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DUPĂ 64 DE ANI, TENISUL 
DIN NOU ÎN ARENA

CU CINCI CERCURI
• Planul strategic al federației noastre • Candidații olimpici 
au azi 11-12 ani • Trei terenuri noi la Complexul expozițional 
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în 1988. două sporturi noi, 

tenisul și tenisul de masă, vor 
figura în programul Jocurilor 
Olimpice. De fapt, pentru „spor
tul alb" este vorba de o reve
nire în arena olimpică, în care 
și-a făcut debutul încă de la 
ediția inaugurală, din 1896. Mai 
mult, în 1900. la Paris, tenisul 
a avut onoarea de a încununa 
prima femeie campioană olim
pică (englezoaica Charlotte Co
oper). Ultima prezență a tenis- 
manilor în turneu olimpic s-a 
înregistrat în 1924, după care 
Federația internațională (FILT) 
a criticat modul de organiza
re a probelor de tenis de la 
Paris, iar C.I.O. s-a sensibili
zat la proporția de jucători ca
re treceau în tabăra profesio
nistă. Să menționăm, totuși, că 
la acest ultim turneu olimpic 
printre concurenti se aflau nume 
celebre ca Jean Borotra. Henri 
Cochet, Rene Lacoste. Vincent 
Richards etc. Și nu în ultimul 
rînd să amintim că la start 
s-au găsit și tenismani români 
(Nicolae Mișu, Gheorghe Luppu 

Alexandru Ronetti-Roman), 
participare

și
la prima noastră 
olimpică.

„Tenisul-olimpic" 
care ne-a îndemnat . . ___
săm secretarului responsabil al 
Federației române de tenis, 
prof. Alexandru Lăzărescu, cu 
rugămintea de a răspunde la 
cîteva întrebări :

— Ce reprezintă pentru lu
mea tenisului noul debut olim
pic ?

— Tenisul a meritat djn plin 
hotărîrea C.I.O., Ia cea de a 
84-a sesiune de la Baden-Ba
den. în primul rînd pentru

este tema 
să ne adre-

popularitatea sa universală (in- 
comparabiă cu a altor discipli
ne aflate de mult in programul 
olimpic și care sînt cunoscute 
în prea puține zone de pe 
glob)- Aș vrea să amintesc că 
Federația internațională de te
nis are ca membre 110 fede
rații naționale și că după esti
mări serioase în lume sînt cel 
puțin 100 de milioane de prac- 
ticanti ai acestui joc ! Din a- 
cest punct de vedere, deci, te
nisul aduce mișcării olimpice o 
contribuție importantă. Jocul in 
sine — atît de extins prin 
imensa rețea de competiții in
ternaționale săptăminale — nu 
are de cîștigat in popularitate, 
ci are doar șansa reînnodării 
unei vechi tradiții și poate a 
sporirii nivelului de întrecere 
în rîndurile jucătorilor ama
tori.

— Ce implicații are „olimpi- 
zarea" tenisului ?

— Două implicații foarte im
portante pentru federația in
ternațională, ambele de ordin 
organizatoric. Prima impune o 
netă distincție intre jucătorii 
eligibili, admisibili pentru tur
neul olimpic, și masa mereu 
crescîndă a celor care intră sub 
incidența contractelor, deci a. 
jucătorilor participant! la con
cursurile cu mari premii. în al 
doilea rind .va fi necesară gă
sirea unei formule de califica
re pentru a se putea respecta 
hotărîrea C.I.O. care prevede : 
în 1988, numai probe individu
ale pentru bărbați și femei și

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, în cupele europene la volei

A OPTIMILOR
CUPEI

LA SORȚI

ROMÂNIEI"
LA

• Trei 
zionarele
- Steaua, F.C.M. Brașov - 
Corvinul și Dinamo Bucu
rești - F.C. Constanța 
Revelația „16"-imilor, 
nerul Certej, intîlnește cam
pioana și deținătoarea tro
feului, Universitatea Craiova

FOTBAL
meciuri între divi- 
,,A“ : F. G Argeș

Atac puternic al lui Dumănoiu. 
Ț.S.K.A.Sofia in C.C.E.

Fază din jocul retur Dinamo —

sediul

avut loc

TRAGEREA

Cupele europene la volei își 
prima 

înaintea 
plăcut 

această 
trofeele

vor consuma astăzi 
manșă a ultimului tur 
turneelor finale. Este 
să reamintim că, în 
fază, în cursa pentru 
continentale, se află și trei e-

în ierarhiile scrimei românești (1981)

TINERETUL RELANSEAZĂ PERFORMANȚA tu
Ierarhiile anului eompetițio- 

nal 1981 au adus pentru prima 
dală in scrima românească, 
după o lungă perioadă de timp, 
elemente inedite. Inedite, dar 
nu surprinzătoare. Și vom ex
plica pentru ce.

Titlul de campioană pe echi
pe la floretă femei a revenit 
anul trecut Clubului sportiv 
din Satu Mare, succes care în
trerupe un lung șir de victorii 
înregistrat în Divizia națională 
„A" de formațiile clubului 
sportiv Steaua. Este această 
victorie a echipei antrenată de 
Ștefan Haukler și Ștefan Arde- 
leanu o surpriză ? Noi conside
răm că nu, chiar dacă media 
de vîrstă a noii echipe campi
oane nu depășește limita cate
goriei tineret. De fapt, această 
medie de vîrstă, departe de a 
constitui un handicap, repre
zintă „atu“-ul noii campioane. 
Rozalia Oros, Csila Ruparcsics, 
Otilia Hochdorf er — cărora li 
s-au adăugat experiența și ma
turitatea Marcelei Moldovan — 
s-au impus cu autoritate în 
prima competiție a țării. A- 
ceastă echipă, însă, nu consti
tuie o apariție meteorică pe 
firmamentul scrimei sătmărene 
și al scrimei românești. Chiar 
dacă pornim de la exemplul 
Marcelei Moldovan, 
proaspătă titulară a formației 
(legitimată la acest club

cea mai

să sub- 
al școlii 
ea acti-

celelalte, 
care au 

repre- 
sub în- 

scri- 
mai

1980), care este, ținem 
liniem. tot un produs 
sătmărene de scrimă, 
vînd numai pe perioada studii
lor universitare la clubul Farul 
Constanța. Cît despre 
toate tinere trăgătoare 
ajuns pînă la loturile 
zentative, pas cu pas,
drumarea maeștrilor de 
mă din Satu Mare, nu 
este cazul să insistăm. Pentru 
că linia generală de activitate 
a clubului sportiv din acest o- 
ras, dedicat scrimei de mare 
performanță, a 
descoperirea, 
sarea tinerelor 
fragedă virstă. 
considerăm că 
pioană deținut 
minină de floretă a C. S. Satu 
Mare nu reprezintă o surpri
ză, mai ales că principala sa 
adversară. Steaua București, 
trece și ea printr-o perioadă 
de schimbare a generațiilor. 
La clubul militar, în locul re
putatelor floretiste interna
ționale Eeaterina Stahl și 
Ileana Jenei, ultimele din „ve
chea gardă", au fost titulari
zate sportive tinere, Elisabeta 
Guzganu (promovată cu suc
ces și în echipa națională), 
Nadina Creiniceanu, 
Stegărescu și 
trescu, apărute 
la clubul

sub îndrumarea antrenoarei 
Olga Szabo și cu contribuția 
antrenoarei Maria Teodoru.

Cît despre celelalte două 
formații, protagoniste ani de-a 
rîndul ale competiției. Dinamo 
București și Farul Constanța, 
vorbește de la sine faptul că 
floretistele echipei bucureștene 
nu au ' 
clubul 
trenor, 
pă ! O 
cere măsuri grabnice, eficiente,

antrenor, in timp ce 
constănțean are an- 
dar nu mai are echi- 
situație nefirească. Ea

de 
fost și răminc 
inițierea, 
talente, de 

Iată de 
titlul de cam- 

de echipa fe-

lan- 
la 
ce

Maria
Roxana Dumi- 

și pregătite 
Calea Plevnei

Florellstul Petru Kuki (stingă), cel mai bun scrimer român al 
anului 1981, intr-un asalt cu cubanezul Diaz, pe planșele sălii 
Floreasca. Foto : I. MIHAICA

Paul SLAVESCU 
Tiberîu ST AMA

(Continuare fn pag. 2-3)

A,

chipe românești — reprezen
tantele clubului Dinamo (bă
ieții și fetele în C.C.E.) și Stea
ua (în „Cupa cupelor"). Echi
pele noastre vor susține prima 
manșă a dublei partide pe te
ren propriu, ceea ce face ca- 
interesul în jurul acestor me
ciuri să capete o cotă valorică 
și mai ridicată.

Astăzi. în ordine, vom asista 
la meciurile : Steaua — Real 
Madrid (sala Floreasca, ora
16.30) și Dinamo — Verbunt 
V.V.C. (sala Dinamo, ora
18.30) . Steliștii, antrenați de 
A. Drăgan și O. Crețu, trebuie 
să privească acest prim meci 
cu maximă atenție cunoscută 
fiind creșterea valorică în ul
timul timp a voleiului iberic, 
în plus, cunoscutul internațio
nal iugoslav Vladimir Bogoev- 
ski, care activează în prezent 
la clubul Real Madrid, este un 
excelent coordonator de joc, 
capabil să pună oricînd pro
bleme oricăror adversari, 
cecampionii României s-au an
trenat asiduu și atent în ulti
ma perioadă, așa că Pop, Chi- 
fu, Mina, Macavei, Ionescu și 
ceilalți componenți ai forma
ției militare ne vor oferi cu

joc,

Vi-

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)

Ieri, la sediul F.R.F., în pre
zenta delegatilor celor 16 clu
buri. a avut loc tragerea la 
sorți a optimilor „Cupei 
României", competiție care se 
desfășoară sub egida „Dacia- 
dei". Meciurile se vor disputa 
pe terenuri neutre, miercuri 31 
martie. Iată programul jocu
rilor :
„U*  Cluj-Napoca (Divizia „A")
- F.C. Baia Mare (Divizia ,,B“)
F.C. Argeș („A")
- Steaua („A")
Chimia Rm. Vîlcea (,,A“)
- Carpați Mirșa („B")
F.C.M. Brașov („A")
- Corvinul Hunedoara („A") 
Gloria Buzău („B")
- Rapid București (,,B“)
Minerul Certej („C")
- Universitatea Craiova (,,A“) 
Dinamo București (,,A“)
- F.C. Constanța (,,A“)
Gloria Bistrița („B")
- C.S. Tirgoviște (,,A“)

în caz de egalitate după 
de minute, vor urma două 
prize a cîte 15 minute 
prelungiri. Dacă egalitatea se 
menține, pentru stabilirea e-
chipei care va promova în
sferturi se vor executa serii de 
lovituri de la 11 m.

