînă la etapa urmă
toare?



PRIORITATE ABSOLUTA „SCHIMBULUI DE MÎINE“,

CALEA REDRESĂRII ATLETISMULUI NOSTRU!
roblematica atit de complexă și atît de im
portantă a CREȘTERII ȘI FORMARII

SCHIMBULUI DE MIINE ÎN ATLETISM, 
SPORT PRIORITAR ÎN TOATE JUDEȚELE

ȚARII, ne-a dat ideea de a organiza o masă 
rotundă la care am invitat persoane cu atribuții 
pe această linie. Au participat : prof. VLADI-

MIR SIMIONESCU, președintele Comisiei cen
trale de juniori a F.R. Atletism, prof. IONEL 
MIRONESCU, inspector în Ministerul Educației 
și învățămîntului, ambii membri ai biroului F.R. 
Atletism, CONSTANTIN NOURESCU, antrenor 
federal de atletism pentru juniori, prof. GHEOR- 
GHE TEȘU. directorul C.S.Ș. nr. 190 București.

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

pe județe unităților sportive

REPORTER : Avem plăce
rea de a discuta cu persoane 
avînd o mare experiență în 
domeniul atletismului în gene
ral și al atletismului tinăr în ■ - * ■ - . maj

fiecare 
sînteți

special. într-o măsură 
mare sau mai mică, 
dintre dumneavoastră 
factori de decizie în acest ul
tim domeniu, sînteți, adică, 
implicați în problematica creș
terii „schimbului de mîine" al 
atletismului românesc. Să in
trăm. deci.

Problema 
are o deosebită i ni
si îmbracă multiple 
Aș începe cu unul, 
că e și cel mai lin
iată, educația fizică 

in clasele mici, I—IV,

",_ ț, în subiect. pro-
punîndu-vă ca punct de ple
care cele două clasamente pe 
județe si pe unităti sportive.

V. SIMIONESCU : Discuția 
noastră este binevenită pentru 
că privește acea parte a 
Ictismului nostru juvenil care 
se află, ca valoare, în 
de selecție a loturilor repre
zentative. Rămine insă 
mod necesar, pe viilor 
aducă in discuție și unitățile 
cu grupe de nivel III și II» 
adică unitățile cuprinse gros- 
so-niodo. intre numărul 51, 
adică ultima clasată în ierar
hia unităților sportive, și 169, 
cile există in total in țară.

C. NOURESCU : Poziția de 
frunte a C.S.Ș. Lie. 2 Bucu
rești îmi spune că AICI A 
FOST REZOLVATA PROBLE
MA BUGETULUI DE 
AL ELEVILOR care 
să facă față, știm bine, 
cerințelor învățăturii, cit 
celor ale performanței, 
nind, însă, de la ceea ce dez
văluie clasamentul 
sportive, văd utilă 
în fiecare județ, a cite 
club sau a unei secții 
puternice, 
de condiții apropiate sau ase
mănătoare cu cele ale C.S.Ș. 
Lie. 2 București — care are 
marele merit de a ne fi de
monstrai că se poale ! — in 
jurul cărora să graviteze alte 
secții, cu pondere organizato
rică mai mică, cu condiții ma
teriale, implicit, mai reduse. 
Aceste secții-satelît var avea 
rolul, bine determinat, de a 
oferi elementul cel mai bine 
dotat pe care l-au descoperit 
și inițiat, adică „omul de ex
cepție", clubului sau secției- 
fanion, unde să-și continue in 
condiții mult mai favorabile 
nu numai activitatea de per
formanță, ci și cea școlară. Aș 
numi aceste unități „CLU
BURI SPORTIVE ȘCOLARE 
DE MARE PERFORMANȚA". 
Unitr.țilc-satelit ar primi, la 
rindul lor, punctaje pentru 
promovările spre cluburile de 
mare performanță, iar viitoa
rele ierarhizări ar fi nu numai 
complete, ci si mult mai utile.

GH. TEȘU : Subscriu la a- 
ceste afirmații, remareînd, Ia 
rindul meu, că celelalte uni
tăți fruntașe în clasamentul 
cluburilor — C.S.Ș.A. Craiova, 
C.S.Ș. Mihai Eminescu Iași, 
C.S.Ș.A. Cîmpulung Muscel si 
altele — sînt primele clasate 
pentru că s-au apropiat mai 
mult de ceea ce vrem noi să 
fie toate unitățile de genul 
lor, din punct de vedere or
ganizatoric.

I. MIRONESCU : Aș vrea 
să subliniez că activitatea cu 
copiii si juniorii este bine de
finită și pusă la punct. Activi
tatea aceasta este rațional 
dezvoltată pe tot cuprinsul 
țârii, cu atit mai mult cu cit 
în toate județele atletismul 
este — sau cel puțin ar tre
bui să fie, potrivit documen
telor elaborate de C.N.E.F.S. 
— disciplină prioritară. Lu
crurile însă nu merg bine la 
nivelul unităților.

REP : S-ar putea presupu
ne că singura problemă le 
rezolvat în atletismul româ
nesc este organizarea cit mai 
riguroasă a acestor unităti pe 
care dumneavoastră le-ați nu
mit „cluburile sportive școlare 
de mare 
gata ! Ele sînt, 
importante, esențiale chiar — 
subscriem — pentru activita
tea generală de creștere a 
performerilor in atletism. Dar 
selecția, problemele principale 
ale selecției, care nu pot fi, de 
ani de zile, rezolvate ? Ni se 
Dare că aici stau lucrurile cel 
mai rău—

at

raza

ca, în 
să se

TIMP 
trebuie 

atit 
Și 

Por-

unităților 
formarea, 

unui 
foarte 

care să ^beneficieze

performanță11. Și
intr-adevăr,

nu 
la 
pe 
al

C. NOURESCU 
selecției 
portantă 
aspecte, 
și spun 
portant, 
predată
nu are darul, așa cum este ea 
efectuată în școală, să ne a- 
jute pe noi, specialiștii, in 
munca noastră de mai tirziu. 
Din această cauză, noi abia tre
buie să începem, realmente, 
performanța, cu copilul din 
clasa a V-a, adică de ia virs- 
ta de 11-12 ani, invățindu-1 e- 
lcmente de bază care ar fi 
trebuit să-i intre în obișnuin
ță incă din clasele elementare. 
Antrenorii noștri cred că 
mai au timp și trec direct 
specializare, fără a lucra 
suportul, singurul valabil,
unei complete dezvoltări fizi
ce generale. Sint ani pierduți, 
irecuperabili. Țin să mențio
nez că numărul de orc de e- 
ducație fizică nu diferă prea 
mult la noi față de R. D. 
Germană sau U.R.S.S.. țări cu 
atletism foarte avansat. Pro
blema privește conținutul 
cestor ore și modul 
efectua.

I. MIRONESCU : 
rul Nourescu aduce 
țic problema educației 
și atletismului in școli, 
noaștem sarcinile educației fi
zice școlare, care-și are 
Ioc bine definit in 
de invățămînt. Din 
noastre, efectuate 
reiese că lucrurile 
în general, conform 
Că profesorii de educație fizi
că nu-și fac întotdeauna da
toria, e altceva. Ceea ce tre-

de a
a- 
le

Trofcso- 
în dlscu- 

fizice 
Cu-

un
programa 
Inspecțiile 

în teren, 
se petrec, 
programei.

SECȚII DE ATLETISM î 165.

sistemul unic de verificare a 
aptitudinilor, editat de M.E.L 
Deși nu există apropieri in
tre cele două sisteme, ar tie- 
btii să nu fie nici vreo contra
dicție. Ambele sint obligatorii ! 
Noi am făcut eforturi in acest 
sens, dar se pare că in teri
toriu sistemul național unic 
de selecție nu este aplicat așa 
cum a fost el conceput. Exis
tența sistemului dc selecție 
este de apreciat, dar conținutul 
său, evidențiat în practică, nu 1

REP. : Cine ar fi trebuit să 
vegheze la aplicarea 
sistemului național 
selecție in școli ?

I. MIRONESCU : 
eforturi in această 
dar trebuie întreprinse și al
tele, in continuare. De pildă. 
M.E.L a permis tuturor elevi
lor dintr-o școală să participe 
la competițiile adresate școla
rilor. inclusiv celor legitimați 
la cluburi sau la C.S.Ș., pen
tru a nu se mai manifesta o- 
bișnuila rezistență din partea 
profesorilor de școală la ac
țiunile de selecție și îndrep
tare a elevilor lor spre sec
țiile dc performanță. De ase
menea. una dintre modalități
le dc apreciere a profesorilor 
de educație fizică din școli 
este și preocuparea acestora 
de a pregăti și oferi elemen
te talentate unităților de per
formanță.

REP : Cine face aceste a- 
precieri ?

I. MIRONESCU 
școlii.

REP : Chiar dacă directorul 
școlii are specialitatea biologie, 
să zicem ? Sau matematică ? 
Sau chimie ?

I. MIRONESCU : Da, Eu nu 
văd nici un neajuns in asta.

1. MUNICIP. BUC.
2. Dolj
3. Iași
4. Hunedoara

5—6. Argeș, 
Galați

7— 9. Cluj
Satu Mare
Neamț 
Arad, 
Bacău,

Sibiu
Vran cea
Bihor, 
Brașov, 
Mehedinți 
Caraș-Severln

18. Brăila 
19—32. Btstrița-Năsăud,

Buzău, 
Călărași
Covaana, 
Dîmbovița, 
Gorj. 
Maramureș, 
Mureș, 
Prahova,
Sălaj, 
Suceava, 
Timiș, 
Tulcea, 
Vîlcea

9. 
10—12.

13. 
14—16.

17.

corectă a 
unic de

Am făcui 
direcție.

Direcția

CADRE TEHNICE DE SPECIALITATE : 589 (431 CU norma 
întreagă 4- 98

JUDEȚE CU

cu plata cu ora).

ATLETISMUL DISCIPLINA PRIORITARA : 41.

acum e că 
fizică

buie să spunem 
profesorii de educație 
din școală ar putea interveni 
mult mai eficace in procesul 
flp «plpptip.

V. SIMIONESCU ; într-ade- 
văr, așa stau lucrurile. Profe
sorul de școală trebuie să de
vină factor esențial al selec
ției pentru performanță. A- 
daug : trebuie să devină fac
tor esențial cu atit mai mult 
cu cit e necesar să se renun
țe la „acțiunile-mamut" de 
selecție la care sint chemați 
Pe un stadion mii sau zeci de 
mii de elevi. Acești copii nu 
vor fi trecuți niciodată prin 
teste cit de cit concludente, 
sporind in același timp 
racterul festivist al unor 
menea acțiuni.

REP ~
nosc. 
fac 
ria 
toi

I. 
nu 
așa 
specifică in multe din directi
vele pe această temă ale 
M.E.I. sau în cele, 
ale M.E.I. și C.N.E.F.S. 
cînd aportul acestor 
sc face 
lor cu 
sau de 
școlare 
factori aleatorii : afinități per
sonale, specializarea inițială a 
profesorului de școală, cointe
resare, apropierea geografică 
dintre cele două unități și al
tele. Din asemenea motive, 
mulți elevi, care puteau fi în
drumați cu bune 
spre atletism, au ajuns 
practice cu totul alte spor
turi. Vreau să spun că se face 
necesară statornicirea unor 
relații clare, principiale, in 
interesul general al sportu
lui, între profesorul de școală 
și cel de la C.S.Ș. sau antre
norul clubului de performanță.

REP : Există un sistem na
țional unic de selecție, care 
pune lucrurile la punct în a- 
ceastă direcție 1

I. MIRONESCU t 
național de selecție < 
de C.N.E.F.S. privește 
eu aptitudini. EI trebuie 
coexiste cu sistemul

GH. TEȘU : îmi permit să 
afirm că, în realitate, la apre
cierea profesorilor, nu se 
cont de acest criteriu.

V. SIMIONESCU : în 
sens există un ordin emis 
minister.

ine

acest 
de

de 
se 
de

ca- 
asc-

cu-
își

: Toate acestea se 
Problema e : cum 

sau cum... nu-șl fac dato- 
profesorii la acest capi- 
esențial al selecției ?
MIRONESCU : Lucrurile 

se petrec decît arareori 
cum ar trebui și cum se

temă 
comune. 

Iar 
profesori 
relațiile 
cluburi 

sportive 
de

totuși simțit 
antrenorii de 
la cluburile 
sînt dependente

rezultate
sa

Sistemul 
conceput 

copiii 
să 

S.U.V.A.,

2

p 
p 
P 
P 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
P 
p 
P 
P 
p 
P 
P 
p 
P 
P 
P 
D 
P 
P 
P 
P 
P 
D 
P 
P 
P

1.
2. 

S— 6.

Llc. 2. Buc 56 
Atletism Cv. 30 
M. Eminescu

C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș.
Iași 
C.S.Ș. 
C.S.Ș.A. C-lung. 
Mușcel 
Vlit. Buc. 
C.S.Ș.A. Cj.-Nap. 
Steaua București, 
C.S.Ș. Satu M. 
C.S.Ș. Cetate Deva 
C.S.Ș. 2 Galați 
C.A.U. București, 
C.S.Ș. Piatra N.

15—1S.C.S.Ș. 1 Arad.
C.S.Ș. Bacău 

17. C.S.Ș. Focșani 
18—22. Metalul București, 

C.S.Ș. •---------- —
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș.
Severin

M. C.S.Ș. Reșița 
24—30. P.T.T. București, 

C.S.Ș. 1 Brăila, 
Rapid București, 
Metalul Hunedoara, 
C.S.Ș, 1 Oradea, 
Jiul Petroșani, 
C.A. Roman

Pe locurile 31—53 mal : 
rează încă 22 de unități ____
tlve care totalizează cite 2 p.

nr. 4 Buc,
18
18

P 
P

P 
P

1. 
«. 

9—10.

11.
12. 

13—14.

18 
17 
16 
14
14
13
12
10
10
8
8
7
6

Triumf Buc., 6 
1 Galați. 4 
Șoimii Sibiu, 6

P 
p 
P 
p 
P 
p 
P 
p 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

. P 
Drobeta-Turnu 

S P 
5 P 
4 P 
‘ P

P 
P
P 
P
P

4
4
4
1
4
4 .

figu- 
spor-

fost alcătuite pe baza punctajelor rea-Ambele clasamente au fost alcătuite pe baza punctajelor rea
lizate după criteriul selecționării juniorilor în loturile naționale 
de juniori (2 p), tineret <3 p) și seniori (10 p), și al compor
tării acestora In marile competiții ale anului, campionatele eu
ropene și concursul .Prietenia" (puncte atribuite după sistemul 
așa-zis ..olimpic" : 7—5—4—3—2—1 p, pentru locurile I—VI).

fi 
a- 
de

care

GH. TEȘU : Pe teren, 
multe ori, acest ordin nu 
respectă ! Eu activez de 25 
ani in atletism. Am făcut sport 
de performanță cu elevii de 
clasa I și pină la nivel de lot 
național. 
foarte bine 
inului, pot 
de educație 
nu sint de 
secției de resort a Ministeru
lui Educației și învățămintu- 
lui — ar trebui să fie etapa 
de temelie pentru sportul 
performanță. Spun și eu 
programa este, în general, 
bună, dar ea nu-i respectată, 
orele nu sînt ceea ce ar tre
bui să fie. Elevii din clasele 
V—VIII ale multor școli nu 
posedă elementele de bază 
ale educației fizice, nu pentru 
că programa nu le-ar cuprin
de sau specifica, ci pur și 
simplu pentru că profesorii 
nu Ie predau ! Ne vin copii 
foarte dotați, dar noi, profeso
rii si antrenorii 
trebuie abia să 
fizică cu ci !

Cunoscind, deci, 
problemele atletis- 
susține că lecția 
fizică — și aici 
acord cu poziția

de 
că

de la cluburi, 
facem educație

I. MIRONESCU : Noi cutre
ierăm întreaga țară, cunoaștem 
realitatea. Nu sint de acord cu 
aprecierea că în general nu se 
face educație fizică.

