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„DACIADA DE IARNĂ 
PULSEAZĂ PUTERNIC 

PE MELEAGURILE TĂRII

Astă-seară, In sala Dinamo, de la ora 18

DINAMO - URALOCIKA SVERDLOVSK 
ÎN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA VOLEI (f)

• Ample aciivilâfi sportive in toate Județele

începutul acesta de an. cu 
zile primăvâratice, în care 
zăpada și înghețul s-au refu
giat spre munte — la cfmpie, 
pe alocuri, părelnica primăva
ră a făcut ca pomii să dea în 
muguri — a amînat multe 
competiții specifice „Daciadei" 
de ' iarnă, în care schiul, pati
najul și săniuța alcătuiau „vi
oara întîi". Dar mult îndrăgita 
competiție sportivă națională 
nu a încetat nici o clipă să 
se desfășoare, în asociații și 
cluburi, prin concursuri sporti
ve în aer iiber

Abia s-au încheiat competi- 
țiite tradiționale dedicate zi 
lei de 30 Decembrie că. potri
vit principiului activității neîn
trerupte în cadru! „Daciadei", 
pe întreg cuprinsul țârii s-au 
deschis porțile pentru alte 
concursuri dotate cu cupe de 
tradiție. Astfel, sucevenii, ca
re de la Cîmpulung Moldove
nesc în sus au zăpadă bere
chet, continuă competițiile de 
schi și sanie.

— Dealul Negru, din Vatra 
Dornei, este in fiecare zi un 
furnicar, ne spunea tovarășul 
Drago? Macovei. secretar al 
C.T.E.F.S. Suceava. Copiii își 
încheie (10 ianuarie n.n.) eta
pa Județeană la schi fond și 
alpin, urmînd concursurile ju 
niorilor. în comuna Botuș s-a 
încheiat „Cupa vacanței" șl se 
pregătește tradiționala între
cere „Săgeata zăpezii", la ca-

re vor lua parte sportivi din 
satele și comunele din jur. La 
Dorna Candreni începe „Cupa 
Oușorul", iar la Brodina și 
Crucea — alte două concursuri 
de schi. Se pregătește, de ase
menea, pentru sfîrțitul lunii 
„Cupa Suhardului" la Ciocă
nești. Cei din Cîmpulung Mol
dovenesc se antrenează pentru 
„Festivalul sporturilor de iar
nă". Dar „Daciada" nu în
seamnă numai activități la 
munte. Aici, la Suceava, conti
nuăm selecția pe patinoarul 
artificial, desfășurăm con 
cursuri de hochei, iar în aso
ciațiile sportive ale întreprin
derilor se desfășoară cu vigoa
re crescîndă competiții de te
nis de masă și șah.

„Daciada" își continuă acti
vitatea cu intensitate sporită 
și în alte județe. în Dîmbovi
ța, de pildă, unde zăpada a re
zistat asalturilor solare pe Cul
mea Dichiu — loc căutat pen
tru bunele plrtii de schi și sa
nie — copiii din Pucioasa și 
Fleni își încheie campionatele 
județene la sanie și schi, cam
pionate la startul căror* s-au 
aliniat peste 1000 de copii, 
printre ei afltndu-se și laurea- 
țil finalelor „Daciadei" de 
anul trecut, din comuna Run- 
cu. Jos, către șes, „Daciada"

Sever NORAN

^Continuare In pao a T-«)

Tinăra dinamovistă Speranța Găman a fructificat prompt un atac 
construit de Mirela Pavel. Fază din meciul Dinamo 
in primul tur al actualei ediții a

Un eveniment de real inte
res pentru publicul bucu- 
reștean amator de volei se va 
derula astăzi în sala Dinamo : 
campioana țării noastre la vo
lei feminin, Dinamo Bucu
rești, va întîlni puternica for
mație sovietică Uralocika Sver
dlovsk, în ultimul tur dinain
tea turneului final al C.C.E. 
Partida de pe teren propriu 
(revanșa va avea loc miercu
rea viitoare la Sverdlovsk) are 
o mare importanță pentru ju
cătoarele noastre, ea fiind — 
credem — hotărîtoare pentru 
calificare.

în vederea întîlnirii de astă- 
seară (ora 18), antrenoarea 
Doina Ivăncscu și-a pregătit

Foto : Vasile
Leixoes, 

BAGEACC.C.E
lotul cu multă grijă, efectuînd 
antrenamente zilnice și jocuri 
de verificare cu echipa de ju
niori a clubului. Principala 
preocupare s-a îndreptat către 
găsirea celor mai potrivite so
luții tactice, in fața unei atit 
de valoroase partenere de în
trecere, antrenată de Nikolai 
Karpol. Iată lotul dinamovist: 
Mariana Ionescu, Victoria Ban-

ciu, Irina Pelculcț, Victori» 
Georgcscu-Nlculescu, Doina 
Moroșan, Mirela Pavel, Corina 
Crivăț, Speranța Găman, Car
men Bobe, Carmen Puiu (i 
Nicoleta Iancu.

Deși voleibalistele sovietice 
sînt, fără doar și poate, greu 
de depășit, reprezentantele 
noastre nădăjduiesc ca printr-e 
comportare la înălțime, prin- 
tr-o mobilizare exemplară, 
facă o partidă reușită care 
dea satisfacție celor care 
veni să le Încurajeze.

Campioana sovietică a 
sit ieri în Capitală, iar aseară 
a și susținut un antrenament 
de acomodare în sala Dinamo. 
Din lotul deplasat de antreno
rul Karpol se 
pi cele" Natalia 
dia Loghinova, 
nova, Nadejda 
Makagonova și 
Arbitrii meciului-tur : 
ger și Ziak (ambii din Ceho
slovacia).

să 
vot

remarcă „olim- 
Razumova, Ll- 
Elena Akhami- 
Radjevici, Irina 
Olga Solovova. 

Dittin-

• Astă-seară, la Peraik, sa 
desfășoară manșa I a confrun
tării dintre echipa masculină 
locală Minior și formația Ex
plorări Baia Mare, în primul 
tur al „Cupei balcanice*.

RULMENTUL BRAȘOV - ISKRA

LUPTELE GRECO ROMANE ÎSI POT MENȚINE 
POZIȚIA FRUNTAȘĂ ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ

Pentru luptele greco-romane 
din țara noastră anul 1981 a 
fost deosebit de bogat în în
treceri internaționale de an
vergură, luptătorii români ali- 
niindu-se 
că) la 
europene 
Mondiale 
rești) și 
diale (Oslo).

Ca urmare a faptului 
nicienii noștri și-au propus ca 
principal obiectiv obținerea u- 
nor performanțe remarcabile 
la Universiada de Ia București,

(în ordine cronologi- 
startul campionatelor 

(Gdteborg), Jocurilor 
Universitare 

campionatelor
(Bucu- 

mon-

că teh-

în programul de pregătire a 
sportivilor fruntași celelalte 
mari competiții din prima par
te a anului au constituit mo
mente de verificare a potenția
lului lor de luptă. Așa se și 
explică faptul că, de pildă, în 
echipa (incompletă) pentru 
campionatele europene, .au fost 
introduși trei tineri debutanți 
(Mihai Cișmaș, Nicolae Zamfir 
și Ion Tecuceanul, iar la cam
pionatele mondiale de la Oslo, 
n-au participat decît patru 
luptători români.

o
SUCCES REMARCABIL 

LA UNIVERSIADA 
întrecerea pentru care s-au 

concentrat toate forțele — 
Universiada — s-a incheiat cu 
un succes remarcabil al 
zentanților țării noastre, 
dintre ei (N. Zamfir, 
St. Rusu, I. Draica. 
V. Doiipschi) reușind 
rească titlurile de 
mondiali universitari, 
lalți patru (C. Alexandru. 
Gingă, Gh. Ciobotaru. 
drei) să obțină medalii 
gint. Trecînd peste 
manțele propriu-zise.

I. 
I.
să

repre- 
șase 

Păun, 
Matei, 
c u ce

ea m pioni 
iar cei-

N. 
An-

PARTIZANSKE (Cehoslovacia)
Returul, la 17 ianuarie, la Topolcany

examen, 
pentru

Rulmentul s-a pregătit in com
pania divizionarei „B“ Vultu
rul Ploiești, tehnicienii forma
ției brașovene urmărind în
scrierea cît mai multor goluri, 
dar și cîteva idei tactice, me
nite să contracareze, pe cît 
posibil, stilul adversarelor, 
Iskra Partizanske a mai jucat 
în România, în ediția 1930— 
1981 a „Cupei cupelor", hand
balistele 
la București, 'n 
chipei Confecția, 
aceeași 
trofeul, 
mație 
Zagreb, 
lilate Partizanske
Brașov cu cea mai bună garni
tură, din care nu lipsesc „in
ternaționalele" Maria Konce- 
kova, Helena Brezanyova, Bo- 
zena Greguskova, Dana Vira- 
gova, Maria Kovacova, Libusa 
Ilanesova și altele. Antrenorul 
formației este Jozef Oravec, 
avîndu-1 ca secund pe Ivan 
Koncek. Partida va fi arbitra
tă de iugoslavii Banjanin și 
Sever. Meciul este orogramat 
la ora 11.