90
re
de

GÎNDURI ÎNARIPATE PENTRU UN AN
AL CALITATII SI INa a

cumpăna dintre ani, sportivii români au 
ascultat cu multă atenție vibrantul Mesaj de Anul Nou al tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU ți s-au legat, cu mult avint, să 
răspundă cu trup și suflet la. chemările înflăcărate ale secretarului 
general al partidului, să învețe, să muncească, 
o nouă calitate în pregătirea 
culmi a sportului românesc.

LINGĂ MEDALIA OLIMPICĂ,

In miez de noapte, la

Dacă în anul 1931 am reușit 
să mă mențin în elita inter
națională a probei de pistol 
viteză, fapt atestat de medalia 
de argint cucerită la campio
natele europene de tir de la 
Titograd, pentru 1982 obiecti
vele mele sînt mult mai ambi
țioase. dar și mai greu de în
deplinit- Sînt, însă, obișnuit cu 
antrenamentele fără preget, cu 
eforturile din timpul pregătirii, 
așa că am convingerea reuși
tei. E vorba despre o compor
tare pe măsura titlului olimpic 
cucerit la Moscova, repetată, de

să realizeze 
sportivă, pentru ridicarea pe noi

ACEEA DE CAMPION MONDIAL
astă dată, 
diale din 
această întrecere să-mi readucă 
supremația absolută pe plan 
mondial. Voi încerca să egalez 
actualul record al lumii deți
nut de sovieticul Igor Puzîrev. 
Știu că va fi foarte greu, dar 
ce mai e ușor de realizat in 
sportul de performantă actual? 
Vreau ca anul 1982 și ceilalți 
care vor urma să fie tot mai 
buni 1

la campionatele mon- 
Venezuela. Sper ca

CORNELIU ION
campion olimpic de tir

UN AN CU MARI OBIECTIVE
1982 va fi pentru noi. cei 

care practicăm sportul popice
lor de mare performantă, un 
an cu mari responsabilități, anul 
campionatelor mondiale. Atit 
eu. ca dublă campioană a lu
mii, ca și colegele mele din

reprezentativă, avem o misiune 
pe cit de frumoasă, pe atît de

MARGARETA CÂT1NEANU
campioa-4 de popice

(Continuare ir/ pag 2-3)

SPORT
UN VIS PE CARE DORESC

SĂ-L REALIZEZ
îmi 

mele 
spre 
prilejul Balcaniadei, 
îmbunătățit recordul tării la 
tegoria semimiilocie cu 10 
Dacă obținem 337,5 kg 
campionatele mondiale de la 
Lille, aveam șanse să cîștig o 
medalie, pe care mi-am dorjt-o 
atît de mult ! Sper însă că în 
noul an 1982 voi repeta și chiar 
îmbunătăți atunci cînd trebuie 
— respectiv la campionatele 
mondiale și europene de la Lju
bljana — actualele recorduri pe 
care le dețin (n.r. 337,5 kg la 
„total" și 190 kg la „aruncat") 
și să devin posesorul recordu
lui la „smuls" care aparține tî- 
nărului meu rival Gheorghe 
Dinu cu 147,5 kg. Visul meu 
este de a totaliza 350 kg 
(150 + 200). și atunci voi putea 
susține că performanțele sînt de 
valoare mondială. Deci încă 
12,5 kg pentru a ajunge la a- 
cest succes incontestabil !

pare rău că rezultatele 
bune le-am realizat abia 
sfîrșitul anului 1981.

cînd
cu 

am 
ca- 
kg.
la

DRADOMIR CIOROSLAN 
maestru al sportului la haltere
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cenii, ultima oară Ia ediția 1980 
a competiției mondiale. La 
Campionatele mondiale de la 
Brno, în iunie 1982, vom lupta 
cu aceeași ardoare, ca și la 
precedenta confruntare, pentru 
a obține noi succese internațio
nale.

AL CALITĂȚII
(Urmare din pag I)

dificilă : menținerea prestigiu
lui internațional al sportului 
românesc, apărarea 
supreme pe care sportivele ro
mânce le-au cîstigat de mai 
multe ori în ultimele două de-

titlurilor

VREM SĂ ADUCEM PATRIEI DRAGI NOI LAURI SPORTIVI
Am încheiat anul 1981 cu re

zultate bune pentru secția de 
tenis de masă a Clubului spor
tiv Arad. Echipa noastră femi
nină a reușit să se afirme și 
în campionatul republican, cîș- 
tigînd titlul, iar formația se
cundă se află de asemenea pe 
un loc fruntaș in clasament. 
Eva Ferenczi, Olga Nemeș — 
campioană europeană la cade- 
te. Magdalena Leszay și cele
lalte jucătoare angajate în „Cu
pa campionilor europeni" au 
reușit să se califice in semi
finala competiției, urmînd ca 
la finele lunii ianuarie să sus
țină o partidă foarte grea în 
compania formației Statisztika

JUNIORII MEHEDINȚULUI VOR confirma Încrederea
însuflețiți de mesajul de 

Anul Nou al președintelui ță
rii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, vom activa cu 
abnegație pentru ca prin în
deplinirea tuturor obiectivelor 
planului de dezvoltare sportivă 
să devenim, în 1982, un județ 
cu frumoasă carte de vizită 
printre celelalte județe ale 
țării.

Anul 1982 va fi, pentru noi, 
sportivii mehedințeni. anul în 
care așteptăm cu încredere ca 
juniorii noștri de perspectivă, 
pe care i-am pregătit cu miga
lă pînă acum, să se afirme în 
sporturile prioritare ale jude
țului nostru : atletism, box, ca- 
iac-canoe și canotaj. în anii 
trecuți ne-am creat o frumoa
să bază materială, pe care tre
buie s-o dezvoltăm. De aceea, 
în acest an, vom pune accen- /

SUPAPA BUCLUCAȘA
A

Șl A GĂSIT...
Nu există, practic, dome

niu de activitate in care să 
nu se manifeste o vie și 
permanentă preocupare pen
tru economisirea de materii 
prime și materiale, atît de 
necesare economiei naționa
le. Nici aceia care slujesc 
sportul, într-o formă sau 
alta, nu sînt străini, firește, 
de asemenea preocupări. Un 
exemplu în acest sens îl 
constituie tinărul asistent 
loan Iacob, de la Universi
tatea „Al. I. Cuza“ din Iași, 
despre căutările căruia ne-a 
scris mai întii coresponden
tul nostru Al. Nour. Apoi, 
ne-a vizitat la redacție în
suși tinărul asistent.

Despre ce este vorba ? 
Constatind că mingile pierd 
aer la supapă, prin deterio
rarea acesteia, loan Iacob 
a găsit — după o perioadă 
de căutări — soluția recon
diționară supapelor prin în
locuirea lor prin exterior. 
Această înlocuire vizează 
numai corpul funcțional al 
supapei, ajungîndu-se, prin 
aplicarea de la 15 noiem
brie 1981 a procedeului de 
către cooperativa „Solidari
tatea" din Iași, la importan-

IERARHIILE SCRIMEI ROMANEȘTI (1981)
din pag li

din partea celor două secții dc 
scrimă, cu atît mai mult cu 
cit in situații asemănătoare se 
află și echipele de sabie 
(Dinamo) și spadă (Farul).

Referindu-ne la celelalte 
probe pe echipe, sc impune ca 
numitor comun dobindirea ti
tlurilor de campioană la sa
bie, spadă și floretă bărbați de 
către principalul „furnizor" al 
formațiilor reprezentative, clu
bul Steaua. Dacă, insă, echipa 
de spadă s-a menținut Ia un 
real nivel competitiv (național, 
dar mai ales internațional), e- 
chipa masculină de floretă s-a 
inchegat, in anul 1981, făcind 
un pas vizibil pe drumul creș
terii sale valorice și al afir
mării pe planșele internațio
nale. Alături de Petru Kukî, 
floretistul nr. 1 al anului, se 
află tineri de talent : Z. Husti, 
S. Roca, G. Oancea și N. Iile, 
cu care antrenorul L Zilahi 
trebuie să abordeze cu în
credere un program competi- 

Budapesta. Dorim fierbinte să 
cistigăm acest meci, ne pre
gătim intens pentru victo
rie. astfel ca să ne cali
ficăm în finală si să adu
cem patriei noastre noi lauri in 
acest sport. Ne gîndim, de ase
menea, la campionatele europe
ne. care vor avea loc în luna 
aprilie și la care vrem să re
prezentăm cu cinste tenisul de 
masă românesc. Avem create 
condițiile necesare, atît pe plan 
local cît și national, și vom 
face totul pentru a răsplăti gri
ja cu care este sprijinit spor
tul în patria noastră.

EMIL PROKOPECZ
antrenor la C. S. Arad

Pe realizarea planului detul 
construcții de terenuri sporti
ve simple — îndeosebi prin 
munca patriotică a tineretului 
— amplasate pe lîngă între
prinderi și în cartierele de lo
cuințe. Creînd aceste condiții, 
sîntem încredințați că „Dacia- 
da“ anului 1982 în Mehedinți 
va atrage pe terenurile de 
sport un număr tot mai mare 
de oameni ai muncii. întreg 
tineretul.