GH. TEȘU : Siuteți inspector, 
cînd efectuați inspecția, atun
ci, intr-adevăr, se face ora așa 
cum ar trebui să sc facă me
reu.

I. MIRONESCU : Poate 
ceva adevăr în aceasta, dar 
vem la dispoziție un sistem 
teste, normele S.U.V.A.,
sînt obiective. Ele ne arată pe 
loc dacă profesorul inspectat a 
muncit bine sau nu.

REP. : Ce valoare au normele 
S.U.V.A. din punctul de 
re al 
tism ?

GH. 
mea, 
SUVA 
curind 
„Gheorghe Șincai' 
lă. Au fost testați 
clasa a VIII-a. Ei 
sută ar fi trebuit 
mult decît nota maximă 
modul cum au îndeplinit 
țele sistemului !

V. SIMIONESCU : 
sistemului 
borate pe 
plus, am 
trului de 
normelor 
denotă starea bună de sănă
tate a imensei majorități a 
celor 4 milioane de copii din 
tara noastră. Pe de altă nar- 

statistic vorbind, practica 
selecției, 

copii 
de performanță, 
trebuie să se 

criterii de apre- 
să spun că pen- 
sistemul 

bun, iar 
sistemul 

selecție e ...

performantei în
v rie- 
atle-

TEȘU : După 
normele din 
sînt foarte scăzute, 
am fost «

opinia 
sistemul 

De 
la Liceul

din Capita- 
elevi 
bine, 
să ia

din 
99 la 

mai 
după 

cerin-

Normele 
SUVA au fost ela- 
baze științifice. în 
cerut ajutorul cen 
calcul la alcătuirea 

SUVA. Trecerea lor

te. ______
a arătat că, supuși 
doar 10 la sută dintre 
sint capabili 
Deci, aceștia 
supună altor 
cicre. Vreau 
tru școală, 
este foarte 
performantă 
nai unic de 
fel de bun !

REP : Dacă așa stau lucru
rile — și așa stau ! — e clar 
că nu existența concomitentă 
a celor două sisteme încurcă 
lucrurile, ci mai curind cei 
desemnați și plătiți pentru a

© în principal, masa rotundă organizată de 
ziarul nostru, a evidențiat necesitatea ca ATLE
TISMUL SA DEVINĂ SPORT PRIORITAR MAI 
ALES LA NIVELUL JUNIORILOR ȘI COPI
ILOR. Cu alte cuvinte, creșterea 
mîinc trebuie să stea in atenția 
rilor cu atribuții din județe.

• Pe această linie, acțiunea de 
sențială in activitatea cu copiii 
trebuie reconsiderată. Acțiunile largi, cu sute și 
mii de copii chemați la cile un cros, nu pot 
constitui un criteriu valabil de apreciere a vi
itoarelor talente. ACȚIUNEA DE SELECȚIE 
TREBUIE SA FIE O PREOCUPARE PRIMOR
DIALA A PROFESORULUI DE SCO ALA, DES
FĂȘURATA LA LOCUL DE MUNCA AL ELE
VULUI, ADICA PE TERENURILE DE SPORT 
ALE UNITĂȚII SALE ȘCOLARE. Brigăzile in- 
terdisciplinare trebuie să se deplaseze — ele în
sele — în școli și să pună științific, în aplicare 
cerințele sistemului național unic de selecție. De
vine necesară activizarea comisiilor județene de 
selecție, pină acum ele neindeplinind rolul pen
tru care au fost înființate.

schimbului de 
tuturor facto-

selecție — e- 
și juniorii —

SUVA 
pentru 
națio- 

la

le face eficiente. în aceste con
diții. după trecerea normelor 
SUVA de către elevi, in con
diții optime. profesorii îsl 
consideră misiunea îndeplini
tă, aprecierea muncii lor fă- 
cîndu-se după sistemul SUVA, 
și uită să mai acorde o aten
ție la fel de mare și îndepli
nirii prevederilor sistemului 
național unic de selecție. Con
cret : ce se poate face pentru 
îndreptarea lucrurilor ?

I. NOURESCU : Cu ani în 
urmă, conducerile ministerelor 
apreciau școlile profesionale 
pe baza rezultatelor înregistra
te de elevii sportivi in compe
tițiile pe departament. în aces
te școli profesionale erau foar
te mulți elevi proveniți din 
mediul rural, cu calități excep
ționale pentru performanță.

REP : Lucrurile s-au schim
bat de atunci. în momentul de 
față, copiii din mediul rural 
nu mai vin la oraș, la școală. 
S-au mutat școlile la sat. în 
consecință, se pare, că, de 
astă-dată, trebuie să se depla
seze profesorii de la cluburile 
sportive școlare și antrenorii 
de la cluburi în mediul rural 
pentru a efectua selecții cores
punzătoare !

V. SIMIONESCU : Poate că 
ar fi bine să se inițieze, pe 
plan local, competiții pe dife
rite ramuri industriale, la care 
să participe numai elevii din 
liceele de aceeași specialitate. 
Forurile locale au această po
sibilitate, cu atit mai mult cu 
cit una dintre ultimele reco
mandări ale C.N.E.F.S. speci
fică organizarea în mai
măsură a unui calendar com- 
petlțional local, la nivelul o- 

municipiului, județu-

mare

rasului, 
lui.

REP : 
teresant 
aibă un 
atletism 
levilor din școlile și liceele a- 
gricole, !n care unul 
criteriile de apreciere 
cii profesorilor să fie 
tarea elevilor lor in 
competiție.

Ar fl, intr-adevăr, În
că fiecare județ 
campionat loca! 

rezervat, de pildă, e-

să 
de

dintre 
a mun- 
compo'- 

aceasâ

© A ieșit, de asemenea, în evidență că în 
școală, elevii nu aleargă, nu sar și nu aruncă 
decît mult prea puțin, față de posibilitățile fi
zice pe care le au. Din acest motiv, antrenorii 
de la cluburile de performanță nu-și pot face 
așa cum trebuie meseria, ei fiind obligati să 
suplinească golurile din EDUCAȚIA ATLETICA 
pe care școala ar fi trebuit să Ie umple, la vre
mea potrivită.
• Sistemul de apreciere SUVA și sistemul na

țional unic de selecție nu sînt nici unul, nici 
altul, facultative ! Traducerea lor în practică 
constituie obligații ale profesorilor de educație 
fizică din școli. Aprecierea activității cadrelor 
didactice după criteriul depistării și îndrumării 
elementelor valoroase din școlile lor spre unită
țile de performantă trebuie să devină realitate, 
nu doar recomandare.

© Cadrul organizatoric a! cluburilor sportive 
școlare poate fi substanțial îmbunătățit prin în
ființarea unor UMTAȚI-FANION, MODELE OR
GANIZATORICE, în fiecare județ.

Masâ rotunda realizata de Radu TIMOFTE



Pentru cel care dorește 
să afle care este di
namica dezvoltării ac
tivității sportive în jude

țul Tulcea, Mircea To- 
polschi ii poate fi o că
lăuză de maximă compe
tentă. Harnicul activist 
sportiv din municipiul de 
reședință al județului de la 
gurile Deltei îl va conduce, 
pe calea datelor statistice, 
a graficelor și planșelor pe 
care le-a întocmit cu mi
gala unui artizan, oriunde : 
printre așezările dțgpescari 
situate pe brațele „marelui 
fluviu", în satele si comu
nele din vecinătatea celor 
mai vechi munți din tara 
noastră, micul lanț hercinic 
al Măcinului, în salba de 
lacuri care anunță apropie
rea mării sau în orașele 
care iși schimbă vertiginos 
înfățișarea, se redimensio- 
nează devenind cu adevărat 
citadele ale socialismului.

„Operația care a debutat 
odată cu înființarea jude
țului — ține să ne precizeze 
interlocutorul nostru — am 
considerat-o utilă pentru 
cineva care ar fi tentat să 
scrie o istorie a sportului 
tulcean. îi pot oferi tot ce 
îl interesează : cum s-au 
pus bazele primelor nuclee 
și asociații, cine au fost 
oamenii care au pus umă
rul la consolidarea lor. con
cursurile și competițiile 
specifice unor așezări, ele
mentele care s-au afirmat 
în activitatea sportivă de 
masă și ulterior s-au impus

CU PASIUNE 
PENTRU SPORT, 
CU DRAGOSTE 

PENTRU SPORTIVI 
atenției și în cea de per
formanță. Am în vedere, 
mai ales, pe foștii pescari 
ai Deltei, care au ajuns 
medaliați olimpici..."

Această istorie (nescrisă) 
a sportului tulcean cuprin
de, in același timp, intr-o 
evidentă aproape zilnică, 
rezultatele și clasamentele 
tuturor întrecerilor oficiale, 
recordurile personale ale 
unor sportivi din județ 
(raportate întotdeauna la 
cele naționale și chiar con
tinentale, ca, de pildă. în 
atletism), sportivii nomi
nalizați — cu fișe pentru 
fiecare, aspiranți la îm
pliniri peste hotarele tul
cene. Un capitol aparte îl 
reprezintă dinamica dez
voltării bazei materiale a 
sportului, spectaculoasă prin 
tot ceea ce s-a realizat, în
deosebi în ultimele două 
decenii, și tot astfel pre
zența sportivilor din acest 
județ in marea competiție 
sportivă națională „Dacia- 
da“ este consemnată deta
liat, amplu, convingător. 
Sporturile tehnico-aplicati- 
ve, mai tinere în această 
parte a țării, au și ele un 
loc bine stabilit, justificînd 
interesul pe care li-l 
poartă copiii, -tineretul. To
tul ordonat, sistematizat. 
Acolo unde este cazul, sta
tisticile, graficele, plan
șele sînt insofite și de afi
șe, pliante editate la vre
mea respectivă.

Mircea Topolschi, mo
dest. ca toți oamenii care 
înțeleg să muncească fără 
a scoate în relief roadele 
strădaniilor lor, ne atrage 
atenfia : .,N-aș fi putut 
realiza, singur, o asemenea 
lucrare. Am avut sprijinul 
unor tovarăși din județ, în
vățători. profesori, eco
nomiști, pasionați, ca și 
mine, pentru o astfel de 
istorie statistică... Dumitru 
Ciobanu din Topolog, Ionel 
Jipa și Alexandru Popescu 
din Macin, Nicolae Popescu 
din Sarichioi, Ion Turcu din 
Jurilofca. Radu Podaru din 
Babadag. Omer Ekrem din 
Isaccea, Valeriu Cristea din 
Izvoarele. Victor Andrei din 
SuHna și încă foarte mulți".

Așadar, temeiuri pentru o 
viitoare istorie a sportului 
tulcean...

Tiberiu STAMA

STAREA COMPETIȚIE NA
__________________________ 2_____________ _____

DECLANȘEAZĂ NECONTENT
PRIMELE „COLOCVIIEste întru totul firesc ca, în aceasta perioada, activitatea sportiva de masa sâ fie dominata de 

întrecerile „DACIADF) ALBE", existind atît condițiile necesare practicării sporturilor specifi
ce iernii, cit ți cadrul organizatoric adecvat. Sînt de relevat, totodată, diverse preocupări, in toate 

colțurile țării, pentru atragerea cit mai multor oameni ai muncii la practicarea sportului. Unele 
din inițiativele „la ordinea zilei" ale factorilor cu atribuții, din cele mai diverse domenii de acti
vitate - SPORTUL PENTRU TOȚI fiind o realitate ce și-a aflat trăinicia sub impulsul generoasei 
competiții polisportive naționale „DACIADA" — sînt consemnate în numărul de astăzi al ziarului 
nostru, cu convingerea că, pe măsura desfășurării altor și altor întreceri, vom putea prezenta 
curind noi dovezi ale pasiunii pentru practicarea exercițiului fizic, în cele mai diferite forme.

„Cupa a 60-a aniversare a U. T. C.“

MILIOANE DE TINERI LA STARTUL 
UNEI ENTUZIASTE COMPETIȚII POLISPORTIVE

Tineretul patriei noastre va sărbători, în 
acest an, împlinirea a 60 de ani de la crea
rea Uniunii Tineretului Comunist. în cadrul 
manifestărilor dedicate acestei aniversări, ac
țiunile sportive se vor afla, firește, la loc de 
cinste. Dintre ele, de o amplitudine și o cu
prindere deosebită se anunță „Cupa a 60-a 
aniversare a U.T.C.", amplă acțiune polispor
tivă de masă, înscrisă sub genericul „Dacia- 
dei“. Desfășurată pe baza unui regulament 
propriu, acțiunea va antrena milioane de ti
neri din toate domeniile de activitate, intr-o 
foarte largă paletă de discipline sportive, din 
rîndul cărora nu vor lipsi sporturile de iarnă, 
atletismul — crosurile ocupînd, fără îndoială, 
un loc prioritar — fotbalul, handbalul, teni
sul de masă, baschetul, gimnastica ritmică 
modernă, sporturile tehnico-aplicative, preco- 
nizîndu-se ca la unele dintre acestea să aibă 
loc și finale pe țară (e cazul sporturilor de 
iarnă, al crosului, tenisului de masă, gim
nasticii).

Organizată în perioada februarie — aprilie, 
tinereasca întrecere iși propune, printre alte
le, o cit mai mare participare a tinerilor la 
sporturile de sezon — date fiind atît condi
țiile favorabile de practicare a lor și im
portanta lor acțiune pozitivă în formarea și 
dezvoltarea unor oameni sănătoși —, dar și 
descoperirea de talente pentru performanță, 
în acest spirit, februarie va fi declarată „Lu
na sporturilor de iarnă" in activitatea spor
tivă de masă. Finala pe țară la aceste dis
cipline va avea loc în județul Suceava, în 
zilele de 20 și 21 februarie, fiind organizată 
pe două grupe de vîrstă : 14—19 ani (toate

categoriile de tineri) la schi fond, patinaj, 
sanie, biatlon, schi alpin ; peste 19 ani (pentru 
tineretul din mediul rural) la schi fond. Eta
pele premergătoare finalelor (acestea se vor 
desfășura în cadrul unui adevărat festival al 
gheții și zăpezii, cu participarea a circa 800 
de tineri din întreaga țară) urmează a se 
consuma pînă la 1 februarie — etapa I, de 
masă, la nivelul unităților de bază, pînă la 
8 februarie — a II-a, pe localități și centre 
de comună, cu participarea cîștigătorilor fa
zei precedente, pînă la 17 februarie — a 
IlI-a, pe județe și municipiul București.

Pentru alte ramuri de sport, întrecerile se 
desfășoară după cum urmează : la tenis de 
masă — etapa I pînă la 10 februarie, a II-a 
pînă la 21 februarie, a IlI-a pînă la 13 mar
tie, finala pe țară la 9 și 10 aprilie (Rimnicu 
Vîlcea); gimnastică ritmică modernă etapa I 
pînă la 28 februarie, a II-a pînă Ia 20 martie, 
a IlI-a pînă la 3 aprilie, finala la 16—17 a- 
prilie la Timișoara : pentru celelalte spor
turi (inclusiv la croi) — etapa I pînă la 1 
martie, a II-a pînă la 12 aprilie, a IlI-a pînă 
la 17 aprilie, finala pe țară a „Crosului ti
neretului" urmînd a fi organizată la 2 Mai, 
de Ziua Tineretului. în Capitală.

Scopul principal al organizării „Cupei a 
60-a aniversare a U.T.C." este dezvoltarea 
pe un plan superior a mișcării sportive în 
rîndurile tineretului, contribuție la creșterea 
unor generații sănătoase. Cunoscînd expe
riența deosebită pe care Uniunea Tineretului 
Comunist o are în organizarea activităților 
sportive de masă, ne exprimăm încrederea în 
succesul noii și amplei competiții !

® Inițiative lăudabile in județele Dimbovița, Argeș, lași și 
Caraș-Severir. e Doar cu proiecte și cu lozinci ? ® Nici o preocupare

In județele Buzău Gorj, Harghita, Neamț etc.