Greu, foarte greu 
duminică dimineață, 
handbalistele de la Rulmentul 
Brașov. Dar nu de netrecut ! 
Pentru premiera care se va 
consuma, de-a lungul a 60 de 
minute, în Sala sporturilor din 
orașul de sub Tîmpa, ele mun
cesc încă de a doua zi 8upă 
ce au cîștigat titlul de cam
pioane ale țării. Antrenorul 
principal al formației, profeso
rul Remus Drăgănescu. ne spu
nea : „Evoluînd pentru pri
ma oară in suprema competiție 
continentală pe echipe, • Cupa 
campioniior europeni, ne Sim
țim onorați, dar aceasta ne și 
obligă enorm. Ne-am pregătit 
minuțios, atit la capitolul 
zistență fizică, precum și 
cel tehnico-tactic, dorind 
facem lot ce stă în puterile e- 
chipei pentru a întrece un ad
versar valoros. Obiectivul pe 
care ni l-am propus pentru 
partida cu Iskra Partizanske 
din Cehoslovacia este să cîș- 
tigăm și să ne calificăm in 
turul următor. Desigur, in me
ciul de acasă va trebui 
dtinăm o zestre cît mai 
de goluri". în ultimele

cehoslovace evoluînd 
compania e- 

Dealtfel, în 
ediție, Iskra a cîștigat 
învingind o altă for- 
redutabilă, Lokomotiv 
Echipa din mica loca- 

a sosit la
V. 
de ar- 
perfor- 
trebuie 

să spunem că întrecerea de la 
București a constituit un pri
lej de afirmare pentru doi 
tineri : Nicolae Zamfir (5T kg) 
și Ilie Matei (90 kg), aflați la 
primele lor mari succese inter
naționale. în același timp, s-a 
putut constata o evidentă re
venire de formă a lui Ion

Mihai TRANCA

a

(Continuare in pag. a 8-a)

re
ia 
să

să a- 
mare 
zile. lon GAVRIEESCU

In cuprinsul ziarului 1
Un bilanț edificator al celei de
Fotbalul in dezbaterea

Il-a ediții a „DACIADE!“ (pag 4-5)

antrenorilor de Divizia „A“ (pag. 3) Azi. la Dane ncrculanc, înțepe

turneul zonal din cadrul cam
Exercițiul fizic, tin prieten necesar

In toate anotimpurile vieții (pag. 4-5)
pionatului mondial de șah (pag. 6)
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PORȚI LARG DESCHISE TINERILOR MODELIȘTI
Pentru cititorii mai_ puțin 

avizați asupra activității mo- 
delistice de la noi, socotim că 
trebuie reținute cîteva cifre 
edificatoare : în prezent fiin
țează în țară 2 1OO cercuri teh- 
nico-aplicative pionierești, cu 
peste 77 000 de ..ucenici" în ale 
construcțiilor. 30 de cercuri cu 
peste 10 00 de participant în 
cadrul organizațiilor U.T.C., 
peste 330 de secții (în cluburi 
și asociații sportive) afiliate la 
Federația română de modelism 
cu peste 7 800 de sportivi legi
timați, băieți și fete, pe dis
cipline : aeromodelism, navo- 
modelism, rachetomodelism și 
automodelism. Așadar, o acti
vitate de amploare deosebită, 
menită să facă educație patrio
tică și tehnică copiilor și ti
nerilor prin sport. Peste 320 
de antrenori, 420 de instruc
tori și 700 de arbitri, oameni 
pasionați și perseverenți — 
cei mai m.uiți dintre ei ingineri 
și specialiști la locurile lor de 
muncă — își dedică timpul 
liber sprijinirii modelismului, 
dezvoltării acestui sport pe 
care l-au practicat și ei și 
căruia i-au rămas credincioși. 
Datorită muncii lor și spriji
nului acordat de factorii cu 
atribuții, bilanțul cu care se 
Încheie fiecare an este tot mai 
bogat.

înainte de a prezenta cîteva 
repere ale activității yiitoare, 
așa cum apar ele în preocu
pările federației de specialitate 
— secre'ar responsâbil Dumi
tru Cerchezeanu — vrem să fa
cem o privire retrospectivă a- 
supra anului modelistic 1981. 
Și aici tot cifrele sînt edifica

DOUA DECENII SUB

Ne oprim, ci de atitea ori, a- 
cum, la început de an, la turnul 
de parașutism din Parcul „23 
August". Și iată, o foarte plă
cută surpriză : o găsim aid pe 
Maria Iordănescu, maestră a 
sportului, una din vedetele para
șutismului nostru, de curînd înca
drată ca instructoare. Da, aici, 
pe pămînt, una din amazoanele 
cerului, tînăra aceasta cu chipul 
învăluit mereu în zîmbet, bine
cunoscută iubitorilor aviației de 
la noi, și nu numai de la noi.

— Cît este de dnd zbori prin 
văzduh, sub cupola parașutei, 
pentru culorile aeronauticii noas
tre, Maricica ?

— Am îmnlinit vara trecută 20 
de ani. 20 de ani de pa
rașutism — repetă apoi, cu 
oarecare nostalgia în glas. 
Timp de 20 de ani, munci
toarea, apoi tehniciană Maria Ior- 
dănescu și-a consacrat timpul li
ber unuia din cele mai temerare 
sporturi, părăsind bordul avionu
lui de la 600 m sau de la multe 
mii de metri altitudine, ziua sau 
noaptea, pe vreme bună ca și pe 
timp cu biciuiri de vînt și ploaie, 
la antrenamente și în competiții 
interne șl internaționale, la cam
pionate balcanice, europene și 
mondiale.

CORIN BIANU, BUCUREȘTI. A- 
veți cuvîntul : 
Atleții-n fug a lor măiastră, 
Cu noi recorduri

a saltează-Olirnpul. 
Și-i aclamăm uitlnd că-n lumea 

noastră
Aleargă cel mai iute... timpul !

Din păcate, acesta este adevărul!
NELU BOROȘ, GALAȚI. Cu 

foarte mare greutate, F.I.F.A. la 
în discuție propunerile privitoare 
la modificarea unor prevederi ale 
regulamentului, fie ele și minore. 
Cu atît mai puțin ar avea șanse 
să fie discutată o sugestie de fe
lul celei pe care o faceți dv, șl 
anume ca loviturile de la 11 me
tri să devină lovituri de la 13 
metri, cu perspective mai mari 
de a fi apărate și de a fl acor
date astfel de arbitri chiar și îm
potriva gazdelor. Dar, față de 
numărul loviturilor de la 11 me
tri care se ratează, nici nu știu, 
dacă este nevoie de o astfel de 
modificare. împărtășesc, totuși, 
părerea dv. că, în unele cazuri.

® Aproape 100 000 de practicanți ® Numeroase titluri șl medalii
In bilanțul ’81 • Acțiuni ferme pentru dispariția „golurilor" 

încă existente
toare : au fost organizate pes
te 1 000 de concursuri locale 
sub genericul „Daciadei". 19 
competiții interjudețene și 7 
republicane la care au partici
pat peste 77 000 de sportivi. 
Peste 77 000 de șoimi aî pa
triei, pionieri, elevi și stu- 
denți, tineri muncitori au trăit 
bucuria întrecerilor de aero
modelism și navomodelism, 
rachetomodelism și automode
lism, au petrecut cliipe de des
tindere prin mișcare, demon- 
strîndu-și măiestria sportivă și 
inteligența creatoare.

Recent, federația a organizat 
un curs de perfecționare a ca
drelor de specialitate, concomi
tent cu o tabără de pregătire 
pentru cei mai valoroși spor
tivi de performanță, pe disci
pline, prilej cu care s-a ținut 
și plenara comitetului federal. 
Șase zile -în care specialiștii în 
acest domeniu au făcut schimb 
de experiență, au construit 
și experimentat aparate, au 
discutat despre ceea ce se cu
vine a fi făcut Pentru dezvol
tarea modelismului la nivelul 
cerut de documentele de 
partid, care îl nominalizează 
ca factor de seamă în educa
rea patriotică și tehnică a ti
neretului. Concluziile desprin
se au arătat că anul 1981 s-a 
încheiat cu un bilanț pozitiv : 
un număr mult sporit de' ac
țiuni organizate față de pla

CUPOLA PARAȘUTEI
— Cite salturi al executat 7
— Dacă vreți o cifră exactă. In 

carnetul meu de zbor a fost în
scrisă, de curînd, cea de a 2 330-a 
lansare.

— Și dacă te-am ruga să ne 
spui care a fost cea mai grea 7

— Nu pot răspunde. In parașu
tism fiecare salt este un examen. 
Și nici unul nu-i ușor. Vedeți, 
de-asta fiecare dintre lansări dă 
sentimentul victoriei tale asupra 
forțelor naturii, satisfacția suc
cesului.

— Dar marile satisfacții, care au 
fost ?

— Fiecare salt. Sigur, am avut 
și necazuri, cu parașute care s-au 
„încăpățînat* să nu se deschidă 
pînă aproape de pămînt, cu ra
fale de vînt care m-au trîntit 
nemiloase la aterizare, ca pe un 
dușman al văzduhului, dar totul 
s-a terminat cu bine.

Așadar, marile satisfacții: fieca
re salt. Cu cîtă modestie spus 
Ne-am fi așteptat ca Maricica să 
nd vorbească de bogatul ei pal
mares : 19 recorduri republicane 
și unul mondial, trei titluri de 
campioană națională șl un titlu 
de campioană balcanică (în grup), 
cîstigarea înaltei distincții aF.A.I. 
„Diploma Paul Tissandier* pen
tru merite deosebite în dezvolta
rea aeronauticii... Ce anume a a- 
llmentat puterea ei de a realiza 
aceste succese ? Ne-o spune cu 
aceeași modestie :

— Așa am fost educată: de pă
rinți, de colectivul în care am mun
cit — să lucrez cu seriozitate șl răs
pundere. să iubesc sportul căruia 
mi-am dăruit viața. Si ar mai fi 
ceva : exemplul soțului meu, Io
nel, parașutist de performanță și 
antrenor.

— Iar acum 7
— Sînt bucuroasă că am fost 

încadrată în colectivul specialiș
tilor chemați să urce parașutis
mul nostru Ia altitudini tot mai 
mari, să educe tineretul îndră
gostit de acest sport tehnîco-apli- 
cativ.

V. T. MU REȘ

penalty-ul este o sancțiune mult 
prea aspră față de infracțiunea 
comisă în careu, de multe ori 
discutabilă. De-aici și permanen
tele discuții care au loc la acor
darea unei lovituri de la 11 me
tri. Dar, orice modificare ar atra
ge după sine inconveniente și 
mal mari, poate. Deci, să lăsăm 
lucrurile așa cum sînt...

MARIN MANEA, BRAlLA. Tur
neul U.E.F.A. pentru juniori, cîș- 
tlgat de reprezentativa țării noas
tre, s-a disputat în anul 1962 la 
București.