Ne propunem, de asemenea, 
creșterea Calității procesului 
de selecție în județ — cu con
vingerea că avem încă mari 
resurse de talente sportive — 
cît și în antrenamente, pentru 
a da țării tot mai mulți spor
tivi fruntași.

GHEORGHE DUNĂRINȚU 
prim-vicepresedinte al 

C.J.E.F.S. Mehedinți

NAȘUL
economii : de 
se folosește o 
circa 5 ori mai
aceea necesară confec-

te material 
cantitate 

mică de-de 
cit 
ționării unei supape origi
nale ; de timp și de preț de 
cost — redus la aproxima
tiv jumătate.

De remarcat că originala 
solufie se poate aplica la 
orice minge — nu doar din 
domeniul specializării in
ventatorului (voleiul)... Re- 
comandînd — cu aceeași 
grijă de adevărat gospodar 
— folosirea acelor cu dia
metru redus (mai scurte) 
pentru umflarea mingilor, 
in vederea asigurării unei 
durate cit mai mari de 
losință a acestora, loan 
cob ne dezvăluia,- că, 
prezent, este preocupat 
aflarea unei soluții prin 
plicarea căreia să se obțină 
o nouă supapă : „Aceasta 
va rezista atîta vreme cît 
va rezista și mingea însăși |“

Cunosclndu-i perseve
rența, așteptăm cu toată în
crederea viitoarea realizare 
a ingeniosului cadru didac
tic ieșean.

fo- 
Ia- 
in 
de 
a-

G. R.

țional adecvat pentru ca a- 
ceastă formație (care se 
confundă cu echipa repre
zentativă) să parcurgă cu suc
ces actualul ciclu olimpic și 
să-1 încununeze, cum se și do
rește, cu o medalie. La polul 
opus, într-o marcată involuție, 
apare formația de sabie, evi
dent uzată (și nu înțelegem 
cauza, la vîrsta lui I. Pop, M. 
Mustață, C. Marin foarte mulți 
sabreri obținînd mari perfor
manțe...) și lipsită de ceea ce 
se constituia în principalele 
ei calități : disponibilitățile fi
zice și orientarea ofensivă pe 
planșă. Nu cumva acești spor
tivi consideră că și-au încheiat 
misiunea ? Titlul obținut 
încheierea Diviziei „A" de 
tre sabrerii de la Steaua 
fost, în acest an, mai mult

la 
că- 

a 
o 

chestiune de rutină, din păcate 
sabia neaducînd în competițiile 
interne alte formații (sau mă
car trăgători !) care să ne facă 
să privim liniștiți în 
tîvă. Infuzia de 
furnizată de un centru

peripec- 
tinerețe 
de seri

Foto : Mihail VULCANESCU

BASCHETUL

Geo RAEȚCHI

EJ

că tînăra 
Buzăului

— amă- 
de foștii

rezolvarea
antre-

instructor 
și căpitanul 
fi așteptat,

S. Rapid 
Lupu) — 

și cel al 
C.F.R. Bu-

ȚINTESC REVENIREA IN PRIMUL EȘALON

S. Victoria sau A. S. 
Muntenia, dar mai cu 

a! unor organe care in
direct A.

Lotul rugbyștilor buzoiem

RUGBYSTIIBUZOIENI
V

Rugby in Buzău se joacă, cu 
unele perioade de întrerupere, 
de aproape 30 de ani, din 1972 
sportul cu balonul oval deve
nind o prezență statornică pe 
aceste meleaguri. Rugbyul local 
a fost reprezentat în trei rin- 
duri Ia nivelul primei divizii, 
în ceilalți ani echipa — care 
s-a numit Constructorul, apoi 
C,S.M. Gloria. Locomotiva și, 
din ”79, Rapid — avînd mereu 
același gîr.d : revenirea în eli
ta rugbyului nostru. Obiectiv 
la ordinea zilei și în prezent, 
realizabil nu numai datorită 
performanțelor din tur — în

ÎȘI REIA 
ACTIVITATEA

9 Activitatea competițională 
de baschet se reia săptămîna 
aceasta prin meciurile turului al 
doilea al campionatelor națio
nale (masculin și feminin). A- 
mintim că tururile al doilea și 
al treilea se vor desfășura m 
formula etapelor săptaminalc, 
cu jocuri duble. Menționăm, de 
asemenea, că începînd cu acest 
tur și pină la încheierea cam
pionatelor, întrecerii? vor avea 
loc pe grupe valorice 1—6 și 
7—12. Sîmbătă și duminică se 
vor disputa următoarele parti
de : MASCULIN. GRUPA 1—6: 
Steaua — ICED București. Di
namo București — IMUAS 
Baia Mare. C.S.U. Brașov 
— Rapid- București ; GRU
PA 7—12 : Universitatea Cluj- 
Napoca — Carpați Bucu
rești. Farul Constanța — 
C-S.U. Sibiu. Urbis București— 
Dinamo 
GRUPA

Oradea ; FEMININ, 
1—6 : Universitatea

Cluj-Napoca — Comerțul Lie. 
..Bolyai" Tg. Mureș. Politehni
ca C.S.Ș. 2 București — Uni
versitatea Timișoara. Voința 
București — Olimpia București; 
GRUPA 7—12 : Progresul Bucu
rești — Carpați C.S. Sf. Gheor- 
ghe, Crișul Oradea — Mobila 
C-S.Ș. Satu Mare. Voința Bra
șov — CS.U. Prahova Ploiești.
• Turul al doilea al Diviziei 

de tineret va începe la 17 ia
nuarie. atit pentru echipele 
masculine, cît și pentru cele 
feminine.

® Universitatea Cluj-Napoca 
și. Voința 
pante la 
la Cupa 
reintră în

București, partici- 
C.C.E. și, respectiv, 
„Liliana Ronchetti", 
competiții la 13 ia

nuarie, respectiv la 20 ianua
rie. Clujencele vor juca în Ita
lia, la Trevisio, cu formația 
Ceramica Pagnossin, iar bucu- 
reștencele la Budapesta, cu 
S.C. Tungsram.

a ' r
mă (și el foarte tînăr 1) cum 
este Slobozia, precum și preo
cuparea cluburilor Tractorul 
Brașov și Victoria Cărei pen
tru lansarea tineretului sînt, 
desigur, meritorii, dar nu pot 
asigura revitalizarea acestei 
arme la nivel reprezentativ, în 
viitorul apropiat. în acest sens, 

Satu Mare, cu condițiile 
bune create, are obliga- 
contribuie și la această 

(neglijată pînă acum) cu

C. S. 
foarte 
tia să 
probă . „ _
eficienta sa recunoscută.

Iată de ce considerăm 
așa cum s-a subliniat 
cent, într-o ședință cu 
norii de scrimă din * ..
tară — principala materie pri
mă, din cadrul „rezervelor in
terne" ale secțiilor, o constituie 
CALITATEA MUNCII AN
TRENORILOR de care depinde 
consolidarea reușitelor scrimei 
românești din anul 1981, care 
i-au conferit acesteia. în conti
nuare, poziția onorantă (dar și 
angajantă) de disciplină olim
pică și de sport prioritar în 11 
județe ale țării. 

că — 
și re- 
antre- 

întreaga

cele opt partide susținute, 
XV-le Buzăului a obținut tot 
atîtea victorii, cu un punctave- 
raj de invidiat (189—18). Fa
cem afirmația avînd _ încă lim
pede în memorie un autentic 
dialog... al generațiilor.

S-au întîlnit, într-o zi de 
sfirșit de decembrie, foștii ju
cători ai Buzăului — Al. Iones- 
eu, maestru emerit al sportului, 
Sîrbu, Enache, Enăchescu, Voi- 
nea (arbitrul de azi), Caloianu, 
Blănaru (ce frumos vorbea a- 
cesta despre rugby : „Cînd ai 
intrat o dată in teren, cînd ai 
simțit gustul luptei totale și 
drepte, nu mai spui niciodată 
adio !") — cu actualii purtători 
ai speranțelor de revenire în 
„A‘. Cu muncitorii Gomoescu, 
Apostol, Jarnea, Alexandru, 
Ciobică, Burloiu, Mușetoiu, Ar- 
senie, cu maistrul 
Mogoș, veteranul 
echipei. Ne-am 
poate, ca dialogul să însemne 
un moment de satisfacție pen
tru realizările de pînă acum. 
Și a și însemnat, dar în cuvin
tele tuturor am deslușit și cre
dința că exprimarea în joc este 
incă departe de posibilități.

Sportul cu balonul oval a

Pe marginea unei analize 
privind selecția și pregă
tirea copiilor și juniorilor 
pentru performanță in 

județul Constanța

Selecția și pregătirea copiilor 
și juniorilor pentru sportul de 
performantă — problemă cu 
adevărat arzătoare la ordinea 
zilei — a fost analizată și in 
județul Constanța, în organiza
rea Inspectoratului școlar jifdc- 
țean și a Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, 
cu participarea unui mare nu
măr de profesori de educație 
fizică și antrenori, directori de 
scoli .și licee, cadre didactice 
de la Institutul de învătămînt 
superior ș.a.

Lucrările au demarat cam a- 
nevoie, cu un referat care a 
vrut să se ocupe de TOATE 
problemele, în loc să se ocupe 
de mai puține dar temeinic, și 
mai ales lipsit de, exemple 
concrete -cînd a fost ‘vorba de 
lipsuri, ceea ce n-a avut darul 
să capteze atenția asistenței. 
Acesta este, firește, un punct 
de vedere, o opinie, după cum 
tot o opinie ar fi și aceea că ar 
fi fost poate util să se pună 
în discuția^celor retribuiti anu
me pentru selecția și pregăti
rea copiilor și juniorilor — a- 
dică a elevilor — care e rela
ția dintre scăderea valorii spor
tivilor din secțiile olimpice 
constănțene și propria lor acti
vitate ? Ce trebuie făcut pen
tru revitalizarea unor discipli
ne care pînă nu de mult fă
ceau vestit 
priorități se 
în performanta constănteană ? 
Iată, credem, teme de reflec
ție pe măsura pregătirii și ex
perienței auditoriului. Dar să 
luăm lucrurile așa cum au fost.