PORȚI MAI LARG DESCHISE TINERELOR DIN CĂMINELE DE NEFAMILISTE

Fără îndoială, una din pro
blemele de seamă ale organi
zațiilor sportive din țara noas
tră este aceea a atragerii spre 
exercițiul fizic și sport a ele
mentului feminin. Pentru o 
frumoasă dezvoltare fizică, pen
tru întărirea sănătății și călirea 
organismului, pentru refacerea 
capacității de muncă și recre
are.

Nu ne vom mai referi la bi
necunoscute acțiuni sau com
petiții din cadrul „Daciadei", 
la care iau parte și 
multe fete si femei. ci 
la o idee oarecum nouă : atra
gerea elementului feminin din 
căminele de nefamiliste la e- 
xerciții fizice și sport. Este un 
obiectiv al Comisiei centrale 
pentru educație fizică si sport 
feminin din cadrul C.N.E.F.S., 
o inițiativă pornită din județul 
Dîmbovița (merite speciale în 
această direcție revenind profe
soarei de educație fizică Ma
ria Chiriță).

Care este, de fapt, situația 
la ora actuală ? în multe locuri 
au început să se întreprindă 
acțiuni mai susținute pentru 
dezvoltarea activității sportive 
în cămine. Să începem, de pildă, 
cu județul Dimboviț.a, de care 
aminteam. In cele 8 cămine de 
nefamiliste, cu circa 750 de fe
mei, se joacă șah și tenis de 
masă. în plus, la cele de la 
Pucioasa și Tirgoviște s-au or
ganizat întreceri de handbal 
intre locatarele din cămine. 
De asemenea, crosuri și con
cursuri de orientare turistică. 
Preocupare există și în județul 
Argeș. Pentru cele 600 dc fe
mei din căminele întreprinde- 

nlei Argeșeana și Textila din 
Pitești, cit și pentru cele 400 
de căministe de la întreprinde
rea Electro-Argeș din Curtea 
de Argeș se inițiază o paletă 
largă de activități. în organi
zarea asociațiilor sportive din 
întreprinderile respective, ale 
colectivelor sau responsabilelor 
sportive din cămine, au loc în
treceri de șah si tenis de ma
sa, dimineața se face gimnasti
că de înviorare, au loc crosuri 
în cadrul „Daciadei" (de pildă, 
acțiunea „cea mai rezistentă 
din cămin"), se joacă volei, 
handbal. La Iași, unde există 
59 de cămine in care locuiesc 
circa 6 500 femei, sint cluburi 
pentru desfășurarea activități
lor cultural-sportive, în care se 
joacă șah și tenis de masă, iar 
acolo unde in preajmă se află 
terenuri sportive, ca de pildă 
la întreprinderea dc construc
ții (și nu este singura), se joa
că volei, handbal și tenis in 
aer liber. Și in județul Caraș- 
Severiu se observă o asemenea 
preocupare, aici existind 12 că
mine cu aproape 6000 de femei. 
Maioritatea au fost dotate cu 
materiale sportive (șahuri, me
se de ping-pong, ș.a.), s-au de
semnat responsabile sportive 
care se îngrijesc de organiza
rea acțiunilor distractiv-recre- 
ative.

Sînt începuturi, firește, și 
încă nu se poate vorbi de o 
reală cuprindere a masei de 
femei din căminele de nefami
liste la viața sportivă. în mul
te alte județe, însă — după 
cum reiese din datele existen
te Ia Comisia centrală — acți
unea demarează greu, uneori
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O inițiativă care ar putea fi extinsă : inițierea in schi
Foto : Andrei CZERAN, Tg. Mureș

formal, se pierde mult timp 
cu... proiecte în detrimentul 
faptelor. Iată, de pildă, în ju
dețul Alba, în cele 4 cămine a- 
le intreprinderilor Porțelanul- 
Alba Iulia, I.M. Cugir, Metalul 
Ai ud și Confecția Baia de A- 
rieș s-a inițiat cite ceva, in 
special întilniri de șah și te
nis de masă. „Vrem, se spune 
aici, să înființăm cercuri de 
inițiere pentru atletism și vo
lei, întreceri intre cămine. în 
anul 1982". Frumos, dar evaziv, 
nimic precis. în județul Bra
șov, se face propagandă spor
tivă : „Popularizăm centrele de 
gimnastică de intreținere fizi
că".. „Popularizăm formele dc 
gimnastică individuală"... „Re
comandăm urmărirea progra
mului de gimnastică dc Ia ra
dio"... „Sfătuim femeile să fa
că excursii individuale, patinaj, 
înot". Dar e suficient ? Nu tre
buie să se organizeze cît mai 
multe activități ? în județul 
Buzău situația este foarte cla
ră : „Acțiuni de educație fizică 
și sport de masă in căminele

Chiar dacă prima sesiune de 
examene este in curs de des
fășurare, preocuparea studenți
lor noștri pentru exercițiul fi
zic, practicat cu consecvență 
(ceea ce s-ar traduce prin „a- 
proape zilnic") nu rămine 
marginală. Nevoia de mișcare 
apare cu atît mai necesară cu 
cît orele de studiu individual, 
sau de laborator firește, își 
sporesc numărul, în această 
perioadă ceea ce nu poate fi 
un paradox. Nu ne-a surprins, 
de aceea, întîlnind numeroși 
studenți în sălile de sport din 
centrele universitare, cele din 
incinta unor cămine studențești 
care continuă să fie populate 
de îndrăgostiții de exercițiu fi
zic „pretutindeni. tot mai 
mulți", cum remarca asistentul 
Ion Lador, șeful comisiei sport 
a Centrului universitar Bucu
rești, referindu-se nu numai la 
tinerii din „anii mici". 1 și II, 
ci, în aceeași măsură, la cei 
care se apropie de finiș, de 
pragul absolvirii ; viitori ingi
neri, profesori, medici, econo
miști.

Conștienți de obligația lor 
numărul 1, aceea de a-și trece 
cu brio examenele, studenții 
nu neglijează faptul că în fe
bruarie, odată cu etapa a 
doua a vacantei de iarnă, o 
parte dintre ei vor rămine în 
alertă, ăvind de susținut un prim 
colocviu sportiv : între 9—21 
februarie, in stațiunea Băile 
Herculane, finaliștii campio
natelor universitare de șah 
iși vor desemna campionii pe 
anul 1982. Cine sînt în această 
postură ? In primul rînd cei si
tuați pe locul I in etapa pe 
centru universitar și posedă 
categoria a II-a de clasificare. 
Apoi, cei clasați pe unul din 
primele trei locuri în grupa I 
valorică sau pe unul din pri
mele două locuri in grupa va
lorică secundă, in ediția pre
cedentă a competițiSf. De ase
menea cei situați pe locuri 
fruntașe la etapa pe centru u- 
niversitar și posedă categoria I 
(băieții) sau a II-a (fetele), 
participanții la finala ultimei 
edifii a campionatului republi
can individual precum și 
maeștri sau candidați — 
maeștri care in perioada des- 
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de nefamiliste — nu s-au or
ganizat !“. La fel ca în Gorj 
unde, referitor la căminele din 
Tg. Jiu, Sadu, Motru, se spune 
„Am incercat să determinăm 
fetele să practice gimnastica 
la domiciliu”. Surpriză în ceea 
ce privește județul Harghita, 
lăudat deseori in ziarul nostru 
pentru inițiative în sportul de 
masă, pentru realizări deosebi
te. ..Nu am avut acțiuni de e- 
ducație fizică și sport organiza
te la căminele de nefamiliste. 
Se practică uneori tenisul de 
masă, ncorganizal". în fine, în 
judejul Neamț, unde există 5 
cămine cu 956 de femei „Nu s-a 
organizat nimic”. Și seria e- 
xemplelor negative ar putea 
continua. Este clar, deci, că a- 
tragerea elementului feminin 
din căminele de nefamiliste la 
exerciții fizice și sport merită 
mai multă atenție și preocupa
re din partea tuturor celor ce 
au obligații și atribuții în miș
carea sportivă.

Modesto FERRARIN1
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j „DACIĂBA"
■I SI INITIATIVE
 ' 2

„ACUM NU MAI SÎNTEM 
LA ÎNCEPUT-DE DRUM!» Sănlerii de la A.S. „Bradul" (U.F.E.T. — Vatra Dornei) urcind spre 

pirtie, pentru un antrenament

Maistrul principal Ilie Icnită 
te președintele asociației 
active a întreprinderii de 
oduse zaharoase București.
— De cit timp în fruntea a- 
stei unități sportive, tovarășe 
ie lonijă ?
— De cînd un reporter, mă 
treba. mai puțin oficial. în 
mă cu aproape 20 de ani : 

>i ce-ti propui acum, la in
put de drum, nea loniță" ?
— Nea loniță, atunci... cum 
i spun ?... erai „la început de 
rum". Oricum, nu aveai biroul 
da frumos...
— Nu eram maistru princi- 
11. vrei să spui 7 Eram, imi 
ai a înțelege, mai tînăr. Ei 
,'lă că dacă-mi pun mintea. 
3 multi din unitatea asta îi 
aopesc" la tenis de masă. Nu 
ai notezi nimic, nu 7 Sigur, 
orbesc cam „colorat". Dar nu- 
iai cînd mă-nfierbînt. cînd 
ine vorba de sport, de marea 
lea pasiune de după servi- 
iu.
— Deci, pe multi îi intreci 
i tenis de masă...
— Dacă îmi pun mintea ! Dar 

lintea mi-o pun să organizăm 
îtreceri mai multe pentru mîn- 
i ăștia pe care i-ai văzut 
icrînd prin secții. Facem aler- 
ări în aer liber, fotbal — n-a- 
em teren, dar am închiriat 
nul cu zgură la „Progresul", 
e sprijină cotnitetul sindicatu- 
ji — jucăm șah, popice — 
au la „bile" și mai vîrstnicii 
- nu lipsim de la gimnastica 
a locul de muncă și nici de Ia 
xcursii. Să mai mă laud, re- 
lortcre 7
— Știu, „Daciada" a cuprins 

i aici zeci de...
— Asta e : că n-a prea cu- 

>rins 1 Dar ce a cuprins, a cu
mins bine !

— Si ce a cuprins ?
— A cuprins deprinderea — 

a unii — de mișcare, de sport, 
li a mai cuprins ceva : capi

tolul acela din regulamentul a- 
cestei mari competiții care 
spune că sportului de masă îi 
stă bine cu performanta. îi 
dau drumul 7

— La ce ?
— La capitol. Notează : să 

zicem la tenis de masă — 1) o 
echipă pe primul loc în cam
pionatul de sector (Ernest La- 
zăr, Ilie Ionită — adică, eu — 
Gabriel Bumb, Stan Ilie, Dumi
tru Dumitru) ; 2) o echipă in 
„Promoție", tot pe locul I (Ni- 
coiae Dumitru, Ovidiu Henter, 
Traian Mang) ; 3) o altă echipă 
în „sector" ; 4) pe urmă incă o 
echipă în „Promoție" ; 5) plus 
una in „Onoare", tot pe locul I. 
Aici îti dau și căpitanul (Au
rel Pândele electrician) și ad
junctul lui (Eugen Parasehiv, 
maistru). Si îți mai dau ceva : 
dau în scris că dacă băieții 
nu-si ruo cumva picioarele pe 
la vreun bal. pe „Viilor", in
trăm și în baraj, pentru Divi
zia „A" 1 Continuăm ?

— Cu ce să continuăm 7
— Cu sportul sindical dintr-o 

întreprindere de pe malul drept 
al Dîmboviței. Adică, din 
Sectorul 5 al Capitalei.

— Nea loniță, eu îți mulțu
mesc pentru...

— Cum ? Unde pleci 7
— La „Tricotajul roșu"...
— Normal : sport feminin.

Volei, scrimă, badminton... lu
cruri delicate. Noi. cu fotba
lul pe terenurile alea de zgu
ră... Unde zici că e „Tricotajul 
roșu" ?

— Tot aici, în Sectorul 5. 
Dar de ce întrebi ?

— Așa. poate pentru un 
schimb de experiență.

— N-ar strica !
— Păi. dacă nu lași omul să 

vorbească 1 De întrecerile zil
nice de la ora 15 ți-am vorbit ! 
Dar de ?...

Vosile TOFAN

PE PÎRTIILE Șl PATINOARELE
DIN „ȚARA DE SUS

Etapa de iarnă din cadrul 
celei de a IÎI-a ediții a „Da- 
ciadei" constituie un prilej de 
dezvoltare a sporturilor de 
sezon din județul Suceava, po 
măsura condițiilor create de 
cadrul natural și de dotările 
tehnice existente. Patinoarul 
artificial și noua pistă de pa
tinaj viteză din Suceava, pre
cum și pîrtia de sanie de la 
Vatra Dornei sint. în fiecare zi, 
asaltate de iubitorii sportului, 
ca și noile pîrtii de schi de la 
Cimpulung Moldovenesc, Vatra 
Dornei Gura Humorului și din 
multe localități sătești. ca 
Dorna Arini, Poiana Stampei, 
Brosteni Botuș, Brodina Stra
ja, Fundu Moldovei și altele. 
Toate găzduiesc în acest se
zon de iarnă întreceri locale 
dotate cu cupe devenite tradi
ționale : „Cupa Suhardului"
(Ciocănești). „Oușorul" (Dor
na Candrenilor). „Domelor" 
(Vatra Dornei). „Săgeata zăpe
zii" (Botuș). „Floarea de colț" 
(Crucea) etc.

în sezonul hivernal. județul 
Suceava va găzdui „Cupa a 
60-a aniversare a U.T.C.". în
treceri zonale și finale la schi, 
rezervate copiilor și juniorilor, 
cit și „Cupa U.G.S.R.". în o- 
rașul Suceava și la Rădăuți o 
atenție deosebită se acordă ho
cheiului. localitățile urbane sau 
rurale ale județului avind a- 
cum peste 40 de patinoare na
turale. La Suceava se vor 
desfășura multe întreceri ho- 
cheistice. între care „Tro
feul speranțelor olimpice" și 
„Cupa Bucovinei". Lor li se

o „mare" campioană la schi., 
micuța Anne-Marie Pal (6 anii), 
din Vatra Dornei, clștigătoare la 
recentele întreceri județene de pe 

Dealul Negru

adaugă „Festivalul sporturilor 
de iarnă", cu etapă de masă 
în toate localitățile sucevene 
și cu una județeană (la înce
putul lunii februarie) la Cim
pulung Moldovenesc și „Serbă
rile zăpezii" (la Vatra Dornei), 
la care vor lua parte peste 
50 000 de concurenți.

Text și foto :
Ion MÎNDRESCU — coresp.
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O SUGESTIE Șl
Neobositul doseai de sport 

care este prof. Stelian Gheorghiu 
(de Ic primele căderi de zăpadă 

și pînă la ivirea ghioceilor a- 
flat la toate concursurile de schi 
și săniuțe) ne-a rugat să trans
mitem colective.or catedrelor de 
educație fizică și sport ale in
stitutelor de învățămînt superior 
Și 
si tare 
„de ce 
cite un 
tenilor 
fiecare 
niversitar î 
pune 
mare 
rilor , ,
rea schiului de tineretul studios 
din învă'ămîntul superior mi se 
pare a fi o acțiune deosebit de 
utilă și pe care cei interesați 
sint convins că or imbrâțișa-o cu 
mult interes..**.