MANUELA TOMA, BRAȘOV. Ji
mmy Connors a evoluat acum 
cîțiva ani în București, dar nu 
în cadrul unul meci oficial, ci 
făcînd demonstrație împreună cu 
nie Năstase. în schimb, l-am vă
zut ta cadru] Cupei Davls, la 
București, ta 1973, pe Stan Smith, 
socotit la vremea aceea, împreu
nă cu Hie Năstase, primii ju
cători de tenis din lume. 

nul inițial, lărgirea bazei de 
masă — cu sprijinul C.C, al 
U.T.C. și C.N.O.P. — iar în 
sportul de performanță au fost 
obținute 38 de medalii de aur 
în competițiile internaționale, 
240 de titluri de maeștri ai 
sportului, față de 231 cît se 
preconiza și 851 de sportivi 
de categoria I, față de 400 din 
planul inițial. Dar, cele „6 zile 
de modelism" inițiate de fede
rație au scos la iveală șl re
surse nevalorificate încă, fap
tul că forul de specialitate 
trebuie să facă mai multe e- 
forturi pentru înzestrarea și 
îndrumarea tehnică a modelis
mului, să valorifice mai bine 
aportul cadrelor de vechi ani
matori ai acestui sport, să gă
sească soluții pentru a ridica 
mai sus ștacheta performanțe
lor. Dintre problemele care se 
cer grabnic și cu seriozitate 
analizate este aceea a „golu
lui" care există în activitatea 
modelistică de la ieșirea spor
tivilor din sfera cercurilor pio
nierești pînă la intrarea lor în 
secțiile afiliate Ia federație, 
mai precis perioada liceală șiâ 
învățămîntului profesional. Se 
cer depuse eforturi pentru re
medierea acestei situații. Ori
cum. acțiunea federației va 
contribui, sperăm, la rezolva
rea multor probleme privind 
acest sport cu implicații deose
bite în viața celor mici și 
mari pasionați pentru tehnică.

Viorel TONCE^NU
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CARTEA SPORTIVĂ
LA CUMPĂNA DINTRE ANII 1981 Șl 1982

- de vorftă cu dr. Giicorghc consiantincscu, directorul Editurii sport Turism —
Editura Sport-Turism s-a impus cu vigoare în activitatea 

editorială din țara noastră, acoperind o tematică de larg 
interes social, cu o priză mereu crescîndă la publicul citi
tor de toate vîrstele și profesiile. O atestă prezența pasa
geră în rafturile și vitrinele librăriilor a lucrărilor purtînd 
simbolul E.S.-T.

Directorul editurii, tovarășul dr. Gheorghe Constantines- 
cu, a acceptat cu plăcere să ne prezinte un scurt bilanț 
privind cartea sportivă în anul 1981 și în perspectiva aces
tui an.

— Stimate tovarășe director, 
cite titluri de carte sportivă ați 
editat în anul precedent ?

— Prin redacția de resort, 
am editat peste 40 de titluri 
de carte cu tematică sportivă; 
împărțite in 4 mari grupe te
matice : lucrări pe ramură de 
sport ; lucrări cu. caracter ge
neral in sprijinul performan
ței; reportaje, portrete, figuri, 
de sportivi și beletristică ; lu
crări privind menținerea și 
întărirea sănătății și petrecerea 
timpului liber.

— Care credeți că a fost 
lucrarea cea mai reprezentati
vă a anului 1981 ?

— Mi-ar fi greu să mă o- 
prese la una singură... Iată, 
spre exemplu, în continuarea 
seriei de mici enciclopedii pe 
ramură de sport au apărut a- 
nul trecut baschetul, boxul și 
voleiul, lucrări exhaustive prin 
modul de abordare și de tra
tare, adresate deopotrivă ma
relui public și sportivilor. Pre
zentarea istoriei disciplinei 
respective — atît pe plan mon
dial, cit și în țara noastră — 
precum și a unor figuri de 
mari sportivi, a unor echipe și 
competiții, a palmaresului și 
altele fac ca aceste lucrări să 
aibă un succes deosebit. și, fi
rește, tiraje mari.

De asemenea, dintre lucrările 
pe ramură de sport merită re
ținută și cea despre baschet, 
aparținînd unui colectiv de la 
I.E.F.S. și manualul de alpi
nism, care vine să umple un 
gol în materie, punlnd la dis
poziția celor interesați, mai 
ales a tineretului, ultimele nou
tăți din tehnica alpină, proce
dee, materiale etc.

— Din beletristica legată de 
disciplinele sportive ?...

— Da, m-aș referi la „IN
FERNUL GLORIEI", de H. 
Naum, o carte despre ciclism 
și cicliști sau la „CEI 15 DIN 
CARP AȚI", o carte despre

VEȘTI DIN KARTING
• O veste bună pentru iu

bitorii de karting : a fost o- 
mologat un kart românesc 
(realizat de un colectiv de in
gineri și tehnicieni condus de 
ing. R. Groza), iar la I.T.B. se 
construiesc primele 200 de bu
căți. Cu acestea, după cum ni 
s-a comunicat de la federația 
de specialitate, vor fi dotate 
loturile republicane șl noile 
secții sportive ce vor lua fiin
ță pe lingă filialele județene 
A.C.R.

• îmbucurător ; noi secții
din țară — afiliate în 1981 — 
au... început cu dreptul, fiind 
prezente, remarcabil, în ac
tivitatea kartistă din anul care 
a trecut : Oțelul Cîmpina, Hi
drotehnica Iași, Felix Brăila, 
Design-Club Iași, Voința Bu
zău, CERO Cluj-Napoca, Elec
tronica Cluj-Napoca, Avîntul 
IJTL Bistrița. >

® Calendarul sportiv compe- 
tițional bogat al anului 1982 
prevede : pe plan intern — 
campionate naționale de viteză 
și anduranță care se vor disputa 
în 7, respectiv ‘5 etape la GA
LAȚI (7—9 mai). BUCUREȘTI 
(11—13 iunie), SUCEAVA (25—27 

rugby, autori — Dimitrie Cal- 
limachi și Geo Raețchi. Apoi 
lucrări mai ample, ca „VIAȚA 
LA PULS 200", a lui IoanChi- 
rilă, „STELELE UNIVERSIA
DEI", de Horia Alexandrescu, 
„1NTILNIRI CARE NU SE UI 
TĂ“. de M. M. Ionescu sau 
„AMINTIRI DESPRE HOCHEI 
Șl FOTBAL", de M. Flamarn- 
pol. Pentru iubitorii sporturilor 
tehnico-aplicative am publicat 
două lucrări din radio-ama- 
torisrn și avem in pregătire u- 
na de modelism (aero, navo și 
rachetomodele), una de plano- 
rism-deltaplanism și una de 
karting.

— Intrăm, deci, in tematica 
noului an ?,..

— Nu înainte de a ne referi 
și la alte lucrări reprezentati
ve pentru editura noastră, cum 
sînt „CULTURA FIZICA ME
DICALA" recent apărută, ela
borată de un colectiv de me
dici și „GHIDUL DE REEDU
CARE FUNCȚIONALA", de 
prof. Dumitru D. Dumitru. Pe 
de altă parte, pescarii sportivi 
au apreciat lucrarea lui Zoltan 
Kaszoni, „PESCUITUL SPOR
TIV", care s-a epuizat cit ai 
zice... pește.

— Ce ați editat pentru cei 
mici ?

— Ca în fiecare an, seria de 
cărți pentru colorat cu temati
că sportivă și turistică, in exe
cuția unor cunoscuți graficieni.

— Ce loc ocupă femela în 
tematica editurii ?

— Încă în acest prim trimes
tru va apărea, probabil, lucra
rea „CULTURISMUL PENTRU 
FEMEI" de prof. Gineta Sto- 
enescu și avem în pregătire 
cartea „FEMEIA $1 SPOR
TUL" de prof. dr. Andrei De
meter. Femeii sportive ii este 
dedicată și o lucrare de bele
tristică — reportaje și evocări 
de figuri celebre din istoria a- 
viației și parașutismului femi
nin românesc.

iunie), BRAȘOV (23—25 iulie), 
SUCEAVA (6—8 august),
BUCUREȘTI (3—5 septembrie), 
GALAȚI (24—26 septembrie) ; 
cei mâi buni conducători de 
kart din țară vor fi prezenți, 
in acest an, peste hotare, ia 
startul a 4 etape din cadrul 
competiției. „Cupa Prieteniei".

• Federația de automobi
lism și karting a stabilit (pe 
baza rezultatelor înregistrate în 
concursurile din țară, și de 
peste hotare), pe cei mai buni 
sportivi ai kartingului în anul 
1981. Interesant este că printre 
primii zece, pe care îi vom e- 
numera în continuare, se află 
și o tînără. Iată topul anului:
1. loan Pescarii (CSU Brașov),
2. Sergiu Budu (Unirea Trico
lor București), 3. Aurel Nicu- 
Iescu (Pescărușul Constanța), 4. 
Tamara Petre (Calculatorul 
București), 5. Petre Niculescu 
(Unirea Tricolor), 6. Milan Os
tin (Lie. ind. auto Timișoara), 
7. Constantin Minciu (Pescăru
șul), 8. Ion Baltă (Pescărușul), 
9. Nicolae Grecaru (Calculato
rul), 10. Mihai Lungu (Unirea 
Tricolor).

— Cum își propune editura 
de specialitate să sprijine fot
balul nostru ?

— Avem în lucru două cărți 
care vor apărea in anul în 
curs : „FOTBAL, CONCEPȚIA 
DE JOC", a lui Ion Ionescu și 
Cornel Dinu și „GHIDUL AN
TRENORULUI DE FOTBAL", 
de Victor Stănculescu. De ma
re utilitate pentru lumea fot
balului, în care includem desi
gur și pe spectatori, va fi 
„1001 DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂS
PUNSURI PE MARGINEA RE
GULAMENTULUI DE FOT
BAL", scrisă de Chiriac Manu- 
șaride și Clievorc Ghemigian.

— Vă rog să vă referiți și la 
alte lucrări importante din a- 
nul 1982...