Cert este că discuțiile au în
viorat consfătuirea, multi din
tre vorbitori relevînd probleme 
interesante. Am ales cîteva din
tre acestea, cu convingerea că 
ele reprezintă un interes gene
ral. Așa, de pildă, prof. Nicolae 
Rotaru, de la C.S.Ș. nr. 2 Con
stanta, arăta că profesorii clu
burilor sportive școlare nu au 
vizitat toate unitățile școlare 
pentru a depista noi talente. 
Iar profesorii de educație fizică 
din școli nu și-au îndrumat 
talentele descoperite spre sec
țiile cluburilor sportive școlare. 
Or. în acest fel se pierd mulți 
elevi valoroși, rămași să-și iro
sească posibilită^’e în între
ceri inter-clase 'au inter-scoli. 
fără vreun beneficia pe planul 
performanței.

judetnl ? Ce 
pot stabili

fost nominalizat ca prioritar în 
județ. Echipa este acum cu a- 
devărat buzoiană, avînd asigu
rată și o pepinieră — Clubul 
sportiv școlar, de pe lingă Li
ceul industrial 6 Căi ferate, 
unde lucrează profesoara Ze- 
novia Juncu, cu calificarea dc 
specialitate. Există, apoi, 
sprijinul considerabil sporit al 
unor colective sportive, cum ar 
fi A. ~ ~
Grupa 
seamă 
drumă 
(președinte Dumitru 
Comitetul de partid 
sindicatului de linie 
zău.

Dacă vom adăuga 
problemei terenului de 
nament — prin înțelegerea ară
tată de amintita A. S. Victoria 
—. faptul că meciurile oficiale 
se dispută, din toamnă, pe te
renul central al municipiului, 
vom putea conchide 
reprezentantă a 
ruglîystic, antrenată 
nunt semnificativ — 
ei jucători Ion Predoi și Teo
dor Cioculescu, are tot dreptul 
să privească cu încredere vii
torul.

DACĂ DOAR 3 L

PRIN. SELECȚIE

ni
să 
să 
an 
cu

Se arăta, lucru grav dacă e 
chiar așa. că pedagogii ar fi 
devenit o piedică reală în o- 
rienlarea copiilor din interna
tele școlare spre sportul de 
performanță. Și astfel, copii ve- 
niți de la sate, în general bine 
clădiți și bucurîndu-se de con
dițiile cele mai propice spor
tului, sint ținuți la obroc de 
mentalitatea obtuză a unor 
„pedagogi".

Așa cum arăta prof. Alexan
dru Mogoș, de la C.N.E.F.S., 
profesorii de educație fizică din 
școli sînt principalii factori ca
re pot face cei mai bine selec
ția, ei văzînd zi de zi și an de 
an, într-o dinamică neîntrerup
tă, sute de elevi. Aria de se
lecție se cuvine să fie cu atît 
mai mare cu cît — așa cum se 
arăta și în referatul prof- Tra
ian Bucovală, inspector școlar 
de educație fizică — elemen
tele de excepție pentru perfor
manță sînt extrem de rare, re- 
prezentind după unii cam 3 la 
mie din populația școlară ! Cei 
120 de profesori din secțiile 
de performanță de diferite 
vele — s-a spus — trebuie 
primească sarcini concrete, 
nu se mai accepte ca an de 
unii să se laude Ia infinit 
grupe de începători, din care 
nu scot niciodată nimic... Este 
și motivul pentru care nu se 
vor mai acorda titluri de cam
pioni la copii.

Lector univ. Elena Șcheu s-a 
referit la selecția pentru gim
nastica ritmică modernă, în ca
re Constanța are cîteva reușite 
de seamă. împreună cu colegi 
de Ia facultatea de educație fi
zică a Institutului de învăță- 
mînt superior a făcut un stu
diu pentru determinarea parti
cularităților selecției la această 
disciplină, în care literatura de 
specialitate este ca si inexis
tentă. Au fost alese teste pe 
care le-au aplicat pe sute de 
subiecți din clasele speciale de 
gimnastică, pe care i-au urmă
rit și după desființarea aces
tora. Studiul se va încheia in 
anul 1982 și datele vor fi pre
lucrate pe calculator pentru gă
sirea unui model estetic de se
lecție a copiilor, adăugind la 
relația talie-greutate și dimen
siunile segmentelor.

Profesorul Nicolae Pop 
(C.S.Ș- Medgidia) observa că 
inexistența asistenței medicale 
specializate și programul dife
rit al elevilor din secțiile dc 
performanță — unii dimineața, 
alții dnpă-amiaza — creează seri
oase greutăți, obligind ca ins-

i
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' GĂLĂJENI, > in vederea noului sezon competițional

TAI SPORTULUI I UNELE INDICAȚII TEHNICO-METODICE
echipe feminine 

tipăriturii Panuț 
Ștefan Rttsu. Gigi 
maistrul Constantin 

ți tehnicianul Nicu

promițătoare 
de volei), 
Haghiac-, 
Pletoianu, 
Cristian 
Ionescu.

Recent, 
interesante 
bal, șah și tenis de masă. Ast
fel, fotbaliștii sec(iei din Galați 
au ciștigat trofeul pus in joc, 
invingind pe colegii 
Brăila cu scorul de 
tenis de masă, intr-o 
mare luptă, zețarul 
Miron a dispus cu 2—1 de Ion 
Condprache, tar la șah pe pri
mul loc s-a clasat tipărit orul 
Ștefan Rusu.

Conducerea 
(Radu Mihăescu, 
Mircea Mihai. 
ambii fervenți 
activităților sportive, 
in prezent posibilitatea amena
jării unei micro-baze sportive, 
inițiativă care va conduce ne
mijlocit la o și mai bogată ac
tivitate sportivă de masă.

T. SIRIOPOL — coresp.

au fost organizate 
competiții la fol

lor din
8—2 ; ta 
finală de
Dumitru

întreprinderii 
director și 

inginer șef), 
susținători ai 

studiază

ENE LA VOLEI
spe-tînărului Căla-Chițiga 

răm să ofere antrenorului lor 
W. Schreiber și numeroșilor 
suporteri nu numai un joc pe 
măsura unor campioni conti
nentali en-titre. ci și elemen
tele liniștitoare pentru partida 
retur și deci... o nouă prezen
tă în lupta directă pentru tro
feul continental. Jocul va 
arbitrat de Orhan Riza și 
han Tuncer — Turcia.

După cum am anunțat, 
acordul cluburilor, partida 
minină din C.C.E. dintre Dina
mo București și campioana so
vietică Uralocika Sverdlovsk 
va avea Ioc sîmbătă 9 ianua
rie. în sala Dinamo, de la ora 
18.

fi 
Or-

cu 
fe-

SSÎ

\|l DEOSEBITE,

>ATE MIILE
ma de rezultatele concrete, ex
primate de valoarea reală a 
sportivilor din grupele pe care 
le pregătesc, pentru că — arăta 
pe bună dreptate vorbitorul — 
poți avea titluri dar nu și va
loare !

Așa cum spunea în concluzie 
jrof. Olga Duță, inspector ge
neral școlar. EXISTA MARI 
1EZERVE 
n sportul 
ean. Dacă 
lintre copii __
e de excepție pentru perfor
mantă. în județ tot ar trebui 
ă fie 429 de asemenea elemen- 
e în secțiile cluburilor sporti- 
e școlare. în realitate, lucruri- 
3 nu stau așa, mai ales sub 
spect valoric.
A fost exprimată convingerea 

ă evidențierea fără rezerve a 
psurilor existente, lăsînd de 
parte succesele reale' obținu- 

!, este ea însăși o garanție că 
i noul an se va trece la lichi- 
irea acestora, la o muncă res- 
msabilă. de calitate, care să 
•opulseze performanta cons- 
nțeană la nivelul atins în 
imeroase rînduri.

Mircea COSTEA

NEEXPLOATATE 
școlar constăn- 

doar 3 la mie 
pot fi elemen-

WONOSPORT INFORMEAZĂ

au drept de cîștig la toate 
tragerile. Nu ocoliți prilejul de 
beneficia de avantajele multiple 

tradiționalei trageri extraotrdi- 
re Pronoexpres a Noului An ! 
2riți si celor drasi bilete, ca
se pot transforma în cadouri 
tre cele mai plăcute si utile!

.stăzi si mîine sînt ultimele 
; de procurare a biletelor pen- 

prima tragere obișnuită Loto
1 acest an, care va avea loo 
cri 8 ianuarie 1982. Jurați din 
p numerele preferate !

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
5NOSPORT DIN 3 IANUARIE 
!. Categoria 1 (13 rezultate) :
) variante a 21.269 lei ; ca- 
>ria 2 (12 rezultate) : 462,50
lante a 634 lei ; categoria 3 (11 
filate) : 3.362,50 variante a 114

bilete pentru
UOEXPRES A NOULUI AN
* 1982
IRSII PESTE HOTARE
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ALE COLEGIULUI CENTRAL
AL ANTRENORILOR

Spicuim din cuprinsul 
țiilor metodice date cu

Indica- 
ocazia 

consfătuirii de ieri următoarele: 
Perioada pregătitoare de iarnă 

este perioadă de bază tn pregă
tirea fotbaliștilor noștri 
burite divizionare A. 
structurii campionatului 
(toamnă-primăvară ) și 
inactivități oficiale de 
luni, se consideră că nu există 
un timp mai favorabil în care 
pregătirea jucătorilor să poată 
(1 abordată atlt de complex ca 
pe parcursul sezonului de iarnă. 
Durata, conținutul, structura si 
mijloacele acestei pregătiri cre
ează premisele dobîndiril formei 
sportive, respectîndu-se princi
piul progresăvității efortului și 
atacării simultane a tuturor fac
torilor antrenamentului, 
rea perioadei pregătitoare, 
rea ei superficială 
forțat prejudiciază 
cătorilor. 
In forma 
solidă de 
te pierde

grăbește 
sportivă 

pregătire, 
foarte ușor.