Amintind de faptul că în une'e 
centre universitare situate in vecl-

centrelor univer-
o sugestie : 

n-ar exista
cerc a! prie- 
munteiui 

centru 
Astăzi, 
accent 

dezvoltarea
un 

pe 
tehnico-aplicative,

O INVITAȚIE
nătatea zonelor montane (Brașov, 
Petroșani, Oradea, Suceava, Cluj, 
Tg. Mureș), dorința de a prac
tica schiul, fondul sau chiar pro
bele alpine este tot mai des ex
primată de studenți, considerăm 
binevenită această sugestie. Un 
cerc al „Prietenilor muntelui", 
după modelul celui adresat ama

torilor 
.Amicii 

ar veni 
că un 
tatea 
masă,

sportu- 
cpropie-

de turism, 
drumeției", 

sâ impiineas- 
gol în activi- 
sportivă de 

acum, în plin 
sezon de iarnă, oferind studen
ților prilejul de a cunoaște un 
sport complet, cum este schiul, 
cu. foloasele, dar și cu frumu
sețile sale indiscutabile.

lată o sugestie care ar putea 
fl șl o invitație pe pîrtii. Șefii 
colectivelor catedrelor de specia
litate, cei a4 comisiilor sportive 
din centrele universitare oa cu
vin tul I

SPRE POIENILE CU NARCISE...
„Mirfo" este numele tinerei asociații 

sportive a întreprinderii de mașini-unel- 
te pentru presare și forjare Tg. Jiu. cu 
poartă de intrare spre est. adică spre 
poienile cu narcise de pe dealul Ciocîr- 
lăului. cu splendide locuri de agrement 
și joacă. Aici s-a amenajat o bază spor
tivă. iar mai aproape de întreprindere 
urmează a se construi un modem com
plex sportiv. Spre vest, în apropierea 
dealului Tîrgului cunoscut pentru în
trecerile de motociclism organizate aici, 
se amenajează o altă bază „Debarcade
rul" pentru tinerii care locuiesc în acea 
zonă. „Mirfo" (după marca întreprinde
rii) are un calendar sportiv bogat in 
care figurează diferite campionate in
terne, cu numeroase întreceri în cadrul 
„Daciadei" la fotbal, orientare turistică, 
cros etc.

Ion TARBAC — coresp.

L PENTRU TOTI“
jețul Caraș-Șeverin 
isă competiție spor- 
de-a 10-a ediții a 
îtiecerea, care s-a 
să și șah, a reunit 
in, Anina. Moldova 
— coresp.).

>rtive pentru femei 
'etclor mehedințene 
Iul. sportiv feminin 
ul tinerelor munci-

sitar Brașov s-au 
in acțiunea de re- 

iu de fixare a unor 
i Carpații meridio- 
de sprijinul nemij- 
i. va continua și în

al întreprinderii de 
- la 8 — numărul 
ivitatea sute de ti- 
ă cunoscută unitate

economică. Astfel, alături de atletism, box, lupte 
greco-romane, haltere, volei, lupte libere și șah, pe 
antetul clubului sportiv Progresul Brăila va figura 
in viitor și. rugby-ul, spre bucuria numeroșilor iubi
tori ai jocului cu balonul oval. (Traian ENAC’IE — 
coresp.).

• Avind condiții excelente la dispoziție, iubitorii 
sporturilor specifice anotimpului alb din aproape toa
te localitățile județului Hunedoara au participat cu 
entuziasm la numeroase întreceri sub egida „Dacia
dei". Cu un deosebit interes a fost primită, • astfel, 
organizarea primei ediții a Festivalului sporturilor de 
iarnă, la sanie și schi, la care au luat parte peste 
800 de elevi din Deva. Asemenea competiții au fost 
și sint organizate și la Hunedoara, Brad, Simeria, 
Orăștie, Călan. Hațeg. Petroșani, Vulcan, Lupeni, Pe- 
trila ș.a. (Ion JURA, coresp.).

• Una dintre cele mai bine organizate secții de 
gimnastică recuperatorie pentru studenți funcționea
ză în Capitală, pe lingă catedra de educație fizică 
și sport a I.M.F. Condusă de apreciatul asistent Ște
fan Birtolon, secția își desfășoară zilnic activitatea 
cu aproape 200 de studenți și studente, intr-una din 
sălile special amenajate la Clubul sportiv școlar hr. 2.

• Competiții -sportive de masă cu specific feminin, 
organizate în județul Harghita, care se bucură de o 
largă audiență : Festivalul fetelor harghitene (volei, 
handbal, șah, popice, tenis de masă) la Miercurea 
Ciuc ; Cupa textilistei (atletism) — Miercurea Ciuc ; 
Crosul Femina — Odorheiul Secuiesc ; Cupa 8 Mar
tie (handbal) — Odorheiul Secuiesc; Cupa de vară 
(tenis de masă, șah) — Toplița; Crosul textilistei — 
Topii ța ș.a.
• în cadrul „Daciadei", in județul Iași au fost 

cuprinse mii de eleve, tinere și adulte. Cele mai 
bune rezultate : cucerirea titlului de campioană în 
marea competiție națională la gimnastică ritmică — 
sport de masă — de către echipa formată din eleve 
ale Liceului industrial nr. 7 din Iași și a celui de 
vicecampioană cu echipa Școlii generale nr. 6 din 
Iași.

• In dorința de a asigura un permanent „schimb 
de mîine" secției de scrimă, asistentul Mircea Chișiu, 
de la clubul Politehnica Timișoara, a inițiat (cu spri
jinul componenților echipei de floretă a clubului, di
vizionară „A") un centru de inițiere pentru cei mai 
mici „mușchetari". Altfel, sous, o a doua pepinieră 
a lui „Poli", pe lingă cea a Clubului sportiv școlar 
din municipiul de pe Bcga.
• în județul Mureș funcționează 7 centre de în

treținere : Lie. Pedagogic. Lie Unirea, Lie. agroin
dustrial. Grupul școlar M.I.U.. I.M.F., C.S. Voința 
— din Tîrgu Mureș, Școala generală nr. 2 Tirnăveni.

N-a trecut mult 
timp de-atunci, de 
cînd încercam să 
mă împart intre citeva 

baze sportive tirgoviștene 
pentru a înregistra cit 
mai complet si mai exact 
imaginea unui sfirșit 
de săptămînă dedicat 
sportului. Gerul încă 
nu-si arătase colții... Te
renurile in aer liber fu
seseră luate cu asalt, 
ca și sălile de sport. 
Mult tineret, dar nu nu
mai din „cetatea otelu
lui". ci si din multe alte 
mai mărunte așezări ur
bane sau rurale ale ju
dețului. mai apropiate 
sau mai îndepărtate... 
Și, fapt care mi s-a pă
rut inedit, tinerii „pro
vinciali" n-au fost nici 
puțini, nici prea... ti
mizi, ca de obicei, mulți 
numărîndu-se printre 
cîștigători in diverse 
probe atletice care pre
supuneau un grad ridi
cat de tehnicitate, o oa
recare măiestrie in selec
ție și pregătire. Ce, dacă 
erau din Șotinga, sau 
din Pucioasa, sau din 
Găești, sau din Gura 
Bărbulețului nu puteau 
fi la fel de buni ca tîr- 
goviștenii. ba chiar mai 
buni ? „Fetele noastre 
— ne spunea profesoara 
Valeria Dumitru de la 
Șc. generală nr. 1 din 
Șotinga — n-au egal,

PREZENȚE 
MICI

PE SCENE 
MARI...

pe-aici, la tetratlon... Au 
cîștigat și de curînd 
«Cupa Iamandi», la Tîr- 
goviște... Ba au fost și 
în finala pe țară a te- 
tratlonului atletic școlar. 
Și au ocupat un loc bun
— șase... Camelia și 
Maria Pleșa, tmiza Pre
da, Florica Teleașă, toa
te dintr-a opta, sint fețe 
de toată isprava..." Ală
turi, cunoscuta promo
toare a mini-voleiului 
în Pucioasa, una dintre 
pionierele acestei ac
țiuni, profesoara Paula 
Abramescu. care pregă
tise și adusese la con
cursul de selecție pentru 
atletism vreo 50 de elevi, 
ne vorbește de emulația 
pentru sport in orașul 
băilor de sulf. Intr-ade
văr, nu e pufin lucru ră 
vezi deodată pe bazele 
sportive 2500 de tineri 
răspunzind chemării — 
„Azi. toată lumea face 
mișcare 1“ Și, împreună 
cu ei, cadre didactice de 
toate specialitățile, re
prezentant1. ai tuturor 
organelor locale.

Dar poate cel mai 
mult a impresionat pre
zenta pe marea scenă a 
Stadionului municipal 
din Tirgoviște a școlari
lor din comuna montană 
Gura Bărbulețului, co
pii care s-au făcut re
marcați prin Stana Mi- 
joiu și Mihai Vlad la 
cros și prin multi alții, 
bine dotați pentru sport. 
„La Gura Bărbulețului
— ne spunea prof. Su- 
zana Marinescu. de lă 
Inspectoratul școlar ju
dețean Dîmbovița — 
școala generală nu a 
avut pînă acum profesor 
de specialitate. Dar din 
acest an s-a dus acolo 
un tînăr absolvent, prof. 
Nicolae Guțoiu. Și au 
și început să apară roa
dele pasiunii sale și ale 
aptitudinilor pentru sport 
ale copiilor din această 
comună".

De salutat aceste 
„prezente mici" pe sce
nele mari...

A»r»imn 8REBEANU



O nouă etapa
în viața tricolorilor

IN „ECUAȚIA JOCULUI CU MIZĂ, ADVERSARUL

ȘTIM CU TOȚII CĂ SE JOAC 
BĂTRÎNEȘTE", DAR TOLERĂM... DE CE
«înduri pentru perioada jocurilor de vcrilicarc

O „NECUNOSCUTA" CARE TREBUIE BINE... CUNOSCUTĂ
Se spune despre un antrenor 

că, el, asemenea unui mic co
mandant — dar cu mari res
ponsabilități — trebuie să ia, 
înaintea unor examene compe- 
tiționale, decizii, tehnice în 
primul rînd. De regulă, elabo
rarea acestora presupune ana
liza temeinică a unei situații 
de fapt, la un moment dat, in 
cadrul căreia atenția este în
dreptată asupra a trei elemen
te de bază : 1) evaluarea co
rectă a capacității de joc a e- 
chipei proprii ; 2) cunoașterea 
cit mai exactă, sub toate as
pectele, a adversarului ce ur
mează a fi intilnit ; 3) influ
ențai condițiilor de desfășurare 
a meciului, subînțelcgînd, prin 
acestea, uncie aspecte de ordin 
organizatoric, starea timpului, a 
terenului de joc. etc.

De aici rezultă unele conclu
zii, care permit antrenorului ca, 
odată decizia tehnică luată, să 
treacă la materializarea ei cu 
ajutorul unor măsuri privind 
punerea in practică a propriei 
idei de joc cu maximum de 
randament, aplicarea unor so
luții tactice speciale pe care le 
reclamă presupusa replică a 
adversarului, precum și cadrul 
specific fiecărei iutilniri. O ast
fel de schemă, să-i spunem așa, 
este valabilă pentru' toti an
trenorii din sfera performan
ței. Pentru cei care răspund de 
destinele echipelor reprezenta
tive, ea devine o obligație ma
joră.

Sigur, sînt încă multi aceia 
care susțin — fără argumenta 
convingătoare însă — că succe
sul ar putea fi asigurat exclu
siv pe seama a ceea ce rezultă 
din capacitatea potențială de 
joc a propriei echipe și că, in 
acest sens, întreaga atenție in 
pregătirea unei confruntări tre
buie acordată numai propriei 
idei de joc, prin intermediul 
căreia adversarul să fie obli
gat să adopte o atitudine pa
sivă. Așa ceva ar putea fi va
labil doar în condițiile unei 
dispute în care apare, în mod 
flagrant, diferența de valoare 
dintre cei doi combatanți. Uni- 

~ ‘ pildă,
emoții, 
să zi- 
bazîn-

în care, printre alte 
în adaptarea jocului 
raport cu particula- 
actiune ale adversa- 
putea cita faptul că 

Mcszaros

versitatea Craiova, de 
s-ar putea impune, fără 
în fața unei formații, 
cern, ca Minerul Moiru, 
du-se (chiar dacă nu exclusiv, 
oricum hotărîtor) pe ceea ce ii 
oferă modul său specific de ac- 

. tiune. Nu același lucru s-ar pu
tea spune despre echipa din 
Craiova în situația în care ea 
ar urma să se confrunte cu 
Dir.amo, sau cum se va întîm- 
pia. nu Dește mult timp. cu 
Bayern Miinchen. In acest din 
urmă caz, este necesar ca jo
cul să fie modelat și în func
ție de personalitatea colectivă a 
adversarului, de modul specific 
în care acționează, 
individuale de care

CUNOAȘTEREA 
RULUI DECI. 1N 
CHIAR. SE IMPUNE. Cine nu 
a ținut seama de acest impera
tiv al performanței a plătit, 
fără excepție aproape, tribut 
greu, care adeseori a însemnat 
nu simple înfrîngeri de palma
res, ci RATAREA UNOR IM
PORTANTE OBIECTIVE. Cazul 
echipei noastre naționale în 
tentativa sa de calificare la 
„El Mundialul” spaniol

Și, ca să nu ne mărginim 
doar la afirmații teoretice, să

de valorile 
dispune el. 
ADVERSA- 

DETALIU

facem apel la cîteva exemple 
trăite, cum s-ar zice, pe pielea 
noastră, în cursul anului trecut. 
Unul dintre ele l-am putea cita 
chiar dintr-o întîlnire în care 
am obținut un rezultat mare, 
cu Anglia, 0—0, la Londra, 
înainte de meci, s-a atras a- 
tenția antrenorilor noștri, prin
tre alte așa-zise amănunte re
feritoare la comportamentul in 
joc al fotbaliștilor englezi, că 
portarul Shilton scapă uneori 
din miini mingi ușoare, în a- 
propierea porții proprii. In min. 
35 al partidei de pe Wembley, 
Shilton a făcut o astfel de „fi
gură”, în fața lui Bălăci, care, 
fără să se aștepte la așa ceva, 
nu a reacționat prompt, ratind 
astfel o mare situație de a mar
ca. Alt exemplu : meciul cu 
Norvegia, de la București. în 
care, cu mare chin, am reali
zat un gol (oarecum) norocos, 
in compania unei echipe fără 
mari pretenții, al cărei joc in 
deplasare l-am cunoscut prea 
puțin sau, dacă l-am cunoaște, 
am ținut prea puțin seama de 
el. Așa cum s-a întîmplat și 
în întilnirea cu Ungaria, de la 
București, 
neglijențe 
nostru, in 
ritătile de 
rului, am
portarul oaspeților 
a făcut o partidă de excepție, 
grație jucătorilor noștri care 
„l-au servit" numai cu baloane 
înalte ; adică exact invers de 
cum trebuia acționat fată de 
un portar cu statură de pivot 
de baschet, foarte sigur la min
gile pe sus și destul 
gur la cele pe jos.

Și ca să încheiem 
xemplelor de acest 
menționăm și pe cel care ne-a 
afectat cel mai mult, acela al 
Elveției, noi fiind singura țară 
din grupă căreia echipa din 
„Tara cantoanelor" i-a luat am
bele puncte în deplasare. De 
ce 1 Fără nici o îndoială pentru 
că am crezut că este suficient 
sâ știm doar cum trebuie să 
jucăm noi (și aceasta cu multă 
aproximație), nu și care ar pu
tea fi eventuala replică a ad
versarilor, care ne-au demons
trat că-i cunoaștem prea puțin. 
Iar cînd am reușit să-i cunoaș
tem, cit de cit, nu după mult 
timp am realizat un „egal" la 
ei acasă, cu o formație încro
pită de Mircea Lucescu.

Firesc, față de această situa
ție și în condițiile în care ne
reușitele echipei naționale din 
anul trecut ne obligă să gîn- 
dim cu toată seriozitatea și cu 
tot simțul de răspundere la 
activitatea noastră internațio
nală în perspectivă, se pune 
întrebarea : oare nu au fost 
trimiși, DE FIECARE DATĂ, 
OBSERVATORI să-i urmăreas
că, să-i studieze pe toți adver
sarii noștri, ca să se poată 
lua măsurile necesare pentru a 
le contracara jocul și a ni-1 
impune pe al nostru 7 Răspun
sul. pe care îl dăm tot noi, es
te : DA. Au fost trimiși peste 
tot observatori 1 Și iar între
băm : ce au observat aceștia 7 
Cu ce au venit, concret, de pe 
unde au fost 7 Nu cumva s-au 
întors, de fiecare dală, așa cum 
au pleeat ? Sau chiar dacă au 
adus ceva — date, fotografii, 
filme — cum le-au interpretat

de nesi-

seria e-
fel să-1

și cum le-au folosit, ca să dea 
rezultatele dorite 7 Aicj nu mai 
răspundem noi, ci jocul- practi
cat de „naționala" noastră anul 
trecut și rezultatele care i-au 
barat drumul, la un moment 
dat larg deschis, spre Madrid.