— Sînt in fază avansată in 
tipografie „PRIMII PAȘI IN 
ȘAH", de Elisabeta Polihronia- 
de și Tiberiu Rădulescu și car
tea antologică „ȘAH-CAR- 
TEA DE AUR", de Con
stantin Ștefaniu, cuprinzînd 
1000 de partide reprezenta
tive pentru jocul marilor 
maeștri români și străini 
de-a lungul timpului. Va apă
rea, de asemenea, o carte de 
teorie șahistică „O IDEE 
STRĂBATE DESCHIDERILE", 
de Volodea Vaisman.

— Șahul este, din cite ve
dem, cel mai bine servit din 
ultimii ani și e foarte bine că 
e așa... Ce alte lucrări de gre < 
utate mai aveți în plan ?

— Să mai amintesc, oare, de 
cartea despre Mundialul de 
fotbal care va avea loc anul 
acesta in -Spania ?, Vor mai a- 
părea „MEDICINA SPORTI
VA", o lucrare mare, elaborată 
de un colectiv de medici co
ordonat de dr. Ion Drăgan și 
„RUGBY — mică enciclopedie", 
de D. Manoileanu. O lucrare 
de mare utilitate pentru oa
menii sportului va fi cea a 
lui N. Postolache, „ BIBLIO
GRAFIA EDUCAȚIEI FIZICE 
ȘI SPORTULUI", de la prima 
tipăritură sau ziar de sport și 
pînă in zilele noastre. De un 
succes deosebit se va bucura, 
sînt sigur, și „FILATELIA Șl 
JOCURILE OLIMPICE", da 
Anghel Vrabie, în excelente 
condiții grafice.

Interviu realizat do
Mircea COSTEA



Fotbalul în dezbaterea antrenorilor de Divizia „A**

NIVELUL CAMPIONATULUI INTERN - FACTOR DETERMINANT
IN VALORIFICAREA ȘANSELOR IN COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE

împreună, cauzele care 
tui spart, să întrezărim
lului. Le-am adresat următoarele trei întrebări :

La începutul acestei săptămiru a avut loc con
sfătuirea organizată de federație cu conducătorii 
echipelor de Divizia „A* ți „B* ți cu antrenorii 
care activează in primul ețalon. S-a analizat fot
balul nostru în sezonul de toamnă, neimplinirile 
lui, necalificarea echipei naționale la turneul fi
nal a! C.M.

Am profitat de prezența tehnicienilor, cei cave 
sînt Ia cirma celor mai bune echipe din fotbalul 
nostru, ți am întreprins un sondaj în rândurile lor, 
dorind să le cunoațtem opiniile, să depistăm, 
- după părerea lor - au dus la stagnarea aces- 
posibilitățile pe care te văd in revitalizarea fotba

1. IN CE MĂSURĂ SE FACE VINOVAT CAMPIONATUL OE RATAREA 
CALIFICĂRII ECHIPEI NAȚIONALE?

2 DE CE CONTINUĂ FOTBALUL NOSTRU SĂ MIZEZE IN PRIMUL RÎND PE DEFENSIVĂ ?
3. CE PROPUNEȚI PENTRU CREȘTEREA CALITATIVĂ A DIVIZIEI „A"? 

lată, sintetizate, răspunsurile date :

• ION OBLEMENCO
(Universitatea Craiova)

1 Diluarea lui prin desele întreruperi
* care au contribuit la ieșirea din 

formă a unor jucători.
•> Pentru că unii consideră că este 
“ mult mai ușor să distrugi decît să 

construiești.
♦.» a) Serie de 14—16 echipe ; b) arbi- 
” traje competente ; c) statut stabil 

pentru antrenori și jucători

• D. NICOLAE-NICUȘOR
(Dinamo)

I In primul rînd, prin lipsa conți- 
' nuității competiției. In al doilea 

rînd, prin faptul xă nu a mai 
relevat cu pregnanță cel puțin două 
echipe de club foarte bune, care să 
constituie o bază reală și extinsă de 
selecție.

t> Pentru că antrenorii sînt robii re-
— zultatelor imediate, fiindu-le tea

mă că dacă pierd sint Imediat 
schimbați- Si să nu uităm că și 
jucătorii obișnuiesc să se mulțumească 
cu foarte puțin în privința rezultatu
lui, un 1—0 acasă sau 0—0 în depla
sare, făcîndu-i fericiți. Este deci, vor
ba de o mentalitate.

30 triere severă, deosebit de exi
gentă a jucătorilor, după un singur 

criteriu : dacă se supun rigorilor ma
rii performanțe.-- De asemenea, o selec
ție a antrenorilor pe baza profesiona- 
iității, personalității și corectitudinii.

© MIRCEA LUCESCU
(Corvinul)

1 Scăderea capacității ofensive a e- 
chipelor, cu implicații directe asu

pra capacității ofensive a echipei na
ționale, materializată prin singurul (!) 
gol înscris de „tricolori" în cele două 
meciuri-chsie susținute pe teren pro
priu, în toamna trecută.

“> Pentru simplul fapt că încă din 
startul campionatului 13—14 echipe 

se angajează în lupta pentru evitarea 
retrogradării (Alte 4—5 echipe sînt 
scutite, printr-o valoare superioară, de 
aceste griji). în afară de asta, e mai 
ușor să-i spui jucătorului „îl ții pe 
X“, decît să-1 înveți cum să gîndească 
și să creeze în atac.
3 Reducerea numărului de echipe la 

primele două eșaloane — cel pu
țin — pentru creșterea calitativă a 
loturilor.

© FLORIN HALAGIAN
(F.C. Olt)

| S-au efectuat întreruperi nejustifi
cate și amînări preferențiale ale 

unor etape. Nivelul scăzut, tehnico- 
tactic, al competiției, grave deficiențe 
la capitolul pregătire psihică, la cel 
a! pregătirii teoretice, toate reflectate 
și în comportarea lotului reprezentativ.
2 Din cauza lipsei înaintașilor de 

clasă. Apoi, fotbaliștii noștri nu
știu să joace ambele faze. în fine, 
dar nu ca ultimă cauză, fuga de efort
3 Respectarea strictă a programării, 

evitarea pauzelor lungi și nejusti
ficate, eforturi pentru eliminarea de
ficiențelor semnalate la primul punct

© ION VOICA
(Sportul studențesc)

J Lupta pentru evitarea retrogradă-
• rii a avut o influență nocivă asu

pra calității campionatului, marea ma
joritate a antrenorilor concentrîndu-și 
eforturile, în ce privește jocul și con
ținutul pregătirii, doar spre atingerea 
unui obiectiv minimal. Și nive
lul modest al campionatului s-a reflec
tat, firesc, în comportarea echipei 
naționale.
2 în fotbalul nostru s-a instaurat o 

practică foarte păgubitoare : să
cîștig acasă, iar în deplasare să pierd 
„onorabil". Și oricine s-a situat pe o 

astfel de poziție a căzut, implacabil, 
în capcana defensivei exagerate, in 
ultimă instanță a antifotbalului.
o Micșorarea actualului număr al di-
'• vizionarelor „A" ar avea, ca primă 

consecință, formarea unor echipe mai 
bune, o creștere calitativă a compe
tiției.

• NICOLAE VATAFU
(S C. Bacău)

1 Cauzele sînt mai multe. Mă voi re-
* feri la întreruperile frecvente, li

nele dintre ele nejustificate, iar al
tele prea lungi, care scot din formă 
echipele și jucătorii și dau peste cap 
programele de pregătire ; în al doilea 
rînd. amînarea — cu prea puțin te
mei — a unor jocuri ; în sfîrșit — 
lipsa de formă a unor titulari.

2 Datorită nivelului destul de slab 
de tehnicitate al jucătorilor noș

tri. E mai ușor să distrugi (în defen
sivă) decît să construiești (în atac).
3 Mai multă pasiune, muncă, disci

plină si corectitudine.

© NICOLAE PESCARU
. (F.C.M. Brașov)

1 Consider că antrenorii care au dat
* jucători la lotulz reprezentativ nu

au ajutat suficient echipa națională și
lor le revine, după părerea mea. o 
mare parte din vina ratării calificării 
la C.M.
2 Cauza principală o constituie — și 

încă de multă vreme — numărul
redus al jucătorilor cu personalitate. 
Este. cred, momentul să ne preocupe 
ceva mai mult problema aceasta a 
formării unor valori reale, competitive, 
în fotbalul de performanță și această 
obligație ne revine. în primul riad, 
nouă, antrenorilor.
3 Printre alte măsuri, se impune, cu 

necesitate stringentă, realizarea u-
nui statut al jucătorului, antrenorului 
și conducătorului.

© CONSTANTIN CERNĂIANU
(Steaua)

* S-a spus deseori că echipa națio-
1 nală este oglinda campionatului. 

Deci™
2 E mult mai ușor să te aperi. Pro

cedeele defensive se învață mai
repede. Atacul presupune tehnicitate, 
gîndire tactică adecvată, scheme pro
prii care cer mari eforturi din partea 
antrenorilor și jucătorilor. In sfîrșit, 
să nu uităm că teama de a nu pierde 
jocul are. în fotbalul nostru, impli
cații asupra stabilității antrenorilor.
3 Revederea normelor fizice și teh

nice pentru jucătorii cu drept de
joc la „A“. Promovarea In „A“ cu 
mai mult tact— Atribuirea de cali
ficative — în presă — pentru calita
tea jocului prestat de echipe.