Consfătuirea cu conducerile și antrenori ai echipelor divizionare

HOTĂRÎM UNANIMĂ PENTRU REALIZAREA

din clu- 
Datoriită 

intern 
a unei 
circa 3

Scurta- 
, trata- 

sau în ritm 
sănătatea ju- 
întrarea lor 

fără o bază 
care se poa-

Perioada pregătitoare de iarnă
«e Împarte astfel :

• ETAPA I de pregătire fizi
că multilaterală, de la 4—31 Ia
nuarie 1932 (27 de zile). Ea în
cepe cu controlul medical, con
tinuă eu ședința de analiză și 
cu o minietapă de readaptare a 
organismului la efort, efectuată 
în localitățile de reședință a 
clubului pînă la 10 ianuarie. Ur
mează apoi pregătirea centrali
zată, de regulă, la altitudine. Se 
recomandă în această primă 
etapă respectarea următorului 
raport între principalii factori 
ai antrenamentului : pregătire 
fizică 70 la sută (pregătire fizi
că generală 55 la sută și pre
gătire fizică specifică 15 la sută), 
pregătirea tehnică 20 la sută, 
pregătire tactică 10 la sută. Sar
cinile 
terea 
efort ;
14 și _
fizice de bază ; exersarea proce
deelor tehnico-tactice de bază ; 
reactualizarea problemelor de 
tactică. generală. în prima etapă 
a perioadei pregătitoare efortul 
trebuie să crească treptat mai 
ales pe seama volumului. Inten
sitatea se mărește șl ea progre
siv dar mai lent decît volumul. 
Atunci cînd volumul va atinge 
valori maxime (2 antrenamente 
pe zl care pot totaliza 4 ore) 
intensitatea nu trebuie să depă
șească 50 ta sută.

acestei etape stnt : creș- 
treptată a capacității de 
dezvoltarea fizică genera- 
îmbunătățirea calităților

• ETAPA A n-a DE PREGĂ
TIRE, precompetitională. de la 
1—27 februarie (27 de zile). A- 
cum atenția antrenorului trebuie 
să se mute asupra intensității 
efortului. După ce în etapa an
terioară ș-au creat, prin acu
mulare, rezervele energetice ne
cesare, de astă dată jucătorul 
trebuie obișnuit să le mobilizeze 
cu viteza cerută de jocul ac- 

Volumul antrenamentelor 
simțitor de la 150—200 mi
la 100—120 minute. In a- 
fel se creează condițiile

tual. 
scade 
note 
cest

necesare creșterii intensității, 
care este chemată să valorifice 
după mecanismul „transformări
lor tatîrziate", realizările primei 
etape, tn „precompetitională" se 
recomandă respectarea următo
rului raport între principalii 
factori ai antrenamentului : pre
gătirea fizică 46 la sută (preg. 
tiz. generală 10 la sută și spe
cială 30 la sută) pregătirea teh
nică 30 la suită și pregătirea tac
tică 30 la sută. In mod deose
bit se va insista, în cursul a- 
cestei etape, asupra dezvoltării 
și perfecționării calităților fizice 
specifice cere acum vor fi pre
gătite în raporturile lor caracte
ristice (rezistentă, regim de vi
teză, viteză sub toate formele 
ei, viteză-forță etc.). O atenție 
deosebită se va acorda, de asc- 

îmbunătățirii și perfec- 
procedeelor tehnice de 
specifice posturilor, pre- 
organizării jocului echi-

menea, 
ționării 
bază și 
cu-m și _
pei tin&id seama de cele cinei 
trăsături caracteristice ale fot
balului modera : jocul cu libero, 
jocul fără minge, marcajul, 
schimbarea ritmului, de joe, e- 
feotuarea combinațiilor specifice 
echipei.

Antrenorii cluburilor diviziona
re vor planifica și efectua pe 
întreaga perioadă pregătitoare o 
tematică de lecții teoretice care 
să cuprindă : probleme de poli
tică curentă a statului nostru, 
organizarea jocului echipei in a- 
tac și apărare, probleme de re
gulament și arbitraj, probleme 
de igienă sportivă și medicale.

F.R. Fotbal prin colegiul cen
tral al antrenorilor, va organiza 
în perioada 1—7 februarie o tes
tare a tuturor jucătorilor divi
zionari, care va da drept de 
participare în returul campiona
tului Diviziei A și B, în funcție 
de trecerea următoarelor probe: 
3X1600 m ta 6 mân. cu o pauză 
de 3 mta. între serii ; 3X15 flo- 
tări ; 3X15 sărituri peste o șta
chetă ridicată la 60 cm. Timpii 
și pauzele stat cele prevăzute în 
ciclurile trimise cluburilor. In ce 
privește normele de control aces
tea, vor fi trecute pe scară lo
cală, sub directa organizare a 
C.J.E.F.S., după următorul pro
gram : marți î februarie — di
mineața — Chimia, Politehnica 
Timișoara, Dinamo, Steaua ; 
după-amiazâ — F.C. Argeș, 
U.T.A., Progresul Vulcan, Spor
tul studențesc ; miercuri 3 fe
bruarie — dimineața — F.C. OR, 
Jiul ; după-amiazâ — Universi
tatea Craiova, Corvinul ; joi * 
februarie — dimineața — F.C.M. 
Brașov, C.S. Tîrgoviște, după- 
amiază — F.C. Constanța, S.C. 
Bacău ; vineri 5 februarie — 
Unâverșitateo Cluj-Napoca (dimi
neața) A.S.A.

; sfinb&tă 6 februarie — 
Tg. Mure® (dimineața).

★
Fotbal apreciază eă f pre- 

indicații reprezintă'' nu
F.R.

zentele indicații reprezintă''nu
mai un ghid în activitatea an
trenorilor divizionari aceștia ur- 
mtad să îmbunătățească, prin 
contribuție personală, procesul 
de pregătire a jucătorilor la pa
rametrii fotbalului actual, ta așa 
fel tacît echipele noastre să 
realizeze mult așteptatul salt 
calitativ.

In actualitate, educația jucătorilor

PRIMUL AJUTOR
Etapă de etapă, aproape, pe 

lista marcatorilor din jocu
rile echipei F. C. Bihor in tu
rul campionatului a apărut 
numele lui Grosu. Numele nu 
era necunoscut. Fotbalistul ri
dicat la fosta Școală spor
tivă nr. 2, de unde au mai 
plecat atttea talente, urcase 
vertiginos, la un moment dat, 
pe scara performanței : selec
ționat în echipa națională de 
juniori, titular al divizionarei 
„A" Sportul studențesc, reți
nut apoi și la lotul reprezen
tativ de tineret, Grosu se a- 
nunța drept o mare „speran
ță". Și era o speranță. După 
un timp insă traseul său a 
părăsit direcția ascendentă. 
Aparițiile lui tn formația alb- 
negrilor au devenit tot mai 
rare, datorate randamentului 
in mare scădere ți unei serii 
de abateri disciplinare, tntr-o 
zi, clubul bucureștean a re
nunțat la jucătorul său și ast
fel Grosu a trecut In Divizia 
„B“, ta Mecanică fină. Nici 
aici ți nici — mai tirziu — 
la Rapid, unde a făcut al trei
lea popas al carierei sale, Pe
tre Grosu nu mai era fotba
listul cu poftă de gol, eu o 
remarcabilă intuiție de joc, 
foi fine nu mai era Grosu, 
„speranța" de odinioară. Vi
novății nu trebuiau căutați 
prea departe. Autorul acestei 
coborlri din zonele perfor
manței era chiar el, fotbalis
tul Petre Grosu, tot mai pu
țin ambițios, mai comod la 
antrenamente și mai puțin e- 
xigent cu regimul său de via
tă.

Așa că, tn mod normal, 
foarte mulți oameni din lu-

? COLECTIVUL!
fotbalului s-au întrebat 
acel nelipsit golgeter de 

C. Bihor o fi unul șl
mea 
dacă 
la F. 
același cu fotbalistul bucureș
tean devenit titular accidental 
și de care și Rapidul se des
părțise pînă la urmă. Dar 
„omul de gol" al orădenilor 
era unul ți același cu junio
rul de mare talent crescut la 
Școala sportivă nr. 2 I Ce s-a 
petrecut cu el? Cum a regă
sit calea cea bună ? Cum a 
ajuns ca astăzi să fie apre
ciat intr-un oraș cu o pu
ternică viață sportivă, cum 
este Oradea ? Cum a ajuns 
gotgeterul seriei a 3-a din di
vizia secundă, ți încă un gol- 
geter autoritar ?