De aceea, ne întoarcem și zi
cem : departe de noi gindul de 
a supraestima importanța in
formării în fotbalul 
manță și aceea a 
adversarilor direcți. 
însă să spunem că 
tora este, de multe ori, hotâ- 
rîtor. Că poate decide soarta 
unui joc sau chiar a unei com
petiții. Și aceasta îi obligă pe 
cei care răspund nemijlocit de 
pregătirea și destinele unei e- 
chipe, a unei reprezentative 
mai ales, să facă tot ceea ce 
le stă în putință pentru a afla, 
in timp util, totul despre ad
versari : date biografice, date 
antropometrice, calități și de
fecte, pasiuni și slăbiciuni, mo
dul de acțiune în joc, indivi
dual și colectiv, relațiile din 
cadrul echipei etc. într-un 
cuvlnt. un antrenor trebuie să 
știe totul despre adversarii cu 
care echipa sa se află in con
curs. Numai așa, în cadrul a- 
nalizei pentru meciul sau com
petiția în perspectivă, un ade
vărat tehnician în fotbalul de 
performanță va putea lua cea 
mai bună decizie și cele mai 
bune măsuri tactice, acelea ca
re să ofere echipei sale cele 
mai mari șanse de reușită.

Pentru rezolvarea ecuației 
jocului cu miză, „adversarul" 
nu trebuie să constituie nicio
dată o „necunoscută", ci o foar
te bine... cunoscută.

Mihai IONESCU

de perfor- 
cunoaștcrii 
Va trebui 

rolul aces-

„Mare diferență între fotba
lul actual și cel din trecut", 
aprecia, recent, Flavius Domide, 
unul din cei circa 200 de ac
tuali sau viitori antrenori, ca
re. cu prilejul diferitelor 
cursuri de reciclare sau de 
formare a cadrelor tehnice, au 
avut posibilitatea să urmă
rească secvențele unui film cu 
caracter didactic, aflat în do
cumentarea federației de spe
cialitate. O diferență ușor se
sizabilă prin grija și iscusin
ța regizorului, care, alternînd 
planurile, compara pe Brooking 
cu McGarry și Flowers, pe 
Gordon Hill cu Finney si pou- 
glas, pe Keegan cu Loftbouse 
și Hitchens ; perechi de 
locasi. de extreme și de 
tri înaintași la care dacă 
tuozitatea tehnică era un 
tor comun, mareînd 
plus de partea mai 
ceea ce îi deosebea 
imensul travaliu în 
mai-noilor. Flowers. Finney și 
Hitchens acționau, de regulă, 
în zona lor. cu deprinderi spe
cifice postului. In timp ce 
Brooking. Hill si Keegan aco
pereau o mare porțiune a te
renului. într-un „du-te-vino" 
continuu (acum — In atac, în 
secunda imediat următoare — 
în apărare), cu rezolvări teh
nice caracteristice posturilor 
prin care treceau.

Și mai era ceva, definitoriu, 
pentru 
zilelor 
cercau 
tul la 
pede (adaptat la 
tiu), reușita lor 
procedee tehnice 
bună măsură, de 
contractată, cu capul sus, în 
folosul unei priviri atotcuprin
zătoare. In care așteptau min
gea...

mij- 
cen- 
vir- 
fac- 

chiar un 
vechilor, 
net era 
favoarea

cei trei fotbaliști 
noastre : tot ceea ce 
— pasa, centrarea, 
ooartă

at 
In
su
re-executau 

criza de Spa
in diversele 

depinzlnd. în 
maniera de-

ADMINISIRATIA DE MAI 1010 PRONOSPORT INTORMTAZĂ
POSIBILITĂȚI MULTIPLE DE MARI SUCCESE : 209.864

LEI REPORT LA LOTO 2 Șl 69.519 LEI LA PRONO
SPORT I

• Tragerea Loto 2 de mime, 
31 ianuarie 1982. oferă partici- 
Dantilor posibilități considerabil 
sDorite de a obține ciștiguri în 
autoturisme și mari sume de 
bani, la avantajele obișnuite 
adâugîndu-se un consistent re
port la categoria I : 209.864 lei. 
Tragerea va avea Ioc la ora 
16,30 în sala clubului ..Finan
țe- Bă not" 
Doamnei 
tigătoare 
radio și 
serii. • 
sport de 
bun prilej 
nentru cei mai oerseverenti șl 
inspirați Darticinanti. Dună 
cum se știe, la concursul de 
duminica trecută au fost atri-

din București. . str. 
nr. 2 : numerele cîș- 
vor fi transmise la 
televiziune în cursul 
Și concursul Prono- 

mîine constituie un 
de mari succese

buite, la categoria I. două au
toturisme „Dacia 
cistiguri în bani 
lei fiecare ; cu 
pentru fondul de 
tegoriei I de la concursul 
mîine a rămas un report de a- 
proape 70.000 lei. ceea ce re
prezintă. desigur, un motiv 
în plus de a încerca să vă 
numărați si dv. printre marii 
cîștigători. 
tît pentru 
si pentru 
de mîine 
ULTIMA 
PARE

1300“ și șase 
a cite 17.500 
toate acestea, 
premii al ca

de

Nu uitați, că, a- 
tragerea Loto 2. cit 

concursul Pronosoort 
— ASTĂZI ESTE 
ZI DE PARTICI-

Pregălirile divizionarelor

CUM 
DECÎT

Sportul

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 29 IANUARIE 1982
Extragerea I : 15 10 33 25 14 

79 68 78 28
Extragerea a

84 31 36 44 22
Fond total

1.074.413 lei.

Il-a : 50 58 11
71de ciștiguri :

...„Destui dintre jucătorii 
azi, remarca, după film, a 
lași Domide, deși nu i-au vă 
pe fotbaliștii deceniilor tre 
te, joacă, din punct de ved 
concepțional, ca ei. bătrîne: 
îi apropie, într-adevăr, de 
ceștia nu virtuozitatea teiini 
ci tendința de a acționa, 
spatii restrinse, cu dese opi 
ale mingii. Iar atunci cînd 
decid să transmită balonul ui 
coechipier, nu se mai demart

Din comoditate, desigur, ap 
ciem noi. știindu-i pe antrer 
rii lor avizați. 
„secretele1 
dinamica 
titivitate.

Avizați, 
mozi si...

la curent 
jocului actual, 

lui de înaltă comț

dar, pe semne. < 
ei. devreme ce. și 

toamna trecută, au tolerat ur 
ra dintre elevii lor (Giuchi 
Cirțu, Carabageac, Radu 
Greaca, Suciu, Isaia, Țevi ș. 
o asemenea defectuoasă m 
nieră de joc. cu consecințe n 
faste asupra întregii echipe, 
supra jocului pe care îl u> 
tesc. COBORINDU-I N IVELI 
SUB STANDARDUL 
NATIONAL.

Vor fi tehnicienii 
narelor „A" (îndeosebi cei 
echipelor „Poli" Timișoara, Jii 
A.S.A. Tg. Mureș. care, 
toamnă, au jucat, deseori, „b 
trînește". sau numai una d 
faze) mai exigenți — pent 
viitorul sezon — așa cum i 
promis la ultima consfâtuit 
organizată de F.R.F. ? Au a 
ționat, oare. în această dire 
tie, împreună cu jucătorii lc 
în perioada de întrerupere 7

Primele răspunsuri la aces 
întrebări le vom avea, chil 
în aceste zile, urmărind ioct 
rile cu caracter de verificai 
care preced startul compet 
tional.

Gheorghe NICO’S

„A“ in plină desfășurare

inte:
divizi

VA FI PRIMĂVARA LUI „U"? MAI ÎNSORITĂ 
ȘI-0 DORESC SUPORTERII ECHIPEI., 

cristalizarea jocului. Va trebui 
să ne identificăm tactic cu 
ideea participării mai eficiente a echipei la cele două faze — 
atac, apărarea — cu o contri
buție specială a fiecărui jucă
tor" (Angelo Niculescu, antre
nor principal).

Am început cu aceste două 
declarații pentru că ele sinte
tizează, intr-un fel, toamna lui 
„U“ și ce se așteaptă de la 
primăvara lui „U“ ; o primă
vară care va începe in ultima 
zi a lui februarie, odată cu 
prima etapă a returului. Și 
pentru ca intențiile să devină 
realități, „U“ a lucrat intens, 
încă de la 6 ianuarie. în prima 
etapă a perioadei pregătitoare, 
atenția a fost îndreptată, cum 
era firesc, spre pregătirea fizi
că generală (de trei ori pe săp- 
tămînă se efectuau cite două 
antrenamente pe zi, fiecare de 
cîte 120 de minute, dimineața în 
aer liber, după-amiaza în sală 
și la bazinul de înot), fără a se 
uita însă specificul fotbalului ;

PINA ACUM,
„Cum a 

-U- 7 A 
muncă, de 
nă în care s-a pus ordine in 
jocul echipei, in așezarea for
mației, sub aspect tactic, pe o 
idee bine precizată. Din păca
te, lipsa lui Suciu, in primă
vară, ii va obliga pe antrenori 
să facă unele modificări in 
tactica preconizată. Oricum so
cotesc că echipa este coaptă 
pentru competiție, are maturi
tate, experiență'* (Remus Cîm- 
peanu, din conducerea clubului 
Universitatea Cluj-Napoca).

„Cum va fi primăvara Iui 
«U» 7 în directă legătură cu 
cantitatea și calitatea muncii 
depuse de jucători și antrenori 
atit in timpul toamnei, cit mai 
ales în perioada de acumulări 
din iarnă. împreună cu colegul 
meu, Constantin Ardeleanu, 
cred într-o ascensiune a echi
pei în primăvară. Acumulările 
din toamnă și din iarnă se vor 
fructifica mai bine in retur, in 
ceea ce privește organizarea.

fost toamna lui 
fost o toamnă do 
acumulări, o toam-

Cimpeanu 11: „SPER SĂ NU MAI AVEM EMOTII“
— Ce mal faci, Septlmlu 

Cimpeanu 7
— Mă pregătesc pentru exa

menele de la facultate șl pen
tru retur. Vreau să uit anul 
1981 !

— De ce 7
— Pentru mine n-a fost un 

an bun, deși ml-am văzut în
deplinii visul oricărui fotba
list care se respectă, acela de 
a fi selecționat In echipa na
țională. Foarte mult m-a 
„marcat" nereușita mea la 
lot. Am fost atit de fericit 
dnd m-am văzut chemat la 
București și atit de abătut 
clnd am venit acasă, incit 
nici nu mai voiam să aud 
de fotbal.

— Antrenorul Angelo Nicu
lescu imi spunea că activita
tea dumitale în teren repre
zintă doar 50 la sută din po
sibilități, și asta pentru că 
joci doar faza de atac, fiind 
total absent în faza de apă
rare, ceea ce îți reduce ran
damentul la jumătate. Ești de 
acord cu această apreciere 7

— Profesorul Angelo Nicu
lescu are dreptate. Se im. 
pune o mai activă participare 
din partea mea In jocul echi
pei. De fapt, am și început., 
cu sprijinul antrenorilor, lu
crul pentru înlăturarea caren
țelor întrevăzute astă-toamnă 
In jocul meu.

— Cum ți s-au părut pre-

gălirile efectuate pînă acum, 
calitatea lor T

— Nu pot spune decît că 
s-a lucrat foarte bine șl că 
întreg lotul este conștient de 
faptul că de aceste sile de
pinde randamentul din pri
măvară, etnd cu toții dorim 
un loc cit mai bun pentru 
„U“ a noastră. Avem in 
Bucur unul dintre cei mai 
buni mtjlocași din țari, mult 
apreciat și de noi. Aportul 
lui va duce la creșterea valo
rii și randamentului echipei.

— Care J ‘
principale 
de turul

— Multe 
adunate, 
mult. In special nu s-a acor
dat atenție meciurilor din de
plasare de la care se puteau 
cuceri puncte. N-am ' '
acolo unde trebuia, 
pentru care am adus numai 
2 puncte. Deșt pregătirile sint 
de-abla la jumătate, apreciez 
că s-a lucrat mult pentru în
lăturarea

— Cum 
„U“ 7

— Sper 
emoții, ca in anii trecuți, ... 
privința retrogradării. In orice 
caz, doresc — și voi face tot 
ce imi va sta in putință — 
ca in campionatul următor, 
deci in 1982—83, să ne gindim 
la un toc mai sus, la mult 
mai muU decît plnă acum. 
(M. T.).

au fost deficiențele 
scoase tn evidență 

campionatului ?
și mărunte care, 
au contat foarte

forțait 
motiv

deficiențelor.
vezi returul lui

să nu mai avem 
in

fiecare antrenament se indiei 
cu un joc de două reprize 
cite 15 minute.

Dar faptul cel mai importai 
relevat de A. Niculescu a foi 
climatul bun de muncă. To 
jucătorii au venit cu plăcere i 
antrenamente, atitudinea lo 
față de efortul cerut de anlre 
nori fiind foarte bună. Dealtfel 
in tot acest timp doar Bagi 
și Albu au lipsit cite două zii< 
fiind bolnavi. în rest — nici 
absență. Dar iată lotul : Lăză 
reanu, Vasile Gheorghe. Moldo 
van — portari, L. Mihai, Cio 
can. Fl. Pop, Iosif Mureșan 
Aurel Mureșan, Dobrău, Bagiu 
Itițiu, Negruțiu, Căpușan - 
fundași. Porațchi, Moș, Boca 
Popa, Ioniță — mijlocași. Do 
brotă, țiglariu, Cimpeanu 
Vidican, Albu — atacanți, 
rora trebuie să-1 adăugăm 
Bucur, aflat in pregătire 
lot. Pregătirile făcute pină 
cum (ca și cele ce vor fi efec- 
tuate la Kosice, in Cehoslova
cia. unde Universitatea a ple
cat CU cîteva zile în urmă, 
răspunzînd invitației clubulu 
local Z.T.S.) au avut la bazs 
cîteva idei-program : I. activi
zarea jucătorilor în teren și a- 
doptarea unei atitudini corecte 
față de efort, de adversar și de 
cerințele jocului. De realizarea 
in întregime a acestui dezide
rat este legată, după cum ne 
declara antrenorul Angelo Ni
culescu, ideea a Il-a, pasul ur
mător : împlinirea unei concep
ții moderne de joc, în care să 
predomine mișcarea, organiza
tă șl pe baza contribuției ju
cătorilor în teren.

Cel doi antrenori au revăzut 
caracterizările făcute fotbaliști
lor lor la sfirșitul anului tre
cut, le-au corectat' in funcție 
de cele constatate în perioada 
pregătitoare și, in urma discu
țiilor purtate cu jucătorii, au 
stabilit împreună căile de abor
dare a 
ideii de joc unanim acceptate. 
Aceasta, în dorința ca întreg 
lotul să-și aducă o contribuție 
sporită în teren, la creșterea 
randamentului, in realizarea 
unui spectacol fotbalistic mai 
bun, in scopul înfăptuirii o- 
biecllvului principal : menține
rea echipei in prima jumătate 
a clasamentului.

II 
că
P’
li
a-

instruirii, a însușirii

Mircea TU DORAN



Divizia „A“ la handbal feminin 

iNTiLNIRI INTRE FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI
Mîine se desfășoară etapa a 
L-a a campionatului feminin de 
indbal, Divizia „A4*. O etapă în 
„re sînt implicate direct frunta- 
le clasamentului, meciurile lor 
îvenind, firește, derbyuri. Ști- 
ța Bacău (locul I în clasament) 
isține întîlnirea cu Hidrotehnica 
instanța (5), Rulmentul Brașov 
) cu Universitatea Timișoara 
) și TEROM Iași (2) cu Mure- 
il Tg. Mureș (4). Iată pro-gra- 
ul complet al rundei :
BRAȘOV : Rulmentul — Uni
citatea Timișoara.
AȘI : TEROM — Mureșul Tg. 