Chiar la o sumară trecere In revistă a acestor răs
punsuri se impune o constatare de ordin general: 
toți interlocutorii noștri sînt conștienți de valoarea 

scăzută a campionatului, deci a Fotbalului șl, în conse
cință, fiecare a găsit o parte din cauzele oare îl țin 
pe loc. Cu puține excepții, ideea modestei valori a 
primului eșalon este pregnantă și nu poate rezulta deci 
o reprezentativă națională puternică. Motive 7 Destule: 
insuficiente echipe de club valoroase, care să constituie 
osatura reprezentativei și posibilitățile unei selecții cu 
o mai mare rază de acțiune ; întreruperea nejustificată 
a campionatului, care a dus, de multe ori, la scoaterea 
din formă a unor jucători; numărul redus de’fotbaliști 
de valoare ; împrăștierea acestora la prea multe echipe 
de club ; se apreciază că numărul de 18 echipe la Di
vizia „A“ și 54 „B“ este prea mare față de posibilită
țile fotbalului nostru, ceea ce duce la o diluare a va
lorilor și la scăderea nivelului acestor competiții ; goa
na după rezultate cu orice „mijloace", care degradează 
calitatea jocului practicat. De aici și tactica falimenta
ră, „victorie cu orice preț acasă" și lipsa intențiilor o- 
fensive în deplasare. Teama de a nu pierde jocul con

stituie, din păcate, un factor psihic dominant, în locul 
dorinței de victorie, după cum retrogradarea este o a- 
devărată obsesie. Echipele noastre nu dispun de mijloace 
pentru a susține la un nivel superior faza de atac. De 
unde să le aibă 7 Aceste mijloace nu se cumpără, ci 
se formează încă de la copii și juniori, se însușesc 
în perioada de pregătire, la antrenamente. Dar, după 
cum spun chiar tehnicienii noștri, nu se lucrează sufi
cient, jucătorii vin cil deprinderi și mentalități greșite, 
chiar de la copii și juniori. Se impune o mai mare 
exigență la antrenamente, după cum trebuie schimbată 
și mentalitatea unor fotbaliști, aflată în discordanță cu 
marea performanță.

Desigur, sînt multe de spus despre cauzele care fac 
ca fotbalul nostru să bată pasul pe loc. Cele mai multe 
dintre ele au fost amintite de antrenori. Sperăm ca fe
derația, colegiul central al antrenorilor (dacă acesta e- 
xistă cu adevărat) vor ține seamă de cele semnalate 
aici și vor lua măsuri eficiente de eliminarea lor, cobo- 
rîndu-se pînă la centrele de copii și juniori, unde se 
lucrează greșit atît în privința instruirii cît și a for
mării caracterului viitorilor fotbaliști pe care, cu toții, 
îi dorim de mare performanță.

© ION PĂTRAȘCU
(U.T. Arad)

1 Menajarea unor echipe care au
* furnizat jucători lotului reprezen

tativ în jocurile de campionat, prin 
arbitraje foarte ..prudente", scoțîn- 
du-i pe selecționabiU din adevărata 
miză a meciului. Cred că desele între
ruperi de campionat au defavorizat și 
jucătorii selecționați și— campiona
tul.

o Pentru că echipele noastre nu dis- 
“ pun de mijloace specifice, eficien

te. colective pentru rezolvarea momen
tului de atac.

•» Creșterea calitativă și cantitativă 
"a procesului de instruire : indivi

dualizarea pregătirii ; participarea la 
turnee internaționale, pentru un con
tact permanent cu fotbalul avansat

© ANGELO NICULESCU
(„U“ Cluj-Napoca)

j Campionatul nu și-a adus contri-
1 buția scontată la pregătirea lotu

lui deoarece : a) s-au produs prea 
multe întreruperi ; b) s-au efectuat mo
dificări de programare ; c) apărînd în
treruperi. nu s-a jucat pe timp fru
mos dar s-au disputat etape pe vre
me nefavorabilă ; d) echipele s-au 
prezentat tot mai slab după fiecare 
reluare, tocmai fiindcă apăreau nedo
ritele întreruperi.
2 Se mizează pe defensivă pentru că 

este mai ușoară, mai convenabil de
jucat.
3 Cred că problema ar trebui să fa- 

că obiectul preocupărilor mai ac
centuate ale forurilor responsabile. li
nele măsuri s-au si luat în această 
consfătuire.

© EMERICH JENEI
(C.S. Tirgoviște)

| Nu împărtășesc ideea potrivit că
reia campionatul a avut contribu

ție la ratarea calificării la C.M. Mal 
degrabă cred că nu s-a reușit aduce
rea echipei la forma cea mai bună 
în jocul cu Ungaria, care a fost ho- 
tăritor. A doua cauză. labilitatea psi
hică a majorității jucătorilor pentru 
meciurile cu miză.

-î Acasă. în general, se joacă ofensiv,
— dar uneori haotic, fără valențe teh- 

nico-tactice. ignorîndu-se faptul că 
rezultatul trebuie să fie consecința 
jocului și nu victorie eu orice preț, 
în deplasare se joacă pentru a obține 
un punct, să nu ai griji.
o în primul rînd munca la centrele 
° de copii și juniori să fie mult mai 

eficientă. Un jucător promovat tre
buie să fie pregătit cel puțin din punct 
de vedere tehnic la nivelul competi
ției.

© CICERONE MANOLACHE
Timișoara)

| Mentalitatea jucătorilor, deficitară, 
la cluburi, unde muncesc puțin șl 

cer totul, nu putea să nu se transmi
tă si în perimetrul echipei naționale. 
O altă cauză : schimbările dese de an
trenori care duc la diminuarea cali
tății fotbalului nostru.

O Cred că selecția se face greșit, ne- 
“ glijîndu-se factorii forță, viteză și 

angajament fizic. Fără aceste calități 
nu se poate concepe un fotbal ofensiv. 
Mai mult, capitolul „forță dinamică" 
este neglijat la antrenamente.
q îmbogățirea arsenalului tactic, re- 
” nuntindu-se la „șablon". în favoa

rea unor soluții specifice, în funcție 
de însușirile jucătorilor. Debarasarea 
de fotbaliștii refractari la efort.

© EMANOIL HAȘOTI
(F.C. Constanța)

« Cum să nu influențeze campiona-
* tul randamentul reprezentativei, 

cînd acesta nu este capabil să asigure, 
la momentul cerut, forma maximă a 
„tricolorilor" (vezi- întreruperile Di
viziei „A", actualul sistem competițio- 
nal în- care pregătirea de bază se face 
în perioada de iarnă) 7 Să mai adaug 

și mentalitatea nepropice marii per
formante a multora dintre jucătorii 
divizionari.
2 Una din cauze : incapacitatea ju

cătorilor de a îndeplini sarcinile
duble. SI mai e ceva : teama de a 
nu pierde, de a supraviețui—
3 Problemele organizatorice trebuie 

să primeze. Să creăm cadrul ne
cesar — adică să reglementăm drep
turile si obligațiile jucătorilor, antre
norilor, conducătorilor, regulamentul de 
transferări să nu mai fie doar în a- 
vantajul unor cluburi. De ani de zile 
se vorbește despre toate acestea™

© PETRE GAVRILA
(Chimia Rm. Vîlcoa)

« în primul rînd. desele fluctuațH
* de formă manifestate de marea 

majoritate a echipelor care dădeau 
jucători lotului.

O Mijloacele de apărare sint mai 
“ ușor de asimilat decît cele de atac, 

mai ales din punct de vedere al efor
tului.
3 Cristalizarea și permanentizarea 

unei idei de joc pentru creșterea 
spiritului ofensiv, indiferent de locul 
de desfășurare a partidei si de valoa
rea adversarului.

© AL CONSTANTINESCU
(F.C Argeș)

J Pregătirea necorespunzătoare a 
jucătorilor la cluburi, o selecția 

greșit efectuată.
9 Din lipsa unor jucători. în special 
“ atacanți. curajoși și cu calități spe

cifice — viteză și forță.
3 Angajarea tuturor factorilor ta 

„campania calității" prin tratarea 
cu seriozitate permanentă a procesului 
de instruire și în joc. prin valorifica
rea deplină a calităților fiecăruia

© PETRE LIBARDI
(Jiul)

1 Goana după puncte, victoria cu
1 orice preț a diminuat calitatea jocu

rilor. De aici au rezultat numeroase 
partide de slabă factură tehnică și 
spectaculară. Nici pe plan fizic și nici 
tactic nu s-a văzut un progres și din 
aceste motive jocurile echipei națio
nale s-au situat mult sub cerințele in
ternaționale.
2 Este mult mai simplu să te aperi 
“ decît să ataci. Jucătorii nu-și a-

sumă răspunderea șutului la poartă, 
caută la infinit poziția ideală, evită 
contactul cu fundașii adverșl.
q Mărirea volumului de muncă. Des- 
“ fășurarea antrenamentelor In con

diții de joc.

© IOAN CZAKO
(A.SA. Tfl. Mare»)

J Desele și prelungitele întreruperi 
ale campionatului. Nefolostrea unor 

jucători in anumite meciuri pe motiv 
că se puteau accidenta. Astfel scoate
rea din circuitul competițional a di
minuat capacitatea de joc a compo- 
nentilor echipei naționale.

O Este greșeala care se săvîrșește în- 
w că de la copii și juniori': toți an

trenorii acordă o mare atenție fazei 
de apărare.
3 O mai mare exigență a antrenori

lor fată de jucători pe toate pla
nurile : proces de instruire, respecta
rea sarcinilor de joc. antrenamentul 
invizibil.

© ROBERT COSMOC
(Progresul-Vulcan)

1 Număr redus de jucători de certă
1 valoare internațională ; calități fi

zice si tehnico-tactice sub cerințele 
actuale.
n Datorită decalajului între bagajul 
“ execuțiilor tehnico-tactice ale ata- 

eanților si ale apărătorilor. în favoarea 
ultimilor.
o Ridicarea tuturor parametrilor în 
° instruire : baza materială. cadru 

organizatoric, spirit sportiv în desfă
șurarea meciurilor.
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taculoasă, a omului care află in mișcare aliatul 
Pentru păstrarea, intărirea, cîștlgarea acestui 
armonie fizică și morală, sportul intră tot mai 
rat în orice loc, in orice profesie, la orice 

Iar rîndurile de față se constituie într-o 
totodată, și adevărate „profesii de credință**.

EXERCIȚIUL FIZIC
NECESAR IN TOATE

ANOTIMPURILE VIEȚII
Indubitabil, pentru omul modern exercițiul fizic nu mai reprezintă un hobby ca oricare altul. 