Am căutat răspunsul la cei 
mal autorizați oameni. Șl am 
început eu antrenorul forma
ției F. C. Bihor, Gh. Staieu 5 
„Vă spun sincer, cînd am vă
zut că pe lista de Jucători a- 
pare și Grosu, nu prea ml-a 
convenit. Știam că făcuse 
destule boacăne, știam că, din 
aceste motive, trecuse pe Ia 
mai multe cluburi. Mai știam 
însă că are calități deosebite 
de realizator, știam că dacă 
reușim să-I îndreptăm va de
veni un jucător-cheie pentru 
noi. Am stat, de aceea, 
delung de vorbă cu el. 
l-am menajat de fel tn 
cuția noastră, nu l-am 
euns că îl vom elimina 
colectivul nostru dacă nu 
monstrează că înțelege 
rupă cu trecutul, cu indisci
plina șl toate celelalte aba
teri de la rigorile activității 
de performanța. Trebuie să 
spun că un rol decisiv l-a a- 
vut atitudinea întregului nos-

în- 
Nu 

dis-
as- 
din 
de- 

să

UNUI CLIMAT DE MUNCA RESPONSABILA,
DEPLINA CORECTITUDINE Șl OBJINEREA

Ieri, Ia sediul F.R.F., a avut 
Ioc o importantă consfătuire 
cu cadre de bază care acti
vează în fotbal. Au luat parte 
conducători de cluburi și aso
ciații sportive, cu echipe în 
diviziile „A" și „B“. vicepreșe
dinți retribuit» ai unor cluburi, 
președinți de secții și antre
norii principali ai celor 18 di
vizionare „A“. Președintele 
F.R.F., Andrei Radulescu, a 
prezentat o analiză asupra des
fășurării turului campionatului 
Diviziei „A“, mentionîndu-șe 
de Ia început că întrecerea din 
sezonul de toamnă, cu puține 
excepții, n-a confirmat saltul 
valoric așteptat. Nivelul celor 
mai multe dintre partidele Di
viziei „A“ a 
admisă, echipe 
Vulcan, U.T.A., Jiul, 
mișoara, A.S.A. Tg. Mureș sau 
F. C. Constanta prestînd jocuri 
slabe. Numărul echipelor cu o 
comportare constant bună a 
fost destul de redus, aprecieri 
pozitive referindu-se îndeosebi 
la evoluțiile a trei echipe, 
Universitatea Craiova, Dinamo, 
Corvinul. Pe parcursul ma
terialului prezentat s-au făcut 
unele referiri și la întrecerea 
din Divizia „B“, competiție în 
care mai mult de 50 la sută din 
formații nu au ca obiectiv de
cît evitarea retrogradării, fapt 
ce Impietează asupra nivelului 
general al întrecerii, de la care 
au făcut excepție un grup res- 
trîns de echipe, printre care 
fostele divizionare A Politeh
nica Iași, Petrolul, Rapid, F. C. 
Bihor, F. C. Baia Mare.

La următorul punct, antre
norul federal Cornel Drăgușin 
a prezentat un material al Co
legiului central al antrenorilor, 
care a cuprins aprecieri pri
vind unele aspecte ale proce
sului de instruire. S-a arătat ca 
procesul de instruire a fost 
necorespunzător. în ciuda ela
borării și trimiterii la cluburi 
a unui material orientativ de 
pregătire întocmit de federație 
și colegiul antrenorilor, nu 
peste tot s-a lucrat conform 
indicațiilor, documentele de 
planificare fiind ignorate. Doar 
antrenorii de la cinci cluburi 
(„U“ Cluj-Napoca, „Poli" Ti-

fost sub media 
ca Progresul 

„Poli" Ti-

tru colectiv. Toți jucătorii 
l-au primit cu multă căldu
ră sufletească, f-au arătat de 
Ia primele ore petrecute îm
preună că sînt gata să-I a- 
jute să redevină fotbalistul 
apreciat de odinioară. Multă 
grijă șî înțelegere a mani
festat și conducerea clubului, 
președintele acestuia, prof. 
I. Buda, toți ceilalți compo
nent! al conducerii. Și Grosu 
a arătat eă ține să-șl Înde
plinească promisiunea. A mun
cit cu multă rivnă Ia antre
namente, a înțeles perfect 
noul rol ce 1 l-am dat, acela 
de mijlocaș, iar randamentul 
în fiecare joc a fost de la 
mulțumitor în sus. Dealtfel, 
numărul de 20 de goluri, rea
lizat din linia a doua, vor
bește foarte mult despre com
portarea noului Grosu".

„Subiectul" rindwilor noas
tre ne mărturisea : „Datorase 
revenirea mea frumoasei at
mosfere pe care am întîlnlt-o 
la Oradea. De la conducerea 
Clubului pînă la jucători am 
§ăslt numai brațe deschise și 

orința de a mă ajuta. Stat 
bucuros că am avut reușitele 
din turul ea-nplonatulul, 
am contribuit Ia urcarea 
F. C. Bihor pe primul 
Angajamente nu mai vreau să 
fae. Vreau să las și pe mai 
departe să vorbească despre 
totala mea schimbare 
faptele mele".

★Sperăm ca jucătorul 
să nu dezmintă propriile rea
lizări în cadrul noului colec
tiv cît șl cuvintele frumoase 
rostite despre el, că va înție- 
Iege imperativul fotbalului în 
aceste momente ta care se cer 
tuturor fotbaliștilor o activita
te sporită, o pregătire respon
sabilă, totr-o atmosferă de 
ordine, disciplină și deplină 
corectitudine.

Eftimie IONESCU

că 
lui 

loc.

numai

Grosu

mișoara, A.S.A. Tg. 
Progresul Vulcan și 
studențesc) au trimis la 
tie documentele de planificare 
pentru perioada de pregătiri 
care va începe peste cîteva 
zile, deși termenul de trimite
re era 20 decembrie 1981. ceea 
ce impune măsuri grabnice și 
sub acest aspect. Nu trebuie, 
deci, să mai surprindă că dis
ciplina în antrenamente suferă, 
că individualizarea acestora este 
tratată cu indiferentă chiar și 
în cazul 
Aspectul 
sului de 
tar, fapt 
prin calitatea slabă 
jocuri, dar și 
mare de jucători 
ca și prin atitudinea unor an
trenori ; în timpul meciurilor 
sau la sfîrșitul lor.

Au urmat apoi discuții pe 
marginea celor două materiale, , 
la care au luat parte M. Lu- 
cescu, antrenor principal al lo
turilor nationale. V. Anghel, 
vicepreședinte al clubului Di
namo, președintele secției de 
fotbal, G. Titescu, președintele 
secției de la Flacăra Automeca- 
nica Moreni, C. Deliu, vicepre
ședinte al clubului Universitatea 
Craiova, FT. Halagian, antre
nor la F. C. Olt, E. Banciu, 
vicepreședinte la Sportul stu
dențesc. M. Suvet, președintele 
comisiei de competiții și disci
plină a F.R.F.. M. Angelescu, 
vicepreședinte al F.R.F.
Din partea conducerii C.N.E.F.S. 

a luat cuvîntul general loco
tenent Marin Dragnea. prim- 
vicepresedinte.

în cadrul lucrărilor consfă
tuirii s-a arătat că ratarea ca
lificării echipei naționale Ia 
turneul final al C.M. ’82 a pro
dus multă amărăciune în rîn- 
durile iubitorilor fotbalului din 
țara noastră, fapt ce a atras 
severe și îndreptățite critici. 
Verigi de bază ale activității de 
mare performantă rămîn clu
burile, sub toate laturile acti
vității lor, ale instruirii și e- 
ducației. Iată de ce este ne
cesar să se pună cit 
nic ordine în fotbal, 
cu unitățile sale de 
cluburile și echipele, 
rarea unui climat 
că responsabilă, 
nă. cinste și 
De asemenea, 
procesul de 
buie tot timpul 
accentul pc latura educativă, 
înfierîndu-se actele reprobabile 
ale unor conducători de club și 
arbitri care au dezonorat fot
balul, la consfătuire au fost 
criticate cu asprime neregulile 
organizatorice și financiare 
de Ia F.C.M. Brașov, precum 
și de la U.T.A., F. C. Olimpia 
Satu Mare și Rulmentul Ale
xandria, faptele unor jucători 
puși pe căpătuială (cum ar fi, 
de pildă. Kaiser de la F. C. 
Olimpia Satu Mare) ca și gra
vele acte de necinste comise 
de către unii arbitri care au 
primit sume de bani ca mită. 
S-a făcut cunoscut că cerce
tările vor continua pînă la e- 
radicarea totală a unor aseme
nea apucături, străine sportu
lui nostru, societății noastre. 
Făcîndu-se referiri pe larg la 
climatul care trebuie să existe 
în fotbal, s-a cerut celor ce 
activează în acest sport un 
stil de muncă nou, de exigen
tă, de responsabilitate și de
plină corectitudine pentru ca 
1982 să constituie cu adevărat 
începutul unei perioade rod
nice pentru fotbal în care 
nivelul de joc intern și 
internațional să crească în ve
derea abordării cu succes a 
viitoarelor competiții interna
ționale.

Mureș, 
Sportul 
federa-

jucătorilor de 
disciplinar al 
instruire a fost 
explicat nu 

a
prin

ia lot. 
proce- 
defici- 
numai 
multor 

numărul 
sancționați,

mai grab- 
începind 

bază, cu 
în asigu- 

de inun
de discinlî- 
corectitudine. 
paralel 

instruire.
să se

cu 
tre- 

pună



„CUPA MONDIALA» BOGAT CALENDAR INTERNAȚIONAL IN 1982 LA BASCHET
LA SCHI NORDIC

Considerată pînă in acest an 
o competiție oficioasă. Cupa 
Mondială la schi nordic îsi 
cîștigă, cu acest sezon, drep
turi depline în calendarul Fe
derației Internaționale de Schi. 
Startul oficial va avea loc sîm- 
bătă 9 ianuarie la Reit im 
Winki (R.F. Germania), iar pro
gramul Cupei prevede 9 curse, 
urmînd a se încheia la 27 mar
tie (la Castelrotto, Italia) pen
tru bărbați și 2 aprilie (la Ki- 
runa. Suedia) pentru femei. în 
anii impari (în care nu 
desfășoară campionate 
diale) în programul 
Mondiale la schi nordic 
prevăzute 10 probe.

se 
mon- 
Cupei 

sînt

R. P

Din țările socialiste

Chineză UN BAZIN
ULTRAMODERN
A fost dat în folosință cel 

mai mare bazin acoperit din 
întreaga R. P. Chineză. Con
struit la Chengdu, capitala pro
vinciei Sichuan, el va fi gazda 
unor importante competiții de 
natatie. cu caracter national si 
international-

întreaga construcție ocupă un 
spațiu de 12132 metri patrați, 
avînd o lungime de 115.5 m și 
o lățime de 48,6 m. iar înălți
mea plafonului de 22 m. Sub 
cupola confecționată, din mate
rial transparent, prin care pă
trunde lumina zilei, există toa
te instalațiile necesare pentru 
întreceri de înot, polo pe apă 
și sărituri de la trambulină. 
Spectatorii iau loc într-o tri
bună cu 1 800 locuri, dispusă 
între bazin si peretele de Nord 
al clădirii. Pe partea opusă e- 
xistă un spațiu lăsat liber, pe 
care se pot monta și alte tri
bune. acestea, mobile, cu o ca
pacitate de 1 000 locuri.