[urcs.
B \C.AU : Știința — Hidroteh- 
ica Constanța.

Prima etapă a concursului pe categorii la lupte greco-romane

ÎU1JI IIVIII ASA1 ItAIĂ l'O/llllll FRUNTAȘE
BRAȘOV, 29 (prin telefon). Vi- 

leri dimineață, în sala A.S. Ar- 
lata din localitate, au început 
ntrecerile primei etape a con- 
ursului republican pe categorii 
e greutate la lupte greco-roma- 
e. La startul primei competiții 
•ficiale din acest an s-au ali- 
iiat neașteptat de multi con- 
urenți — 271 — printre care nu- 
neroși tineri, dornici de afir- 
aare, care asaltează pozițiile 
runtașe.
xn disputele din primul tur 

multe dintre ele spectaculoase 
i interesante), la cat. 48 kg s-au 
iistins rapidistul N. Iordache, 
nvingător prin superioritate 
12—0 în min. 12,5) în fața ră- 
iăuțeanului I.’ Pruteanu, și C. 
icuturici (Slatina), care l-a de- 
>ășit pe V. Răpăită (Bacău). O 
:ormă bună prezintă și Gh. Al- 
>crt (Rădăuți), cîștigător în fața 
ui I. Asaftei (Botoșani). La 52 
eg, C. Alexandru (Steaua) l-a 
fixat cu umerii pe saltea pe Gh. 
Lavric (Rădăuți), iar tînărul era- 
tovean M. Iancu a obținut o vic
torie asemănătoare în compania 
lui T. Acherman (Marghita).

Sorții au decis ca doi dintre 
tavoritii cat. 57 kg, dinamoviștii 
N. Gingă si Gh. Savu, să se în- 
tîlnească încă din primul tur. 
Intr-o bună dispoziție de luptă, 
Gingă și-a depășit clar (10-ț1) 
partenerul. La aceeași categorie, 
tînărul D. Spetcu (Metalul Bucu
rești) l-a depășit la puncte pe A. 
Dorofte (Rm. Vîlcea). Și tînărul 
D. Staudt (Rapid) a obținut o 
victorie prețioasă la cat. 62 kg,

DEBUT ÎN SEZONUL INIIRNAJIONAt DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

pra perspectivei acestei arme, 
in viitorul apropiat. Așa in
cit, mai mult sau mai puțin 
figurativ. întrebarea era pen
tru această echipă : a fi sau 
a nu fi ?

Rezultatele se cunosc, atît 
în proba individuală cit și 
în cea pe echipe sabrerii ro
mâni aflîndu-se pe podium, 
intr-o competiție care. de 
regulă, adună cei mai buni 
din lume și unde, de multi ani, 
reprezentanții noștri nu s-au 
mai impus într-o asemenea 
manieră. Marin Mustață (locul 
3. la individual). Cornel Marin 
(locul 9). titularii cei mai efi
cienți ai echipei, și Ioan Pop 
(locul 4). au redevenit pe 
planșele moscovite ceea ce 
erau înainte de 1978 : prin
tre cei mai buni sabreri din 
lume. .,O performanță de con
junctură44 — spune unul din 
factorii cu responsabilități în 
federația de scrimă ; „rezulta
te ce ne Iasă să sperăm In
tr-un real reviriment44 — spune 
altul, care are atuul că a ur
mărit concursul la fața locului.

Este prematur, credem noi, 
de tras concluzii, acum. Mai 
ales că — fapt inedit în ca
lendarul F.I.E. — „Cupa Euro
pei 44 și „Trofeul Hungaria44, 
care se desfășurau în fiecare 
an. la Budapesta. în aprilie, 
la actuala ediție vor avea loc 
între 5 și 7 februarie. Să aș
teptăm. deci, și această nouă 
confruntare a celor mai buni 
sabreri europeni pentru a ne 
pronunța dacă echipierii for
mației campioane Steaua (tot
odată component! ai lotului 
reprezentativ) revin — în pri
mul rînd prin MUNCA ASI-

SlMBĂTA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 9,30 $1 de la 
ora 14,30 : Întreceri în cadrul 
„Cupei Steaua".

BASCHET. Sala Olimpia, 
ora 13 : Olimpia — Politeh
nica (f. „A") ; sala Flo
reasca, de la ora 16 : Vo
ința — Comerțul Tg. Mu
reș (f. „A"), Urbis — Carpați 
București (m. „A") ; sala Ra
pid, de la ora 16 : ICEME- 
NERG — I.E.F.S.-C.Ș.B. 
(fi ,.T“), Rapid — Dinamo 
(m. „A").

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 9,30 : Între
ceri în cadrul „Cupei Steaua".

BAIA MARE : Constructorul — 
Universitatea Cluj-Napoca.

SIBIU : C.S.M. — Confecția 
București.

BUCUREȘTI : Progresul — Tex
tila Buhuși (Sala Floreasca, de 
la ora 9.30).
1. ȘTIINTA Bc. 5 5 0 0 137- 86 15
2. TEROM Iași 5 4 0 1 123- 96 13
3. „U- Timiș. 5 4 0 1 117-105 13
4. MureșuJ Tg. M. 5 3 0 2 107- 96 11
5. Hidroteh. C-ța 5 3 0 2 107-101 11
6. Rulmentul Bv. 5 3 0 2 104- 99 11
7. Prog. Buc. 5 2 1 2 98- 99 10
8. Textila Buh. 5 2 0 3 102-117 9
9. Conf. Buc. 5 1 1 3 99-110 8

10. C.S.M. Sibiu 5 1 0 4 102-109 7
11. Constr. B. M. 5 1 0 4 96-130 7
12. „U“ Cj-Nap. 5 0 0 5 91-135 5

învingîndu-1 detașat la puncte pe 
Gh. Păduraru (Pitești). La aceeași 
categorie, I. Dulică ((Pitești) l-a 
învins cu 8—1 pe ieșeanul M. 
Balaur.

Un meci dîrz disputat au reali
zat D. Aiacoboaie și suceveanul 
M. Luță. ultimul obținînd succe
sul la limită (4—3). La cat. 90 
kg, I. Răduțescu (Suceava) l-a 
întrecut mai ușor decît ne aștep
tam pe A. Popa (Progresul 
București), scorul final fiind de 
12—4. La aceeași categorie, Z. 
Felea (Rapid) l-a învins prin tuș 
pe I. Lupu (Rm. Vîlcea). Un alt 
vîlcean, C. Bogoi, trecut la o ca
tegorie superioară (100 kg), a 
cîștigat surprinzător de greu (9—9) 
meciul cu tînărul dinamovist C. 
Hoța,

Mihai TRANCĂ

Campionatul national (lc sprint la patinaj vîtczd 
ALTE 16 RECORDURI PE GHEAȚA DIN MIERCUREA CIUC
MIERCUREA CIUC (prin tele

fon). Miercuri și joi, „ovalul" de 
gheață din Miercurea Ciuc a 
găzduit una dintre cele mai fru
moase și atractive întreceri din 
calendarul competițional al FJR. 
Patinaj : campionatul național 
de sprint al seniorilor. Cei mai 
buni viteziști din țară au bene
ficiat de condiții de concurs ex-

DUA SI DISCIPLINATĂ, prin- 
tr-o MENTALITATE SCHIM
BATA. manifestate constant 
la antrenamente și concursuri 
— in prima linie a scrimei 
românești.

Floretistele au început NE
AȘTEPTAT DE SLAB „seria
lul" international din Capitală 
și l-au incheiat NEAȘTEPTAT 
DE BINE. Un crescendo ex
plicat de antrenorul Ștefan 
Haukler prin acumulările chiar 
din timpul concursului. selec
ționatele resimțind încă insu
ficienta pregătire specifică. To
tuși, și in aceste condiții, cî- 
teva „retușuri" se impun pen
tru perspectiva imediată, mai 
ales că obiectivele declarate 
ale echipei reprezentative (ba
zată acum pe două generații : 
Marcela Moldovan și Aurora 
Dan — Elisabeta Guzganu, Csi- 
la Ruparcsics. Rozalia Oros) 
vizează locuri fruntașe în ma
rile competiții ale acestui an. 
Astfel. Marcela Moldovan mai 
are oscilații mari, chiar de-a 
lungul unui concurs (vezi polii 
opuși ai asalturilor cu foarte 
tinăra și neexperimentata ita
liancă Zalaffi : 2—8 în elimi
nări directe și 10—9 în fi
nală !), Csila Ruparcsics gîn- 
dește prea puțin pe planșă, 
Elisabeta Guzganu se relaxează 
prematur (de la 7—4. la 7—8 
cu Zalaffi. ratînd astfel intra
rea în finală...), consecință a 
unei supraaprecieri a ultimelor 
rezultate (semnal de alarmă !), 
iar Aurora Dan trebuie „sta
bilizată" Ia o bună capacitate 
de efort, care să preintîmpine 
orice indisponibilitate. Intre 
5 și 7 februarie, la Leipzig, 
floretistele vor susține un nou 
examen international, pentru 
prima dată în acest sezon în 
deplasare. Să vedem.

BASCHET. Sala Olimpia, de 
la ora 8,30 : Mecanica fină — 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
(m. ,,T“), Olimpia — Politeh
nica București (f. „A") ; sala 
Floreasca, de la ora 11 ; Vo-

UNDE MERGEM?

ința — Comerțul Tg. Mureș 
(f. ,,A“), Urbis — Carpați 
București (m. ,,A“) ; sala Ra
pid, de la ora 9 : Rapid — 
Voința Tg. Mureș (f. ,,T**),
Rapid — Dinamo (m. „A") ; 
sala Politehnica, de la ora 
10,30 : Politehnica Buc — Poli
tehnica Timișoara (m. „T“),

De mline, turneele nr. 2 ale Diviziei „A" feminine de volei

PRIMELE CLASATE APAR 
ÎN FATA PUBLICULUI BUCURESTEAN

7
Faza a doua a campionatului 

feminin al primei divizii de vo
lei continuâ de mîine cu cel 
de-al doilea turneu pe grupe. In
teresul major se concentrează în 
jurul competiției plutonului frun
taș (locurile 1—4) care se va 
prezenta de data aceasta în fața 
publicului bucureștean pe par
cursul a trei zile : duminică, luni 
și marți. Turneul va fi găzduit 
de sala Grupului școlar M.I.U. 
(din str. L. Pătrășcanu, la inter
secția cu B-dui Muncii), in or
ganizarea echipei Flacăra roșie 
București, revelația primului tur
neu desfășurat cu 10 zile în ur
mă, la Galați. Avînd în vedere 
bunele prestații ale fruntașelor 
pe malul Dunării, precum și pre
gătirile suplimentare pe care 
le-au făcut între timp, este de 
așteptat să asistăm la întâlniri de 
calitate, atît pe plan tehnic cit 
și spectacular. Va fi Interesant 
de văzut in ce măsură cele trei 
concurente ale campioanei Di
namo — ne referim In primul 
rînd la Flacăra roșie, dar și la 
Farul Constanța și C.S.U. Galați 
— vor reuși să întrerupă șirul 
de victorii ale liderei. Turneul 
pornește de la situația : 1. Di
namo 6 p, 2. Flacăra roșie 5 p, 
3. C.S.U. Galați 4 p, 4. Farul Con
stanța 3 p. Miine. de la ora 10 
au loc partideleFarul — Flacăra 
roșie și Dinamo — C.S.U. Ga
lați.

Și echipele plutonului al doi
lea (impărțite In cele două gru
pe de 4) susțin al doilea turneu. 
Jocurile grupei ,,A“ au loc in 
sala nouă a Rapidului, mline de 
la ora 16 fiind programate tn- 
tllnirile: Rapid — Penicilina lași

celcnte, de o vreme prielnică 
(—10”) și de o gheață bună. In 
ambele zile, concurențil au avut 
de acoperit distanțele de 500 m 
și 1 000 m. atît la fete cit și la 
băieți. Principala favorită a 
competiției, Eva Șandor de 
la s. C. Miercurea Ciuc nu 
și-a putut demonstra valoarea 
datorită unei accidentări. La se
nioare vietoria a revenit tinerei 
Simona Todoruț, de la C.S.Șc. 
Viitorul Cluj-Napoca care a În
cheiat disputele cu opt noi re
corduri republicane de senioare, 
junioare I și junioare n. Todo
ruț a obținut la 500 m — 44.3
sec, la 1 000 m — 1:32,3, iar la 
punctaj general 180,000 p (toate 
acestea fiind recorduri de se
nioare și junioare).

Clasamente finale: fete — 1. Si
mona Todoruț (Viitorul Cluj-Na
poca) 180,000 p — campioană na
țională, 2. Agnes Rusz (S.C. Mier
curea Ciuc) 185,650 p, 3. Mihaela 
Timiș (Viitorul Cluj-Napoca) 
187,000 p ; băieți : 1. T. Kopacz 
(S.C. Miercurea Ciuc) 162,950 p 
— campion național, 2. D. Jenei 
(I.E.F.S. Triumf București) 163.000 
p, 3. M. Vrînceanu (Petrolul Plo
iești) 164,750 p.

V. PAȘCANU — coresp.

" — Z3

SPORIREA POTENȚIALULUI OLIMPIC AL SPORTULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

»
și știința Bacău — Maratex Baia 
Mare. In grupa „B“. găzduită a- 
cum de Sala sporturilor din Con
stanța, mîine de la ora 10 se 
dispută partidele : Chimpex Con
stanța — Universiatea Craiova și 
C.S.M. Libertatea Sibiu — Uni
versitatea Timișoara.
• Duminică este programată și 

etapa a 15-a în campionatul 
masculin. în program, meciurile : 
Silvania Șimleu Silvaniel — Trac
torul Brașov, Universitatea Cra
iova — C.S.M. Suceava, Politeh
nica Timișoara — C.S.U. Oradea, 
Delta Tulcea — Calculatorul 
București. Meciul C.S.U. Galați 
— Explorări Baia Mare s-a dis
putat anterior (3—1).

Cu 4 etape înaintea încheierii 
returului, cursa pentru calificarea 
în turneele fruntașelor devine spec
taculoasă prin ascensiunea verti
ginoasă a echipei Silvania Șim
leu Silvaniei care are cele mai 
mari șanse de a semna o pre
zență inedită in lupta pentru 
titlu. Tutovan, Țerbea, Mășcășan, 
Chiș, Strauff, Ciontoș și ceilalți 
„silvăneni" au obținut două vic
torii în deplasare (la Galați și 
Tulcea), urcând pe locul al trei
lea. Dar, avînd încă o restanță 
pe teren propriu, practic poate 
egala pe Tractorul Brașov în fruntea 
clasamentului (restanțe: Calculato
rul București — C.S .M. Suceava și 
Silvania — Delta Tulcea).

Clasamenul la zi :
1. Tractorul Bv. 14 H 3 36:16 25
2. Expl. B. Mare 15 9 0 33:20 24
3. Silv. Șimleu S. 13 10 3 33:18 23
4. Univ. Cv. 14 8 8 26:26 22
5. C.S.M. S-va 13 8 8 24:22 21
6. Calculat. Buc. 13 8 7 25:26 19
7. C.S.U. Oradea 14 5 3 23:33 19
8. C.S.U. Galați 15 4 11 20:38 19
9. Poli. Timiș. 14 4 M 20:33 18

10. C.S.M. D. T. 13 4 9 21:29 17

• înscrierile pentru participa
rea la faza de zone a cmcureului 
republican de juniori n (fete și 
băieți) se fac pină la 1 februarie.

DUE1UL ANIȘOARA CUȘMIR - VAI I IONESCU-> ->

DOMINĂ AFIȘUL „CUPEI STEAUA44 LA ATLETISM
Un atractiv concurs de atletism 

figurează pe afișul sportiv al a- 
cestui sfirșit de săptămînă — 
„Cupa Steaua'* 1, programată as
tăzi și mîine în sola „23 Au
gust" din București. Este, practic, 
prima întâlnire „de gală" din a- 
cest sezon cu atleții fruntași 
(Anișoara Cușmir, VaU Ionescu, 
Gheorghe Lina, Adrian Proteasa 
etc.), este prima ocazie care li 
se oferă pentru a fructifica în 
performanțe pregătirea efectuată 
In lunile de iarnă. In programul 
concursului figurează toate pro
bele obișnuite ale calendarului 
intern de sală (distanțele da 
alergare 50 m) și, în plus, între
ceri de pentatlon (fete) și hexa-

multe, ne vom putea atinge țe
lul.