Râmînînd cu adevărat incomparabilă, unică, clipa bucuriei -victoriei - trăită intr-o ipo
stază sau în alta - este adesea comparată cu satisfacția simplă, aparent mai puțin spec- 

valoros și necesar in „cursa pentru sănătate", 
bun de preț. Izvor de vigoare și frumusețe, de 
mult în viața cotidiană, el fiind un prieten adevă- 
vîrstă.

pledoarie pentru exercițiul fizic, dar ele reprezintă.

I „RAMURA DE SPORT-0 PROBLEMA DE OPȚIUNE, o VECHE AMI
PRACTICAREA SPORTULUI 0 NECESITATE!“

I afirmă dr. IOAN ORHA, șeful secției de cardiologie preventivă și reabilitare, spitalul Fundeni

I
I
I
I

— Stimate tovarășe doctor 
Orha. conduceți secția de car
diologie preventivă și reabili
tare a spitalului Fundeni. Deși 
termenul îmi sună curios, am 
Înțeles cum e cu reabilitarea. 
Ati vrea să explicați ce este 
cardiologia preventivă ?

— Rostul medicinii și medi
cului nu este numai acela, evi
dent la prima vedere, de a 
vindeca bolile, în cazul nostru 
cele cardiovasculare. Această 
concepție a (să-i dăm un nu
me) medicinii omului bolnav a 
dominat multă vreme opinia 
generală a publicului și chiar 
a medicinii- Dar încă acum a- 
proximativ 2 000 de ani, cele
brul medic roman Galcn spu
nea că rostul medicinii e de a 
se face inutilă ei înseși, adică 
de a nu mai fi nevoie să tra
teze bolnavi, ci să trateze oa
meni sănătoși. Spre cinstea și 
mindria noastră, concepția des
pre medicina preventivă, căci 
despre aceasta este vorba, re
prezintă firul conducător și 
sarcina dc bază a medicinii ro
mânești, emanind din Progra
mul partidului. Sc Înțelege că 
io cardiologie nu ne mărginim 
1* activitatea curativă, tratind 
ta spitale bolnavii veniți in 
tara avansată a bolilor, ci mi
lităm pentru o medicină pre
ventivă, pentru a împiedica a- 
periția bolilor sau evoluția lor 
spre stadii avansate, ea și pen
ta® a înlătura invaliditatea cre
ată de • boală sau a recupera 
«mele funcții deficitare.

— Există deci și o medieinâ 
a emulul sănătos...

T.®?1®*4 •ao> “ai precis

logică a omului, mișcarea și 
activitatea fizică au fost ele
mentele esențiale ale evoluției 
sale de Ia o ființă inferioară 
ca posibilități de realizare in
telectuală și socială. Ia atinge
rea unor culmi ale civilizației 
și culturii actuale. Fără activi
tate fizică, desfășurată pentru 
procurarea hranei la început.

sc înțelege— Dacă prin sport 
activitatea fizică necesară pen
tru întreținerea unei bune stări 
de functionarc a organismului 
uman, pentru normala sa dez
voltare și călire, atunci da, toată 
lumea trebuie să facă într-un 
fel sau altui sport, din copilărie 
pînă Ia adinei bătrînete. Bi
neînțeles, nu sport de perfor-

® Dieta recomandată de celebrul Hipocrate în
semna ți... activitate fizică ! @ Omul — o ma
șină făcută să se miște ® Sportul ți lupta împo
triva îmbâtrinirii @ Gimnastică după... infarct I

I
I vorbind, ar trebui să existe și 

• astfel de medicină, intrucit 
Mul suprem al medicinii ar

|fl> ta ultimă Instanță, aceia de 
a păstra și construi sănătatea, 
M numai de a o repara...

— Apare firească întrebarea 5 
cu ce mijloace apărăm si con- 
rtrulm sănătatea 7

— Elementul de bază ar fi 
•aea ee numim o viată rațio
nală și ee cuprindem sub ter
menul general de recomandări 
taieno-dletetice.

— Așadar, modul de alimen
tație 7

— Curios poate, dar părintele 
medicinii, vestitul Hipocrate, 
referindu-se ia dietă — in gre
cește diaita — nu Înțelege nu
mai mincarea ei, in egală mă
sură,, și exercițiile și activitatea 
fizică, precum și elementele 
naturale — apa, aerul, lumina 
— toate necesare in menținerea 
sănătății, întărirea organismu
lui si in combaterea bolilor.

— Am putea adăuga și spor
tul 7

— Ih mod plastic, dar vul
garizing intrucitva situația, am 
putea defini omul ca fiind o 
mașină făcută să se miște. U- 
Sor de înțeles, atunci, că o 
mașină care nu funcționează, 
care nu e îngrijită la timp, 
„unsă" în mod regulat, rugi
nește, înțepenește, devine ne- 
functională. în dezvoltarea bio-

I
I
I

I

L-

apoi pentru crearea uneltelor 
și apoi pentru a produce, so
cietatea umană nu s-ar fi pu
tut dezvolta. Activitatea fizică 
a fost din vechime una din 
preocupările de bază ale diver
selor societăți, inclusă in pro
gramele de educație ale tinere
tului si in comportamentul fie
cărui individ. „Mens sana in 
corpore sano“ al romanilor era 
expresia unei căliri a organis
mului prin exerciții fizice sis
tematice, regulate, susținute.

Treptat, fie pentru eălirea 
organismului, fie din spiritul 
de afirmare a societății umane, 
impinsă mereu spre cucerirea 
de noi performante, fie pentru 
plăcerea propria-zisă pe care 
• procură, s-a născut si struc- 
turalizat activitatea sportivă, 
înlr-nn fel sau altul, toată lu
mea trebuie să faci sport...

— Chiar asa ?

mantă, ci orice fel de sport. In 
programele de luptă împotriva 
îmbâtrinirii, din faimosul In
stitut de gerontologie al țării 
noastre, alături de medicația o- 
riginală (Gerovital, Aslavital), 
gimnastica medicală face parte 
din arsenalul dc bază.

—' Vă rog să precizați ce fel 
de activitate fizică și sportivă 
recomandați-

— In primul rînd, să se tină 
cont de virstă. intelegind că la 
o virstă înaintată nu mai pot 
fi posibile activitățile fizice de 
Ia adolescență sau virstă copi
lăriei. Plimbarea, mersul pe jos. 
Înotul, drumeția, turismul, u- 
nele sporturi (tenis, volei), 
mersul pe bicicletă, gimnastica 
sint activități fizice posibile de 
a fi practicate și Ia virste În
aintate. Trebuie tinut seama și 
de preferințe, de posibilitățile 
fiecăruia, de caracteristicile ac-

tivității profesionale, astfel ca 
mișcarea și activitatea fizică și 
sportivă să fie cu atit mai bo
gate, cu cît este mai sedentar 
modul de viată. Desigur, și sta
rea de sănătate se ia în calcul 
cind se stabilește ce activități 
sportive și cît să fie practicate.

— Dv. recomandați mișcare 
și bolnavilor cu infarct de mio
card sau leziuni valvulare. spre 
marea lor mirare...

— Nu numai că recomandăm, 
dar dorim să subliniem ca u- 
nul din elementele moderne și 
actuale ale cardiologiei că ac
tivitatea fizică și sistematică 
este una din formele majore și 
metodele de bază in recupera
rea funcțională în așa-zisa rea
bilitare după complicații majo
re aie bolilor cardio-vasculare 
(infarct de miocard, de exem
plu), sau în situații speciale, 
cum ar fi după intervenții o- 
peratorii cardio-vasculare.

— Ați făcut ce ați făcut și 
tot la suferinzi v-ați referit. 
Dar cei sănătoși 7

— In principal la ei m-am 
gîndit. Dacă cei cu suferințe 
serioase TREBUIE să facă e- 
xercitii fizice, mișcare, unele 
sporturi, dar cei sănătoși ? ! 
Este de Ia sine înțeles, nu ? O 
activitate bogată, sistematică, 
pentru care s-au creat și se 
creează mereu noi condiții, ar 
reduce numărul suferințelor și 
suferinzilor-.. Dacă ramura de 
sport este o problemă de 
țiune, practicarea sportului 
o necesitate.

Interviu realizat

Credem că puține 
domenii pot argumen
ta utilitatea sportului, 
atit pentru menținerea 
sănătății cit și pentru 
perfecționarea profe
sională, cum este arta. 
Nici nu vrem să popo
sim in zona coregrafiei 
unde întîlnim o direc
tă legătură între arta 
dansului și indispensa
bilele calități fizice 
cerute de ea și care 
nu pot fi dobîndite de
cit prin antrenamente 
sportive -zilnice. Dar 
vrem să vă invităm 
printre artiștii dra
matici si lirici, printre 
cei care, seară de sea
ră. ne incintă, ne emo
ționează. ne oferă mo
mente de mare satis
facție sufletească prin 
talentul lor. prin mun
ca și pasiunea lor. O 
să vedem că acea atit 
de evocată legătură ar- 
tă-sport. adeseori a- 
mi otită pentru pasiu
nile reciproce ale cam
pionilor scenei și ai 
arenelor, există real
mente prin ajutorul e- 
fectiv pe care sportul, 
exercițiul fizic, mișca
rea îl aduc slujitorilor 
Thaliei.

Probabil că
dintre cititorii acestor 
rin duri 
printre i 
admiratori 
ției din 
televizat de 
a actriței 
Stănescu. 1 
spectacol complex 
dans, 
plete si replici vii. sus
ținut cu vervă, cu o de-
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mă de I 
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— dar 
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ca rea, m

• S începe ,
frumusețea spartului

O discuție despre sport, despre 
oameni, despre viață, cu un interlo
cutor cunoscut Intîmplător, într-o 
trecere reportericească prin Buzău, 
care nu putea ocoli și cea mai nouă 
apariție pe „harta** asociațiilor spor
tive din acest județ. Ea a avut .loc 
în biroul președintelui acesteia, ar
hitectul Gheorghe Costan, care este 
și directorul Grupului de șantiere 
Muntenia, din cadrul T.C.M.A.I.A.

-w- Am venit, deci, la dumneavoas
tră să aflăm cum s-a născut ideea 
constituirii noii asociații.