Bazinul propriu-zis are dimen
siuni olimpice (50x21 m). iar 
cel rezervat săriturilor este doar 
cu puțin mai mic (33x21 m). 
Șapte platforme, dispuse la

SPORTURI NOI ÎN PROGRAMUL OLIMPIC
tUrmare din pag. 1)

maximum 16 concurenți la fle
care probă.

— Dar tenisul românesc cum 
se simte implicat ?

— Evident, pentru noi tur
neul olimpic devine un stimu
lent. chiar in condițiile unei 
mari concurențe pentru accede
rea pe tabloul olimpic. In ciu
da aparentelor, pentru pregăti
rea candidaților la Jocurile O- 
limpice din 1988. timpul este... 
destul de scurt. Avînd la dispo
ziție doar 7 ani. ba chiar mai 
puțin. înseamnă că trebuie să 
apelăm la generația copiilor a- 
cum de 11—12 ani. Federația 
noastră si-a schitat un plan 
strategic special în această di
recție. încă din primăvara lui 
1982 vom iniția largi acțiuni de 
selecție, sub titlul „speranțe 
olimpice**.

va fi obligat să plătească ech 
pelor gazdă o sumă de 10 
lire sterline, care să acope 
pierderile cauzate de lip 
spectatorilor. Aceste măsu 
se apreciază, sînt cele mai s 
vere din ultimii 10 ani, de ci 
stadioanele formațiilor Lee 
United și Manchester United 
fost închise pe cîteva sapi 
mini, din aceleași motive.

ALTE ȘTIRI • REZULTATE

• Pregătindu-se pentru ti 
neul final al C.M., Algeria a i 
trecut pe teren propriu f 
matia Brest, din prima divi 
a campionatului francez, cu 3 
(1—0), prin golurile înscrise 
Belloumi, Yahi și

• în urma unei 
care au participat 
tivi din 16 țări 
„Balonul de aur“ 
a fost cucerit de < 
Lahkdar Bellouni. Pe 
următoare au fost 
Thomas Nkono (Camerun) 
Aii Fergani (Algeria).

• Titlul de cel mai bun 
balist din Ungaria in anul 
a fost atribuit lui Tibor Ny; 
care activează la echipa 
rencvaros Budapesta. Pe 1< 
rile următoare au fost cla 
Intre Garaba (Honved) și 
zar Szentes (Raba).

ediție a ,,Marelui Premiu FI 
Iată primele rezultate înregi.1 
te: Pam Casale — Jo Durie 
6—1 ; Joanne Russel — Betsv 
gelsen 3—6, 7—5, 6—4 : Beth 
ton — Zina Garrigson 6—2, 
Principala favorită a concur.1 
este Tracy Austin • Rezt 
înregistrate în finalele turn 
pentru juniori de la Port 
hington : 
Canceliotti 
Sundstrom ______
feminin : Janet Lagasse (S.1 
— Heather Ettus (S.U.A.) 
6—2. a în turneul de la 
laida, australianul John Jam' 
învins cu 6—3. 7—6 pe ani( 
nul Tim Wilkinson.

YACHTING • După trei r« 
în C.M. de la Adelaida (Ai 
lia) la clasa ,,420“ continuă 
mențină lider sportivul ves 
man Andreas Etten. Cea 
treia regată a fost cîștiga

mai mare atenție 
Centrul republican 
re de la complexul 
unde sînt reuniți 
lentați opii de 
Pentru sporirea spațiului afec
tat pregătirilor, chiar zilele a- 
cestea încape amenajarea a trei 
terenuri cu suprafață de ci
ment intr-unui din pavilioane
le Complexului expozițional din

titlul
în paralel vom da o 

activității la 
de pregătl- 

..23 August", 
cei mal ta- 

12—15 ani.

$

ERIKA HESS 
CONDUCE AUTORITAR 
IN,,CUPA MONDIALĂ-

Schioara elvețian- 
că Erika Hess pare 
hotărită sd-i suc- 
ceadă în palmaresul 
Cupei Mondiale ce
lebrei sale compa
trioate Marie Th&re- 
se Nadig. In urma vie 
toriel In slalomul 
special de la Mari- 
bor (Iugoslavia) — 
din care vă prezen
tăm imaginea alătu
rată a treia con
secutivă în această 
specialitate, Erika 
Hess s-a distanțat 
în fruntea clasa
mentului feminin 
al Cupei Mondiale : 
173 p față de 139 p 
ale vest-germancei 
Irene Epple.

Telefoto : 
P. AGERPRESA.

Calendarul internațional al 
baschetului va fi foarte încăr
cat în acest sezon.

• Turneul de calificare pen
tru C.E. de juniori (1217 a- 
prilie) : în Malta : Portugalia, 
Franța, Turcia, Italia, Malta ; 
în Israel : Grecia, Iugoslavia, 
România, Israel ; în Norvegia : 
Suedia, Finlanda, Polonia, An
glia, Norvegia, in Scoția : Da
nemarca, R.F. Germania, O- 
landa, Spania, Scoția, in Bel
gia : Luxemburg, Cehoslovacia, 
Ungaria, Austria, Belgia. C.E. 
de juniori, ediția a X-a, în 
Bulgaria (21—29 august) la Di- 
mitrovgrad și Haskovo.
• Turneul dc calificare pen

tru C.E. de cadete (14—18 apri
lie) : în Franța ; Luxemburg. 
Scoția. Anglia, Iugoslavia,

LA CHENGDU
înălțimi mergînd de la un me 
tru la 10 m, stau la dispoziția 
săritorilor- O tehnologie avan
sată asigură aerul condiționat 
și încălzirea întregului edifi
ciu, ca și funcționarea instala
ției de „sparge-valuri". Astfel, 
tehmeratiwa apei este menținu
tă constant la 25 grade Celsius, 
cea a aerului la 27 grade, iar 
umiditatea la 60—70 la sută. 
Pereții și acoperișul sint pre
văzute, totodată, cu un sistem 
de absorbire a sunetelor. Insta
lația proprie de iluminat este 
suficientă^ pentru a asigura lu
area de imagini în transmisiile 
de televiziune. Dispozitive spe
ciale fac posibile observațiile și 
luarea de fotografii subacvati
ce. Cronometrajul și afișajul e- 
lectronic sint asigurate de o in
stalație furnizată de binecunos
cuta firmă elvețiană „Omega".

în timpul celor aproape trei 
ani cit a durat executarea con
tracției noului bazin din Cheng
du, șantierul a fost vizitat de 
experți din mai multe țări, 
printre care Japonia, Iugo
slavia și Anglia, toți aceștia 
apreciind înalta calitate a lu
crărilor efectuate.

piata Scînteii- Și incă o nou
tate : odată cu înființarea Te- 
nis-ClubuIui Timișoara (chiar 
luna aceasta), vom beneficia de 
un nou centru olimpic de pre- 
gătirț. în aer liber, apoi, vom 
asigura tinerilor jucători o bo
gată activitate competițională. 
Ei vor participa la turneele di
vizionare ale seniorilor (bun 
prilej de a-și îmbogăți expe
riența), vor avea întîlniri pe 
echipe cu cei mai buni copii 
din Bulgaria și Ungaria, vor 
lua parte la turnee individuale 
in Cehoslovacia, Ungaria. Bul
garia și U.RS.S., iar in măsura 
in care se vor ivi individuali
tăți distincte le vom înscrie la 
marile turnee de juniori de la 
Roland Garros si Wimbledon. 
Acest proces continuu de se
lecție si pregătire va fi condus 
de antrenorii emeriti Alexe 
Bardan și Ștefan Georgescu, de 
antrenorii Centrului republican. 
Ecaterina Rcșianu și Radu Bă- 
din precum și de tehnicienii 
principalelor noastre furnizoare, 
cluburile Dinamo. Steaua. TCB 
Dinamo Brașov. Politehnica 
Clui-Napoca. Dunărea Galați. 
Sănătatea Oradea și proaspătul 
TC Timișoara. Acum, fiecare 
lună — nu fiecare an — devine 
importantă în campania olim
pică !

CLASAMENTUL FINAL
AL MARELUI

PREMIU F.I.L.T
ediția

Ivan

în clasamentul final al Ma1 
relui Premiu FILT — 
1981, pe primul loc s-a situat 
tenismanul cehoslovac 
Lendl, învingător în 9 turnee 
din cele 20 la care a participat- 
Lendl a totalizat 2 413 puncte, 
fiind urmat de americanii John 
McEnroe — 2 095 p, Jimmy
Connors — 1717 p, argentinie
nii Jose Luis Clcrc — 1514 p, 
Guillermo Vilas — 1 473 p, su
edezul Bjorn Borg — 1159 p, 
americanii Roscoe Tanner — 
1 100 p. Elliott Teltscher — 
1 070 p, Vilas Gerulaitiș — 1 050 
p și francezul Yannik Noah — 
965 p. La dublu, primul loc a 
fost ocupat de cuplul Peter 
Fleming — John McEnroe.

Franța, Austria ; in Ungaria : 
România, Polonia, Ungaria ; 
în Irlanda : Suedia, Olanda, 
Norvegia, R.F. Germania, Ir
landa ; în Spania: Portugalia, 
Belgia. Israel, Spania. C.E. de 
cadete ediția a IV-a, în Fin
landa (8—15' august) la Vusi- 
kaupunba, Tampere și Hel
sinki.