— Vă rugăm să ne spuneți 
prin ce mijloace intenționați 
să obțineți sporul de calitate de 
care aminteați, care să îndrep
tățească clubul a se socoti 
„furnizor" al loturilor olim
pice ?

— Vreau să detaliez puțin a- 
cest răspuns. Dar, mai inainlc, 
(in să precizez că-TOTUL SE 
VA OBȚINE PRIN MULTA 
MUNCA, atît din partea spor
tivilor, cit și a tehnicienilor. Nu 
concepem antrenamente sub
1 000 de ore anual ; vrem să 
ajungem pină la 1 200. Am În
tocmit planuri precise in acest 
scop, sportivii acccptindu-le cu 
convingerea că este singurul 
drum care îi poate duce Ia ma
rea performanță. Prin folosirea 
fiecărui minut de antrenament 
vom ajunge și la sporirea in
tensității. Avem o bază mate
rială bună, tehnicieni capabili, 
astfel că ceea ce depinde de 
noi vom realiza fără nici un

P.T.T. — C.F.R Craiova (f. 
,,T“).

FOTBAL. Stadionul Dinamo 
(teren III), ora 9 : Dinamo 
—- Sportul studențesc (spe
ranțe), ora 11 î Dinam© — 
Sportul studențesc. (echipe 
divizionare), meciuri amicale.

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 9,30 : Progresul — 
Textila Buhuși (f. ,,A“).

VOLEI. Sala M.I.U., de ta 
ora 10 : Farul Constanța — 
FI roșie București, Dinamo
— C.S.U. Oțelul Galați ; sala 
Rapid, de la ora 16 : Rapid — 
Penicilina Iași. Știința Bacău
— Maratex Baia Mare, me
ciuri feminine in cadrul Di
viziei „A".

rabat. Dar unele aspecte țin și 
de felul cum ne sprijină fede
rațiile. Sint oricind in stare să 
ofer destule nume de alleți, ca
re deși situați in clasamente de 
Ia locul 6 in jos în unele pro
be — sub valoarea unora dintre 
sportivii noștri — beneficiază 
lotuși de... atenția federației! 
Revenind Ia măsurile care să 
ducă la apropierea valorii pre
gătirilor noastre de cerințele 
obținerii inaltei performanțe, 
vreau să relev și faptul că di
recția de resort din Ministerul 
Educației și Invățămintului ne 
va sprijini in înființarea, pe 
lingă clubul nostru, a unui 
centru de pregătire pentru ele
mentele de virf din secțiile de 
juniori și junioare ale cluburi
lor sportive școlare din Bacău 
și din județ. Firește, tot la cele 
trei discipline amintite.

— Cînd șpuneati că sportivii 
au acceptat să muncească mult 
la antrenamente, ne gindeam că 
faptul se datorează și unei mai 
susținute și mai eficiente munci 
educative. Mai ales că, în a- 
ceastă direcție, la Știința Ba
cău s-au produs în trecut une
le acte de indisciplină.

— Intr-adevăr, am avut de-a 
face cu acte de indisciplină, 
unul destul de grav, în secția 
de handbal. Venind intr-un me
diu universitar fără un ... ba
gaj suficient de educație, unui 
dintre sportivii noștri s-a adap
tat mai greu rigorilor impuse 
de club. Dar garantez că sîn- 
tem pe un drum bun, și clubul 
Știința Bacău nu va mai da 
prilej de comentarii la capito
lul disciplină.

— Pentru că am făcut aceas
tă incursiune In climatul de 
muncă al clubului dv„ ar fi 
bine să nu Încheiem Înainte de 
a ne desemna numele citorva 
sportivi pe care „ii vedeți" in 
aiena olimpică de ia Los Ange-

ln campionatele de Baschet

MECIUL FEMININ 
POLITEHNICA-OLIMPIA, 

„CAPUL DE AFIȘ44 
AE ETAPEI

Din nou două echipe feminine 
susțin programul campionatelor 
naționale de baschet, aflate — 
azi și mîine — la etapa a patra 
a turului secund. Este vorba de 
formațiile Politehnica — C.S.Ș. 
2 București și Olimpia București, 
ocupantele locurilor 2 și 3 în cla
samentul Diviziei ,,A“, departa
jate de două puncte (Politehnica 
3<1 p, Olimpia 29 p). Favorite sînt 
studentele, mai experimentate, 
dar apreciem că tinerele de la 
Olimpia (revelația actualei edi
ții a campionatului) au capacita
tea de a lupta de la egal cu ad
versarele lor.. La băieți, se dis
ting intilnlrile C.S.U. Brașov — 
I.C.E.D., din grupa 1—6, și toate 
cele din grupa 7—12.

Programul complet al etapei : 
MASCULIN. GRUPA 1—6 ! C.S.U. 
Brașov — ICED (în primul tur : 
75—72), Rapid București — Di
namo București (66—82), IMUAS 
Baia Mare — Steaua (66—107) ; 
GRUPA 7—12 : Dinamo Oradea 
— Farul Constanța (69—71), C.S.U. 
Sibiu — Universitatea Cluj-Na
poca (72—79), Urbis București — 
Carpați București (81—71) ; FE
MININ, GRUP/». 1—6 : Olimpia 
București — Politehnica — C.S.Ș. 
2 București (56—64), Voința Bucu
rești — Comerțul Lie. „Bolyai*4 
Tg. Mureș (67—51), Universitatea 
Timișoara — Universitatea Cluj- 
Napoca (42—94) ; GRUPA 7—12 ! 
Voința Brașov — Carpați C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe (78—70), C.S.U. 
Prahova Ploiești — Crișul Ora
dea (47—74), Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare — Progresul București 
(54—67),
• Analizând calitatea slabă a 

arbitrajelor prestate la dublul 
meci Steaua — Dinam© Bucu
rești, Colegiul central de arbitri 
a hotărit suspendarea, pe câte 
patru etape, a cuplurilor C. Ne- 
gulescu — G. Dutka (partida de 
sîmbătă) și A. A tanas eseu — D. 
Crăciun (duminică).

tlon (băieți) rezervate specialiști
lor probelor combinate.

Punctul de maxim interes al 
concursului îl constituie, fără în
doială, proba feminină de sări
tură în lungime, în care sînt în
scrise cele mai bune specialiste 
ale țării : Anișoara Cușmir (re
cordmană în aer liber, 6,91 m) 
și Vali Ionescu (recordmană de 
sală, 6,75 m, a 4-a performanță 
mondială indoor din toate timpu
rile). întrecerea săritoarelor este 
programată astăzi, de la ora 16. 
Concursul începe la ora 14.30, 
dimineața — de la ora 9,30 —
fiind rezervată poliatloniștilor, 
iar duminică primul start va 
avea loc la ora 9,30.

Ies, cu nădejdea că ne veți și 
motiva opțiunile dv.

— Doina Melinte va avea a- 
proapc 28 de ani, în 1984. Cu 
toate acestea, cu nu o văd „bă- 
trînă44 pentru a fi cooptată in 
Iotul de atletism al tării. Are 
mari resurse de autodepășire, 
este dispusă să muncească cit 
șapte, propunindu-și ca în anul 
Jocurilor Olimpice să atingă 
valoarea celor mai bune per
formanțe din lume la 800 șl 
1 500 ni. De asemenea, ne pu
nem mari speranțe în Cristina 
Cojocar u, alergătoare peste gar
duri, care acum are 19 ani, ace
eași vîrstă avind-o și triplusal- 
tistul Mihai Bran. Acesta se a- 
nunță de pe acum un mare 
performer, titlul de campion 
național de tineret obținut în 
1981 recomandindu-l ca o spe
ranță de valoare. Dacă echipa 
feminină de handbal a țării 
noastre se va califica pentru 
turneul olimpic din 1984. ea va 
fi ajuns acolo și datorită unor 
jucătoare de valoare, corespun
zător pregătite, de la Stilnta 
Bacău, Maria TOrOk, Eva Mozsi- 
Gaal, Elena Leonte și Laura 
Lupșor. Dorim să facem din 
clubul nostru dacă nu un mo
del, oricum, o unitate în care 
munca plină de dăruire să o- 
cupe primul plan, iar rezulta
tele să fie pe măsura aspirații* 
lor, a condițiilor excelente ca
re ni s-au asigurat. De aceea 
nici nu ni-am referit Ia succe
sele din anii trecuți, sau din 
1981. »mele dintre ele remarca
bile. Ne amintim de tot ce ani 
înfăptuit ieri doar pentru a~ în
văța din experiența trecută, st 
numai pentru ca mîine să 
muncim mai bine.

Sportul Pa g a 7-a



TURNEUL ZONAL DE ȘAH
ÎNAINTEA

în turneul zonal de șah care 
continuă la . Băile Herculane. 
întilriirile care vor decide ne 
cei calificați mai sînt de aștep- 
tat. pentru ultimele patru run
de rămase de jucat. Teri. între
cerile nu au continuat cu run
da a 17-a. care ar fi urmat pe 
program, ci cu a 20-a. conform 
unei hotăriri a comisiei tehnice 
a concursului. Așadar, derbyul 
Subă — Ribli rămîne pentru 
mai tîrziu. Cei doi fruntași ai 
clasamentului au continuat să 
acumuleze, separat, puncte pre
țioase. Astfel. Mihai Șubă a 
cîștigat în fata lui Ghindă. în- 
tr-o Indiană fără prea mult 
istoric, după ce în dimineața 
aceleiași zile remizase întrerup
ta cu Farago, în care avanta
jul detinut s-a dovedit la ana
liză imposibil de valorificat. în 
același timp. Zoltan Ribli a 
acumulat și el IV2 p. cîștigînd 
dimineața întrerupta cu Am-

RUNDELOR
broz, de o manieră magistrală, 
iar seara remizind cu coechipie
rul său Sax.

Dintre celelalte întîlniri ale 
rundei de ieri, cu mult mte- 
res a fost așteptat rezultatul 
dintre marii maeștri Fiorin 
Gheorghiu și Istvan Csom. El 
nu va fi cunoscut însă decît 
după întrerupere, cei doi cpo- 
nenti nereușind să acumuleze 
avantaj decisiv în cele 5 ore 
de ioc. Gheorghiu are totuși 
mai mult spațiu de acțiune. în 
poziția obținută, așa că urmea
ză să vedem ce spune analiza 
..de acașă“. Iată și celelalte re
zultate ale rundei 20. cu numă
rul de. mutări efectuate (în pa
ranteze) : Lukacs — Inkiov 
%—Vc (27). Gheorghiev —Veli
kov V2—V2 (15), Schmid — Pin
ter V2—’/c (13). Radulov — Cio- 
câltea V2—V2 (26), Ambroz — 
Meduna 1—0 (35). Spiridonov — 
Pavlov */j—V2 (13). Farago —

DECISIVE
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CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

SPORTIVI ROMANI
ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

BOGAT CALENDAR 
AL SCRIMERILOR 

!N LUNA FEBRUARIE
flToate cele patru arme vor __ 

reprezentate prin mari concursuri 
internaționale în luna februarie. 
Astfel, între 5 și 7 ale acestei 
luni floretistele românce vor fl 
prezente la concursul de la 
Leipzig, prin Marcela Moldovan, 
Elisabeta Guzganu, Csila Ruparc- 
sics, Rozalia Oros și Cornelia 
Chelaru. Floreta masculină are 
programat (după „Trofeul Mar
tini", competiție individuală ce se 
desfășoară la Paris, la 30 și 31 
ianuarie, și la care participă șl 
Petru Kuki) „patrulaterul" Fran
ța, Italia, România, Ungaria, to<t 
în Franța, la Montpellier, la 6 șl 
7 februarie. Alături de P. Kuki 
vor concura Z. Husti, G. Oancea, 
S. Roca si V. Georgescu. între 
19 și 21 februarie se va desfășu
ra la București ediția 1982 a 
Campionatelor internaționale mas
culine de floretă ale României. 
Spadasinii noștri vor fi prezențl 
la „Cupa Monal" (13—14 febru
arie) șl concursul de la Tallin 
(19—22). Mult mal devreme ca în 
alti ani (în loc de luna aprilie, 
între 5 gl 7 februarie) cei mai • 
buni sabreri de pe bătrînul con
tinent se vor întîlnl la Budapes
ta, la „Cupa Europei" și „Tro
feul Hungaria".

NOI VICTORII ALE TENISMANI- 
LOR NOȘTRI JUNIORI

SOFIA, 29 (Agerpres). Selecțio
natele de juniori ale României 
continuă să 'obțină victorii în ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Sofia. Echipa mascu
lină a întrecut cu scorul de 2—9 
formația Ungariei și și-a asigurat 
calificarea în turneul pentru lo
curile 1—3. In timp ce junioarele 
au învins cu 3—9 a treia selecțio
nată a Bulgariei.

Alte rezultate: feminin : Unga
ria — Iugoslavia 2—1 ; Bulgaria 
(B) — R.D, Germană 2—1 ; mas
culin : Bulgaria (A) — R. D. Ger
mană 2—9 ; Iugoslavia — Bulga
ria (B) 3—9 ; Grecia — Cipru
2—0.

I
ra •

s,TROFEUL SPANIA-'
LA HANDBAL MASCULIN

(Urmare din pag. 1)

o aruncare 
ca apoi, tot 
un balon și 
60) pe con- 
ultimele se-

Sile Stingă a ratat 
de la 7 m, pentru 
eî. să intercepteze 
să înscrie (în min. 
traatac : 17—16. în
cunde. spaniolii au obtinut e- 
galarea. Echipa României : N. 
Munteanu (foarte bun), Alex. 
Huligan — V. Stingă 7. M. Be- 
divan 4, M. Dumitru 3. C. 
Drăgăniță 1. M. Grabovschi 1, 
Alex. Folker 1, C. Durău. K. 
Voina. M. Voinea, N. Vasilca. 
Golurile spaniolilor au fost 
înscrise de Uria 5. Puig 4. Se
rrano 3, Goyo 1. Melo 1, Bar- 
cels 1, Millian 1 și Calabuig 1. 
Au arbitrat Heuchert și Norek 
(R. F. Germania).

Celelalte rezultate ale run-
dei : Japonia — Cuba 32—23 1
(17—14) si U.R.S.S. — R. Pe I
Chineză 41--10 (21—6). Clasa-
xnent • 1

1. U.R.S.S. 3 3 0 0 123- 54 6 I
2. Spania **210 81- 53 5
3. România 3 2 10 80- 55 5 1
4. Japonia 3 10 2 70- 93 2
5. Cuba 3 0 0 3 66-104 0 I
6. R. P. Chineză 3 0 0 3 47-108 0 |

în continuarea turneului, se
lecționata României intilnește 
astăzi Uniunea Sovietică și 
miine Cuba.

Jansa V2—V2 (27). Ftacnik — 
Sznapik 0—1 (46). Și ale între
ruptelor : Pinter — Csom și 
Sznapik — Lukacs. remize.

Clasamentul : Ribli 13 p. Ș11- 
bă IIV2 P. Sax 10'/2 p. Ftacnik 
și Ambroz — cite 10 p. Lukacs 
Si Sznapik — 9V2 P. Gheorghiu 
9 p (1). Farago 9 p, Gheorghiev și 
Radulov — 8V2 p. Pinter 8 p. 
Csom 7l/j p (2). Schmid, Inkiov 
și Meduna — 7V2 P. Ciocâliea, 
Spiridonov ?i Jansa — 7 p. Ve
likov 6'/2 p (1). Pavlov 5*/2 P, 
Ghindă 5 p.

Astăzi este zi de pauză. în
trecerea continuă mîine, cu a 
18-a rundă.