— Haideți să începem eu denumi
rea ei, care — cel puțin in intenția 
noastră — vrea să insemne mai mult 
decit tin simplu... apropo la numele 
Grupului de șantiere, l-am zis Grup 
Muntenia, pentru că ne-am pus nă
dejdea intr-o multitudine de preocu
pări, discipline, idei, in care profesia 
și sportul să formeze un tot. Spor
tul in armonie cu profesm -'mte da, 
nu spun vreo noutate, re e din
tre cele mai bune.

UN DIRECTOR Șl BUCURIA LUI DE A S
PE TERENURILE DE SPORT

— Să Înțelegem că legăturile dv. 
eu una dintre marile pasiuni ale vre
murilor moderne nu sint de ieri-de 
azi 7

— Cam așa, de vreme ce prin anii 
’55—59, în liceu, la „Petru Rareș" din 
Piatra Neamț, am făcut atletism (mai 
toate probele, cu excepția fondului), 
handbal in 1 Și in 11, oină. Nu am 
continuat cu performanța, dar fuse
sem ciștigat definitiv pentru sport, 
jucind mai apoi baschet și inotind. 
Mi-am educat astfel voința, perseve
rența, rezistența. Vedeți, am studiat 
arhitectura, care cere, printre altele, și 
o deosebită rezistență fizică. Am lucrat 
la proiecte și 48 de ore in continuu, 
fără somn; pentru diplomă știu si
gur că nu am dormit mai mult de 
zece ore intr-o săptămînă. După ab
solvire am lucrat puțin timp in pro
iectări. Mă atrăgea insă șantierul. Și 
am ajuns pe șantier. Pentru totdeau
na. O legătură la fel de puternică ca 
și cu sportul... Așa cum am simțit in 
teren încordarea coechipierului, așa 
imi place să simt acum efortul, su-

doarea muncitorului. Chiar dacă un 
director (cum sint eu -de trei ani, de 
la înființarea Grupului) reprezintă in 
imaginea multora omul in scaunul 
din biroul cu anticameră.

— Bine, dar, ascultîndu-vă, s-ar 
putea întreba cineva de ce au trebuit 
să treacă trei ani, aproape, pînă să 
se constituie o asociație aici.

— Să ne înțelegem : sport s-a fă
cut de la bun început. Am avut 
insă foarte mulți muncitori trecuți 
de prima tinerețe, mulți dintre ei na
vetiști. Odată cu trecerea timpului, 
colectivul s-a întinerit, entuziasmul 
noilor veniți transmițindu-se și celor 
mai vechi. Ne-am^gîndit că tinerii 
trebuie pregătiți pentru muncă și 
prin sport. Trimițindu-i pe absolven
ții de liceu la cursuri de calificare nu 
ne-am considerat misiunea desăvîrși- 
rii personalității lor încheiată. Dim
potrivă ! Ei au mari disponibilități și 
pentru muncă, 
pentru distracție, 
drumi.

și pentru sport, și 
Totul e să le in

să le cultivi. Am riscat,

poată, de mi 
gat... Ideea c 
născut pe ter 
lație de noct 
pong, unde < 
mulți chiar n 
un meci sau 
Preferau să 
trecere decit 
circiumă. Era 
organizat in 
modul cel m 
mișcării. Am 
secții, pentru 
masă reprez 
noscutul antr, 
la Gloria Bu 
tinerele talen 
Ion Drăgulin. 
șef de punct 
masă este m 
secțiilor de ; 
tele ei, ingit 
nu numai ce 
care l-am at 
versar al su 
țiile noastre, 
fostul atlet



ce principale de selecție. în aceste condiții era firesc 
„Daciada" să devină și purtătorii»speranțelor noastre 
putem spune astăzi că cei 67 purtători de medalii la 
concomitent fruntași ai „Daciadei".
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THALIEI" :
. Sint multe, nenumă
rate exemple care do- i 
vedesc cit de impor- I 
tantă și folositoare ră- ‘ 
mine pentru oamenii . 
scenei, practicarea spor- I 
tului, a gimnasticii co- I 
tidiene, a mișcării. Să 
vă mai spunem, doar, I 
că reputatul actor Ion | 
Caramitru deține clasi
ficarea de jucător de ■ 
tenis, să vă mai amintim I 
că Ștefan Tapalagă, 1 
popularul actor al Tea- . 
trului de Comedie, este | 
unui și același cu ex- 
campionul de scrimă, [ 
că Silviu Stănculescu, ‘ 
directorul aceluiași > 
teatru și atît de cunos- I 
cut nouă de pe scenă 
și de pe micul ecran, i 
a fost un excelent 
sportiv, numărîndu-se 
chiar, Ia un moment 
dat, printre studenții I 
de la I.E.F.S. I

Inșirînd „cazurile" 
de mai sus, am vrut 
doar să demonstrăm 
că sportul — ca mijloc 
de menținere a sănătă- | 
tii. a vigoarei si bunei I 
dispoziții, dar si al 
dobîndirii unor calități I 
absolut necesare pro- | 
fesiei — face de multă 
vreme și în nenumăra- I 
te cazuri casă bună eu | 
arta. Rindurile de fa
ță au dorit să reamin- I 
tească această amiciția | 
puternică și folositoa
re. nu numai artiștilor, I 
desigur. |

Eftimie lONESCU I

NTR 0 ECHIPA, 
JTÎER

Zuhl, alături de arhitectul 
Jienescu. Zidarul Nicolae Tu- 
fost printre aceia care au pro- 
i se meargă in excursii la Te- 
au Focșani, opțiune neintimplă- 

in cele două orașe aflindu-se 
antiere ale Grupului nostru : 
iurile de experiență devin ast- 
isibile. Mai cu seamă că — la 
ia oamenilor muncii, intre care 
il betonist Marin Niculae sau 
•rul Constantin Cîrstea, ca să 
umai două nume — asociația 
>ă se va extinde la nivelul tu- 
șantierelor, nu doar al celui 
n (in treacăt (ie spus, in frun- 
cestuia se găsește ing. Șerban 
. cindva internațional la rugby), 
stițiile organizate la ramurile 
Ite — cărora li se vor adăuga 
fotbalul și tot ce vor mai dori 

torii noștri — au un scop unic : 
'.ii să aibă și mai multă dragos- 
muncă. să capete o și mai mare 
ate, atit de necesară celui ce 
ză pe șantier...

Geo RAEȚCHI
I

Un bilanț edificator al celei de a ll-a ediții a „DACIADEI"

CREȘTEREA POIENJIÂIUIUISPORÎUHII ROMÂNESC NECESITĂ 
0 CONTRBUIIE MÂI SUBSTANȚIALĂ Â JJOEJEEBR ȚĂRI5
e Peste 90 de clemente tinere talentate, descopcritc în cadrul „Daeiadei**, incluse In loturile olimpice de pers

pective > sportivi din 36 de Județe au punctat la atletism • înainte în Bihor, Prahova, suceava.
Dîmbovița, BistrițaNusâud, Buzău, Harghita, Albd, Ialomița etc.

D/ICMM

Pentru sublinierea valorii în
trecerilor din cadrul „Dacia
dei" anului 1981, să menționăm 
că pentru prima oară o înotă
toare româncă, Carmen Buna- 
ciu, a realizat cea mai bună 
performanță mondială a anului 
la 100 m spate tocmai în ca
drul finalelor „Daciadei", si 
ca un omagiu adus marii com
petiții sportive naționale. în 
acest fel, se materializează o 
cerință prioritară a „Daciadei", 
aceea de a se obține _ perfor
manțe înalte in ierarhia valo
rilor sportive internaționale.

Ridicarea generală a nive
lului activității sportive de 
performanță prin „Daciadă" se

ATLETISM 
clasament general

1. M. București •01,5 P
2. Constanța tt©,5 P
3. Argeș •6 P
4. Cluj «3 P
5. Dolj 59 P
6. Timiș 57,5 P
7. Bacău 49 P
8. Brașov 39,5 P
9. Brăila 36,5 P

10. Maramureș 36 P

reflectă cu pregnanță în creș
terea numărului de județe care 
sint prezente cu sportivi de 
valoare în fazele superioare ale 
competiției. Statistica finală a 
celei de a Ii-a ediții a „Da- 
eiadei" demonstrează un aport 
sensibil mărit al județelor Ia 
dezvoltarea continuă a activi
tății sportive de performanță. 
Este îmbucurător, de pildă, 
faptul că la atletism — sport 
prioritar pentru noi — au a- 
juns să puncteze In clasamen
tele generale nu mai puțin de 
36 de județe I De asemenea, în 
sporturi de mare popularitate 
cum sînt boxul ți luptele gre- 
co-romane, 28 ți, respectiv, 23 
de județe și-au situat repre
zentanții printre primii cla
sați.

Bilanțul ediției ne îngăduie 
să constatăm că „Daciada" și-a 
validat în 1981 și capacitatea de 
largă trambulină de promovare 
a celor mai bune tinere ele
mente înzestrate cu calități 
sportive și morale deosebite, 
în ampla răscolire a mediilor 
sportive pe care o facilitează 
„Daciada" ies mereu la iveală 
noi talente, se depistează can
didați virtuali la afirmarea în

CAIAC-CANOE
juniori

1. Tulcea N
2. M București 63
3. Brăila x 53
4. Timiș 39
5. Mehedinți 34
6. Arad 32

sportul de performanță. Reali
tatea anului 1981 a dovedit 
însă că procesul acesta nu so 
petrece de la sine, ci cere 
eforturi sistematice, bine o- 
rientate în special în domeniul 
selecției și pregătirii elemente
lor descoperite. Este pozitiv 
faptul că în cursul ultimului 
an nu numai în Municipiul 
București — unde, în mod fi-

De-a lungul unui an Întreg, un impresionant număr de finale pe 
țară ale ediției a Il-a a competiției sportive naționale „DACIADA" 
ne-au dat imaginea de ansamblu a potențialului mișcării sportive 
românești. Eșalonarea concursurilor — potrivit unui calendar bine în. 
tocmit de Comisia centrală de organizare — pe întinderea celor 12 luni 
a oferit oricărui observator panorama unei activități continue la nivel 
înalt, ceea ce în fapt reprezintă unul din scopurile principale ale 
„Daciadei".