A Turneul de calificare pen
tru C.E. de seniori (aprilie) : 
Damasc : Algeria, Bulgaria, Ci
pru. Elveția. Siria ; Edinburgh : 
Austria, Egipt, Irlanda, Islan
da. Scoția, Ungaria- Challenge- 
Round, în Portugalia (mai) S 
Lisabona : Suedia, Anglia, Por
tugalia, R.F. Germania, Fin
landa, — echipa calificată la 
Edinburgh ; I’orto : România, 
Belgia, Turcia, Grecia, Olanda, 
echipa calificată la Damasc (se 
califică 4 echipe 
a europenelor).
• Campionatul 

culin, ediția a 
lumbia, Ia Caii (15—28 august)

Ediția a XXIII-a a C.E. de 
seniori, grupa „A“ va avea loc 
în Franța, în 1983 (26 mai — 
4 iunie), preliminariile la Caen 
și Limoges, fazele finale la 
Nantes.

în grupa „A“

mondial mas- 
IX-a, în Co

A
VOR CUCERI BRAZILIENII PEN

TRU A PATRA OARA TITLUL 
MONDIAL ?

in-
în

C. Liverpool, cu 
de $cste hotare 
că acest succes a 
mult mai ușor 

o arată scorul, 
dominînd 

neobiș-

Comentînd finala Cupei 
tercontinentale disputată 
decembrie la Tokio si Înche
iat! cu victoria echipei Fla
mingo Rio de Janeiro în fața 
formației F. 
3—0, presa 
menționează 
fost obținut 
chiar decît 
fotbaliștii brazilieni 
partida de o manieră 
nuită pentru o întîlnire la un 
asemenea nivel. Dealtfel, re
levă comentatorii, acesta nu 
este decît un alt indiciu că și 
echipa națională a Braziliei se 
află in formă și se înscrie 
printre marile favorite ale 
turneului final al C.M. din 
Spania, după ce anul trecut, in 
dispute 
ropene a obținut numai victo
rii : în

cu reprezentative cu-

Uruguay, Ia „Mundialî- 
to“ (4—1 cu R. F. Germania), 
apoi in turneul european din 
primăvară a realizat alte trei 
succese în fața unor echipe 
care vor fi prezente și ele Ia 
„El Mundialul" spaniol : a în
vins Anglia, cu 1—0, Franța, 
cu 3—1 și R. F. Germania, cu 
2—1. Spania, se arată în co

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELE
ATLEA'lSM • Cursa feminină 

pe 3 000 m, la Sao Paulo a fost 
cîstigată de atleta portugheză Ro
sa Mota, cea care terminase în
vingătoare în crosul disputat, in 
noaptea Anului Nou. pe străzile 
aceluiași oraș. Rosa Mota a re
alizat timpul de 9:39,0, fiind ur
mată de Heide Hfjtterer (R. F. 
Germania) — 9:44,3 si Doris Wil- 
harter (Austria) — 10:03 a Bel
gianul Alex Hagelsteens a termi
nat învingător în crosul desfă
șurat la Madrid, fiind cronome
trat pe distanta de 10.500 km cu 
timpul de 28:36,0. în întrecerea 
feminină, victoria a revenit cu
noscutei campioane norvegiene 
Crete Walt?

BASCHET a într-un meci con- 
tînd pentru grupele sferturilor de 
f!nală ale C.C.E. fem’n’n. T.T.T. 
Riga a învins ne teren oronriu, 
nu 81—50 (40—28). formația B.r
Bvdapesta.

CICLISM rț» Cursa de șase zile 
de la Koln s-a încheiat cu vtato-

RENALDO NEHEMIAH
I Captivată de uimitoarea serie 

a tai Sebastian Coe, lumea atle
tismului a trecut prea ușor cu 
vederea peste un record din 
1981 care nu este, în valoare ab
solută, cu nimic mai prejos de- 
cît oricare din performanțele tal 
„Seb" : 12,93 ta 110 m garduri, 
rezultat obținut anul trecut, la 19 
august, de .americanul de culoare 
Renaldo Nehemiah,, primul timp 
sub 13 secunde (cu cronometraj 
electronic) din istoria probei. Pe 
cît de explicabil pe-atît de neme
ritat, tributul pe care Nehemiah 
îl plătește talentului polivalent al 
britanicului și atmosferei eferves
cente din jurul semi-fondului nu 
ne poate face să uităm că avem 
în față pe cel mai bun alergător 
peste garduri înalte din istoria 
atletismului, titlu pe care unii în
cepuseră să i-l atribuie cu mai 
bine de 3 ani In urmă, ta sf in
și tul tai 1978, cînd Renaldo era 
junior și nu doborîse _____
mondial al seniorilor! I Confirma
rea a venit imediat : 
începutul tai 1979 și, la foarte 
puțin timp, 13,00, ta limita ,,im
posibilei bariere" a celor 13 se
cunde. După un an 
(„doar" 13,21 în 1980, 
iluziei spulberate a 
Jimpic), Renaldo reia 
1981. Este prea grăbit, însă, și se 
accidentează la începutul sezonu
lui. In absența lui, Greg Foster 
cîștigă tot, ba îi și amenință re
cordul (10,07), după ce fusese ți
nut da respect timp de trei ani... 
Dar ta jumătatea lui iulie Ne
hemiah e vindecat. Reintră cu 
13,26, apoi lămurește lucrurile cu

recordul

13,16 ta

de rogoz 
din cauza 
tidviui o- 
asaltul în

I
I

iute. " 'uiO

mentariu, ar putea fi terenul 
ideal pentru brazilieni de a cu
ceri a 4-a oară titlul mondial.

PROGRAMUL ECHIPEI 
UNGARIEI

vederea turneului final al 
lotul Ungariei va efectua 
la 16 ianuarie un pro- 
special de pregătire fizi-

în 
C.M. 
pînă 
gram .. ...
că. La 22 ianuarie, selecționata 
Ungariei va pleca intr-un tur
neu de o lună în Australia. La 
reîntoarcerea în țară, fotbaliș
tii unguri vor disputa două 
partide amicale : cu Austria 
și o altă formație. La începu
tul lunii mai, lotul va între
prinde un scurt turneu în El
veția.

MASURI DRASTICE CONTRA 
HULIGANISMULUI

luat 
su- 
din

Federația engleză a 
măsuri drastice împotriva 
porterilor clubului Chelsea, 
liga secundă, care s-au dedat 
la acte de huliganism în tim
pul meciului Derby County — 
Chelsea. începînd de la 1 ia
nuarie 1982. suporterii clubului 
londonez nu mai pot să-și în
soțească echipa în deplasări, 
iar în ziua meciului nu 
vîndute bilete la casele 
dioanelor unde va 
Chelsea. De asemenea.

vor fi 
sta- 

evolua 
clubul

Wilingen (R. F. Germa-

ria cuplului vest-german Wilfried 
Peffger — Albert Fritz, urmat la 
un tur de perechile Patrick Ser- 
cu (Belgia) — Gregor Braun 
(R F. Germania) șl Rene Pijnen 
(Olanda) — Josef Kristen (R. F. 
Germania), * * Ciclocrosul desfă
șurat la Petange (Luxemburg) a 
revenit ves t-germ anului Heinz 
Weiss, înregistrat pe distanța do 
20,500 km cu timpul de lh 08:45.

SCHI • „Cupa Europei4* la să
rituri a programat ne trambulina 
de la _ ..
nia) un concurs cîștigat de spor
tivul vest-german Peter Rohwein, 
cu 244 n (sărituri de 99.5 m și 
98 m). Pe locul secund s-a cla
sat finlandezul Erkki Nykaenen 
— 235,7 p. După patru probe, în 
clasamentul general conduce Pe
ter Rohwein — 
compatriotul său 
berger — 37 p.

TENIS rs La 
îneenut întrecerile „..... ...... ....
neu feminin contînd pentru noua

46 p. urmat de 
Thomas Hassel-

au
primului tur-

fa

I
I

13.22).„rebelul" Foster (13,00 — ...
iar ta 19 august, po faimoasa 
pistă a stadionului Letzigrund, ta 
Zii rich, celebră (într© altele) și 
pentru acel 13,2 „cu cîntec" ai 
tai Martin Lauer din 1959, opreș
te ceasul electronic la 12,93, în 
ciuda vîntutai ușor potrivnic 
(0,2 m/s) I Foster e bătut clar, 
deși reușește cursa vieții (13,03). 
Renaldo continuă ta același ni
vel (13.07 ta Koln, 13,04 la Ko
blenz și 13,07 la Bruxelles, toate 
în ultima decadă a lui august), 
dar ta „Cupa Mondială" alear
gă... Foster, pentru că selecția 
echipei americane avusese loc în 
iunie, cînd Renaldo era acciden
tat. (N-â fost nici singura și 
nici cea ma-i mică greșeaiă a se
lecționerilor americani ta Ro
ma.,.).

Neînvins în ultimii patru ani - 
ca și Edwin Moses, „vecinul" de 
ta 400 mg —, Nehemiah declară 
că n-a atins încă limita poten
țialului său și că speră să smul
gă încă 15—20 de sutimi recor
dului în condițiile unei curse 
ideale. O cifră de 12/75 pare de 
domeniul fabulosului, dar să nu 
uităm că Renaldo (1,85 m și 77 
kg) va împlini ta 24 martie 1982 
doar 23 de ani. Și chiar acest 
12,93 nu pare — după „măsura 
comună" a generației — incre
dibil? Talentul și antecedentele 
lui Nehemiah ne determină să 
afirmăm că, în ceea ce îl pri
vește, orice este posibil ; chiar 
și un 12,75 pe 110 metri. Cu 
garduri...

Vladimir MORARU

...

s
t"

I

I
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anchete, 
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