★
Cinci runde s-au disputat în 

celelalte două turnee internațio
nale de maeștri, masculin și fe
minin. In primul, fruntași sint 
trei jucători români : Emil Un- 
gureanu are 4 p, iar Dan Bărbu- 
lescu și Aurel Urzică — 3l/2 p. 
Jucătoarea bulgară Pavelina An- 
ghelova, cu 3*/2 p, conduce în 
întrecerea feminină.

0.
U>
Of ; 
UJ !

(tenis de masă)
Un<j dintre cele mai prestigioase competiții continentale ale teni

sului de masa este Cupa campionilor europeni, care a debutat in 
1960 cu întrecerile băieților (trofeul a fost cucerit de C.S.M. Cluj-Na- 
poca), fetele intrînd in întrecere trei ani mai tîrziu. in cele 21 de 
ediții, in prim-planul competiției s-au aflat, cu constanță, și forma
țiile românești, un ultim exemplu oferindu-l formația feminină C.S. 
Arad, care se află în semifinalele actualei ediții a C.C.E. Dar, iată 
tabloul complet al câștigătoarelor :

1960— 61 ; C.S.M. CLUJ-NAPOCA - masculin ;
1961— 62 ; G.S.T.K. Zagreb (Iugoslavia) — masculin ;
1962— 63 : Vasutepite Terekves (Ungaria), (în finală cu C.S.M. Cluj- 

Napoca) — masculin ;
1963— 64 : C.S.M. CLUJ- NAPOCA - masculin și VOINȚA ARAD - 

feminin ;
1964— 65 : C.S.M. CLUJ-NAPOCA și VOINȚA ARAD.
1965— 66 : C.S.M. CLUJ-NAPOCA și D.T.C. Kaisenberg (R.F.G.)
1966— 67 : C.S.M. CLUJ-NAPOCA și PROGRESUL BUCUREȘTI
1967— 68 : V. S. Slavia (Cehoslovacia) și B.S.G. Aussenhandel (fc.D.G.)
1968— 69 : V.S. Slavia și B.S.G. Aussenhandel
1969— 70 : Spartakus Budapesta (Ungaria) și P S C. Sztatisztika (Un

garia)
1970— 71 : Spartakus Budapesta și P.S.C. Sztatisztika
1971— 72 : T.T.C. Ormesby (Anglia) și P.S.C. Sztatisztika
1972— 73 : G.S.T.K. Vjesnik (Iugoslavia) și P.S.C. Sztatisztika
1973— 74 ; G.S.T.K. Vjesnik și P.S.C, Sztatisztika
1974— 75 : Sparta Praga (Cehoslovacia) - masculin și feminin.
1975— 76 ; G.S.T.K. Vjesnik și P.S.C. Sztatisztika
1976— 77 ; Sparta Praga și P.S.C. Sztatisztika
1977— 78 ; Sparta Pnaga și P.S.C. Sztatisztika
1978— 79 : P.S.V. Bor. Dusseldorf (R.F. Germania) și P.S.C. Sztatisztika 

(în finală cu C.S. Arad).
1979— 80 : Spartakus Budapesta șî P.S.C. Sztatisztika
1980— 81 : Spartakus Budapesta și P.S.C. Sztatisztiko
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PE GHEATA SI PE ZAPADAa u
„CUPA MONDIALA4' la biatlon 

a programat în localitatea vest- 
germană Ruhpolding o probă 
masculină de 20 km, în care vic
toria a revenit campionului olim
pic Frank Ullrich (R.D. Germa
nă) , cronometrat cu timpul 
lh 08:10 (2 sec. penalizare).

★
LA MEIRINGEN (Elveția) 

disputat o probă feminină de 
lom special contînd 
Europei", încheiată 
elvețiencei Catherine 
nometrată în două 
timpul de 1:28,60.

★
PROBA MASCULINA DE__

BORÎRE, pentru „Cupa Europei" 
la schi aipin, organizată în loca
litatea franceză Val Loire, a fost 
dominată de schiorii elvețieni, 
situați pe primele trei locuri în

da

s-a 
sla- 

penru „Cupa 
cu victoria 

Andeer, 
manșe

cro- 
cu

CO-

i

CHRIS EVERT-LLOYD
Acum ceva mai mult de un 

an, primeam vestea, nu toc
mai surprinzătoare, ci marea 
campioană americană Chris 
Evert, după ce „cochetase" 
aproape un deceniu cu ma
rile victorii pe couirts-uri, in
tenționează să se retragă din 
tenis. De fapt, blonda „Chris- 
sie" venea după trei sezoane 
de relative insuccese, subli
niate prin infringerile conse
cutive din finala Wimbledon- 
ului, de două ori cedtnd In 
fața Navratilovei și o dată la 
mai vechea ei rivală, Evonne 
Goolagong.

Numai că anunțul retragerii 
s-a dovedit nefondat. Mai
exact, pe atunci dubla lau
reată in cel mai prestigios 
dintre turnee a mai vrut să-și 
încerce o șansă. Și a reușit ! 
Vara lui 1981 i-a adus com
pletarea acelui mult rîvnit 
triptic de victorii la Wimble
don : 6—2, 6—2, cu Hana
Mandlikova, scorul ultimei fi
nale. Aceasta puțind fi con
siderată o' reală surpriză, sla
ba ei evoluție la Roland Gar
ros (pierde în semifinale 
aceeași Mandlikova, cu 
4—6), continuată apoi cu 
de la Flushing Meadow 
nou stopată in semifinale, 
de Navratilova, la 5—7, 
4—6) indicind, 
aflăm tn fața 
de carieră.

Prodigioasă, ___
carieră sportivă a 
Marie Evert-Lloyd. ____
din Florida, la 19 ani era tn 
finala londoneză și tot atunci 
cucerea primul ei titlu, pe 
zgura bătrînului stadion pari
zian. Așadar, trei cununi cu 
lauri la Wimbledon (1974—76— 
SI), patru la Roland Garros 
(1974—75—79—30), cinci tn o- 
pen-ul S.U.A. (1975—76—77—78—

Ia
4—6, 
cea 

(din 
dar

6—4, 
netotuși, că 

unui crepuscul

desigur, această 
i Christinei 

Originară

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BASCHET • Rezultate din cu

pele europene : C.C.E. feminin : 
Ceramica Pagnossin Trevisio — 
Steaua Rosie Belgrad 103—74 
(58 -30) ; Sparta Praga — Agon 
DUsseldorf 90—72. BSE Budapesta 
— Daugava Riga 53—64 : C.C.E. 
masculin : Partizan Belgrad — 
Barcelona 117—98 : Maccabi Tel 
Aviv — Squibb Cantu 87—86.

CICLISM o Surpriză în cam
pionatul de pistă al U.R.S.S. : 
Emzar Ghelașvili (19 ani) a cîști
gat finala de viteză în fata cam
pionului mondial Serghei Kopî- 
lov.

FOTBAL • Restante din cam
pionatul Angliei : Arsenal —

Brighton 0—0, Birmingham — Co
ventry 3—3, Notts County — Li
verpool 0—4 • în optimile de fi
nală ale .Cupel Olandei" : AZ ‘67 
Alkmaar — PSV Eindhoven 2—0,

HANDBAL • tn cadrul pregă
tirilor pentru C.M. masculin, în 
meciuri amicale, echipa Ungariei 
a întrecut în deplasare ne cea a 
Cehoslovaciei : 23—19 (10—8) la 
Glohovec si 23—17 (11—13) la
Trnava.

ȘAH • In runda a 11-a a tur
neului masculin de la Wiik and 
Zee, olandezul Van der Wiel 
l-a Învins pe americanul Chris
tiansen. iar partidele Balasov —

s4—

1U
■. s i

80). Și de 7 ori clasată nr. 1 
în tenisul mondial feminin 
din 1974 pină acum, cu o 
singură întrerupere, în 1979, 
cînd era a treia, după Mar
tina Navratilova și Tracy Aus
tin. (Aceasta din urmă, noua 
super campioană la vîrstă fra
gedă, îi va fi aproape sigur 
succesoare intr-o altă perioadă 
de dominație).

Secretul succeselor sale ? 
Calmul imperturbabil, alimen
tat de o cunoaștere fără cusur 
a loviturilor de bază (și de 
la bază...) care o face aproape 
de netrecut pe linia d'e fund 
a terenului. Rar s-a intîmplat 
în tenis, ca ani de-a rîndul 
avanscena să fie dominată de 
un jucător și o jucătoare atît 
de asemănători ca stil. Ne re
ferim, bineînțeles, la Borg și 
Evert. Amîndoi, inevitabil, 
trebuie să facă loc altora, 
mai tineri, acum...

Rodu VOIA

clasamentul final. A cîștigat Karl 
Alpinger — 2:07,92, urmat de
Bruno Fretz — 2:08,04 șl Urs
Raeber — 2:08,12.

★
CONCURSUL. INTERNAȚIONAL 

de schl-fond 
(Italia) s-a 
masculină de 
cîștigată de 
timpul de lh 
următoare s-au situat 
Cehoslovaciei — lh 57:59 și Fran
ței — lh 58:30.

★
LA CAMPIONATELE EURO

PENE de patinaj artistic, ce se 
vor desfășura între 2 și 7 februa
rie la Lyon, R.D. Germană va 
participa cu un lot de opt spor
tivi. tn probele individuale vor 
evolua Katarina Witt, Janina 
Wirth, Carola Paul — la feminin 
și Alexander Konig — la mascu
lin. pentru proba de perechi au 
fost selecționate cuplurile Sabine 
Baess — Tassilo Thierbach (vl- 
cecampioni mondiali la ediția de 
anul trecut) și Birgit Lorenz — 
Knut Schubert.

★
DIN CAUZA căderilor abunden

te de zăpadă din Alpil Carintieni, 
proba de coborîre din cadrul 
campionatelor mondiale de schi, 
care trebuia să se dispute ieri la 
Schladming (Austria), a fost amî- 
nată. Organizatorii așteaptă ame
liorarea condițiilor atmosferice, 
pentru ca întrecerile așilor alpini 
să poată fi reluate.

de la Brussom 
încheiat cu proba 
ștafetă 4 X 10 km, 
echipa Italiei, cu 

57:42. Pe locurile 
formațiile

OSLO, 29 (Agerpres). — U 
pă_ cum se anunță din Os 
oficialitățile sportive norveg 
ne intenționează să proou 
candidatura orașului Lillehai 
mer pentru organizarea Ioc 
rilor Olimpice de iarnă c 
1992. Această candidatură e; 
sprijinită de organizațiile soc 
tive locale, de Comitetul ' 
limpic Norvegian, precum si 
membrii norvegieni în Con 
tetul Internațional Olimpic.

CONFLICT IN LUMEA
PILOȚILOR DE FORMULA 1

MILANO, 29 (Agerpres). — z 
rul „Gazzela delo Sport" pub 
că un articol în care critică 
termeni severi decizia Federaț 
internaționale de automobilis 
de a suspenda 29 de piloți 
formula I care au refuzat iniți 
să participe la „Marele Premi 
de la Kyalami. cerind satisfac 
rea unor revendicări privitoare 
securitatea in cursă si la asig 
rarea automobiliștilor. Președi 
tele F.I.S.A., Jean-Marie Balast 
re, a avizat în mod ilegal su 
pendarea piloților. influențat 
si de patronul neoficial al curs 
lor de formula I, Bernie Ecclr 
tone, un afacerit fără scrupu 
— scrie ziarul Italian.

NOUA LEGE A PLACAJULUI Șl... FARMECUL RUGBYUEt
Cele mai recente modificări 

ale regulilor jocului cu balonul 
oval au stîrnit multe comenta
rii. Mai cu seamă noua lege a 
placajului, a cărei formulare 
nu este suficient de limpede : 
„Un jucător placat trebuie să 
elibereze balonul fără a-1 juca 
în orice alt mod“. într-o inte
resantă luare de 
„Rugby Post" — 
trată a lui Rugby 
nion — cunoscutul 
galez Gerald Davies opinează 
că scopul avut in vedere (eli
minarea asa-numitelor „mor
mane" de jucători implicit a 
riscurilor de accidentări) poate 
fi atins în dependentă cu in
terpretarea dată. Făcută ad- 
literam. aceasta duce la înfrîn- 
gerea CONTINUITĂȚII jocului. 
Or. am văzut deja mai multe e- 
xemple cind un jucător placat, 
adus in genunchi, cu nici un 
alt jucător împrejur, cu excep
ția aceluia care a efectuat pla
cajul, a împins imediat balonul 
inapoi, inainte ca el să atingă 
pămintiil". Cu toate.că în.r-un 
asemenea caz este asigurată în
săși fluenta atacului, arbitrul 
fluieră si dictează lovitu-ă. a- 
plicînd litera legii, ceea ce nu 
ajută iocul. după părerea lui

poziție în 
revista ilus- 
Football U- 

international

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Tal, Ree — Nikolici și Sosonko 
— Hort au fost remize. înaintea 
ultimelor două runde conduc Van 
der Wiel și Balașov cu cîte 7 p, 
urmați de Nun 6,5 p (1). • in 
turneul masculin de la Bajmok 
(Iugoslavia) după 12 runde con
duce F. Portisch (Ungaria) cu 9 
p, urmat de L. Popov (Bulgaria) 
8.5 p. în runda a 12-a. Portisch 
a cîștigat la Karadzici.

•
TENIS • Rezultate din- optimi

le de finală ale campionatelor 
internaționale ale S.U.A.. la Phi
ladelphia : Chip Hooper — Tan
ner 6—4, 6—4 (!). McEnroe — Ge
hring (R.F.G.) 5—7. 6—1, 6—4.

Connors — Borowiak 6—2, 6—0, 
Gomez (Ecuador) — Rennert 
(S.U.A.) 6—2, 6—4. • în turneul 
de la Vina del Mar : Fillol — 
Orantes 2—6, 6—3, 7—6, Feigl — 
Claudio Panatta 6—3, 6—4, Vasse- 
lin (Franța) — Acuna (Chile) 
6—2, 6—0 • Lendl s-a calificat în 
semifinale la Delray Beach (Flo
rida). întrecîndu-1 cu 5—7. 6—4, 
6—2 pe McNamee. Teltscher a 
cîștigat cu 6—2, 6—3 la Carter 
(Australia). O La Rosemont 
(Illinois) : Navratilova — Ver-
maak 6—3, 4—6. 6—2. Shriver — 
Casale 7—5. 6—2. Lend — Nagel- 
sen 6—2, 1—6, 6—1. Sukova — 
Collins 6—4. 6—1

Davies. în fond, „scopul prii 
cipal ai redefinirii placajului 
constituie prevenirea mormam 
lor și asigurarea continuităl 
— iar aceasta poate fi mai b 
ne servită dacă 
care am descris-o 
misă**.

în același spirit 
tat recent si antrenorul repri 
zentativei Australiei (Wallabie 
Bob Templeton, la una dinți 
conferințele de presă prilejuit 
de lungul turneu în Marea Br 
tanie. „Este o greșeai 
să împiedici un jucător să-: 
continue acțiunea atunci cîni 
fiind placat, nu atinge pămîr 
tul decît cu lin genunchi : 
cînd ar avea posibilitatea s 
paseze unui coechipier aflat i 
poziție favorabilă. Frumusețe 
jocului o dă continuitatea".

Aparent, o asemenea probi e 
mă interesează numai cercării 
de specialiști. Noua regulă ar 
însă efecte resimțite si d 
spectatori. în definitiv, farme 
cui sportului cu balonul 
îl constituie pentru cei 
multi, electrizantele șarje, 
zele 
Dină 
Diet 
turl 
cleștare a grămezilor si reuși 
tele unui Andy Irvine sau Io: 
Constantin din lovituri de din 
colo de centrul terenului 
si ele 
zitatea 
scriem 
calului 
măsură... reconsiderată

situația i 
ar fi pe

s-a pronur

cvr 
mc 
fa 
si.duse DÎnă la capăt 

în but. Adică iocul corn
— inclusiv pe... treisfer
— chiar dacă teribila în

indubitabil, 
lor. Iată de 
— revizuita 
trebuie să

ai 
soectaculo 
ce — sub 
lege a ola 
fie ’ntr-i

Geo RAFTCHI
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