Acum, la ora bilanțurilor, putem aprecia că finalele „Daciadei" în 
cursul anului 1981 au contribuit în mare măsură Ia ridicarea nivelului 
general al activității sportive de performanță în țara noastră. Este 
evident că suma de performanțe a sportivilor noștri la încheierea anu
lui — prezentă în tabelele cu titluri și medalii — este și oglinda 
strădaniilor depuse în cadrul marii competiții naționale. Un singur 
exemplu este edificator. Cele 10 ramuri sportive care au figurat în pro
gramul Jocurilor Mondiale Universitare și-au testat candidați! pentru 
Universiadă în cadrul finalelor pe țară ale „Daciadei", în așa fel așe- 
zate în calendarul competițional incit să poată fi fructificate ca mijloa- 

: ca cei mai buni concurenți studenți la 
la întrecerile Universiadei. Cu satisfacție 
Jocurile

GIMNASTICA
senioare

1. Bacâu 71 p
2. Hunedoara 49.5 p
3. M, București - 9,5 p

4-5. Sibiu 8 p
Moratnureș S p

6. Arad 7 p

resc, în cele mai mari cluburi 
din țară, sînt concentrate cele 
mai bune forțe sportive, —, ci 
în TOATE județele s-a înre
gistrat promovarea unui număr 
însemnat de sportivi în lotu
rile naționale de seniori, de 
tineret și de juniori. Nu mai 
puțin de 90 de speranțe ale 
sportului nostru, relevate do 
întrecerile „Daciadei" an 
fost incluse la sfîrșitul anului 
în listele de sportivi de per
spectivă pentru Jocurile Olim
pice de iarnă și de vară din 
1984. Este interesant de subli
niat că în aceste liste, în ra 
Port cu sportivii consacrați 
care-și confirmă regulat valoa 
rea pe plan internațional, nu
mărul tinerilor sportivi de 
perspectivă, reținuți este do 
trei ori mai mare. Fără a mai 
vorbi de faptul că pentru În
trecerile olimpice din 1988 sînt 
luați în evidență, într-o cam
panie de pregătire de lungă 
durată, peste 1300 de juniori 
evidențiați de asemenea cu 
prilejul finalelor „Daciadei" 
din 1981.

Dincolo de clasamentele ge
nerale, care scot la iveală pre
ocupările de ansamblu ale ju
dețelor în domeniul sportului

HANDBAL
juniori

1. Maramureș M p
2. Prahova K) p
3. Teleorman • p
4. M. București 6 p
5. Arad 4 p
6. Brașov 2 p

senioare
1. Timiș M p
2. lași IO p
3. M. București 8 p
4. Brașov 6 p
5. Bacău 4 p
6. Maramureș 2 p

de performanță (dar care evi
dențiază adesea și o nerationa- 
lă dispersare de forțe), extrem 
de interesante și mult mai O- 
BIECTIVE ni s-au părut cla
samentele care evaluează con
tribuția fiecărui județ în parte 
în diversele ramuri sportive in
cluse în programul „Daciadei" 
(si din care cităm în chenarele 
alăturate). Aceste clasamente 
Pe ramuri de sport se consti
tuie în adevărate CRITERII 
DE APRECIERE A MUNCII 
DEPUSE, cu deosebire în 
sporturile prioritare, în fiecare 
județ în parte. Cînd aceste ie
rarhii se detaliază pe cate
goriile seniori-senioare și ju- 
niori-junioare. primim posi 
•bilități în plus de a judeca 
cîtimea contribuției județelor 
la pregătirea unor sportivi 
valoroși, capabili să întărească 
loturile reprezentative și cel® 
olimpice.

mondiale universitare sint

După cum era și firesc, pe 
temeiuri pe care le-am expli 
cat mai sus. Municipiul Bucu
rești este fruntaș intr-un foar
te mare număr de ramuri 
sportive. Cu atît mai mult ne 
face plăcere să relevăm ascen ■ 
siunea spectaculoasă a unor 
județe oare ajung să obțină 
poziția fruntașă în diverse ra
muri sportive, vădind astfel 
un potențial real de creștere 
a unor sportivi valoroși, ea o

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p

ÎNOT
juniori

1. Maramureș 394
2. Prahova 211
3. M. București 160
4. Brăila 1'19
5. Galați 90
6. Caraș-Severin 87

junioare
1. Maramureș 460
2. Prahova 204
3. Caraș-Severin 116
4. M. București 89
5. Constanța 67

6—7. Cluj 54
Bihor 54

general
1. Maramureș 955
2. M. București 619
3. Prahova 416
4. Caraș-Severin 259
5. Brăila 194
6. Garați >30

p 
p 
p 
p 
p 
p

P 
p 
p 
p 
p
P

substanțială contribuție la for
marea loturilor țării. Județul 
Maramureș, de pildă, este pe 
locul I atît la handbal cit și 
la înot, în categoria juniorilor. 
Poziții similare ocupă județul 
Satu Mare la scrimă (junioare) 
și tir cu arcul (seniori). Alte 
10 județe au reușit — după 
cum lesne se observă în cla
samentele alăturate — să obți
nă preponderență într-o serie 
de ramuri sportive, nu dintre 
cele mai puțin importante, cum 
ar fi: gimnastică, caiac-canoe, 
handbal, volei etc.

Frumoși pași înainte în com
parație cu ediția precedentă au 
făcut județele Bihor (polo), 
Prahova (înot). Suceava (atle- 
tism-junioare), Dîmbovița
(baschet-juniori), Bistrița-Nă- 
săud (atletism-junioare). Bu
zău și Harghita (gimnastică- 
juniori), Alba (judo). Ialomița 
(scrimă-juniori) etc.

In mod cu totul pozitiv se 
remarcă, la cele mai multe 
dintre județe, o preferință 
marcată pentru selecționarea, 
testarea, formarea și pregă-

POLO
seniori

1. Bihor 14 p
2. M. București 10 p
3. Cluj 8 P
4. Arad 6 p
5. Mureș 4 p
6. Timiș 2 p

general
1—2. Bihor 24 p

M. București 24 p
3. Cluj 16 p

4—5 Arad 10 p
Mureș 10 p

6. Timiș 4 p

TENIS DE MASA
juniori

1. Dolj 28
2. Harghito 14,5
3. Buzău 4,5
4. Cluj 2,5

junioare
1. Arad 19
2. Buzău 11,5
3. Olt 10
4. Hunedoara 4,5

5—6. lași ' 1,6
Bistrița-Năsăud 1,5

senioare
1. Arad 30,5
2. M. București 8.5
3. Olt 8
4. Buzău 6,5
5. Vîlcea 1
6. lași 0,5

general
1. Arad 49,5
2. Dolj 34
3. M. București 31,5
4. Harghito 27
5. Buzău 24,56. Olt 18

Urea specializată a juniorilor 
și junioarelor, ceea ce asigură 
o bună bază de promoție in 
perspectivă. Tocmai de aceea 
mi se par de neînțeles unele 
semne de regres mai ales în 
munca cu juniorii și îndeosebi 
la județe altădată cu tradiție, 
cu condiții satisfăcătoare și cu 
cadre cu bune certificate. Cum 
e oare posibil ca în categoriile 
de juniori Ia atletism județele 
Cluj sau Timiș să ajungă mai 
jos de locul 20 în clasament ? 
Cum e posibil ca în ierarhia 
juniorilor la box județe ca 
Brăila sau Galați (cu cluburi 
specializate în arta pugillstică) 
să nu figureze printre primele 
opt din țară ? Precum nefi
rească este situația acelor ju
dețe în care la nivelul senio
rilor se obțin unele rezultate 
bune și în schimb în clasa
mentele juniorilor nici măcar 
nu figurează : Mureș — la 
haltere. Cluj — la judo sau 
Constanța — la volei (junioa
re). Iată deci cum în unele 
județe se acționează încă ne- 
corespunzător pentru dezvolta
rea ramurilor sportive și mai 
ales a celor prioritare.

TIR CU ARCUL
general

1. lași 50
2. M. București 47
3. Mureș 45
4. Satu Mare 39
5. Caraș-Severin 23
6. Cluj 22

Cea de a 3-a ediție a com
petiției sportive naționale „Da
ciada", al cărei start s-a dat

VOLEI
juniori

1. Prahova 14 p
2. M. București 10 p
3. Caraș-Severin 8 p
4. Constanța 6 p
5. Dîmbovița 4 p
6. Neamț 2 p

anul trecut. avind asigurate 
condiții organizatorice și teh
nice mai bune, cu o sporită 
experiență dobîndilă în edițiile 
precedente, trebuie să marche
ze un hotărît pas înainte pe 
drumul îndeplinirii tuturor o- 
biectivelor prevăzute pentru 
perfecționarea neîncetată a mă
iestriei sportivilor, pentru spo
rirea contribuției asociațiilor, 
cluburilor, localităților și jude
țelor Ia progresul sportului ro
mânesc și la creșterea presti
giului său în lume.

Victor BANCIULESCU 
Adrian VASILIU



CU PARTICIPAREA A 12 MARI MAEȘTRI Șl 10 MAEȘTRI INTERNAȚIONALI DIN 5 ȚĂRI

AZI ÎNCEPE IA BĂILE HERCULANE

TURNEUL ZONAL DIN CADRUL
CAMPIONATULUI MONDIAL DE ȘAH

Jucătorii români, în frunte cu Florin Gheorghiu, aspiră la calificare

In saloanele hotelului Roman din Băile Herculane, încene astăzi turneul zonal din cadrul campionatului 
mondial masculin individual, cea mai mare și mai importantă competiție șahistă desfășarată vreodată 
in țara noastră. Vor lua parte 22 de. jucători, din 5 țări, cu următoarea reprezentare î Bulgaria — 5 

eoncurenți. Cehoslovacia — 4. Polonia — 2, Ungaria — 6 si România — 5. Printre participant se numără 12 
mari maeștri și 10 maeștri internaționali, cu o medie a coeficienților individuali valorici de 2487 puncte, ceea 
ce conferă concursului atributele unui veritabil super- turneu. Dealtfel, comentatorii sînt unanimi în aprecie
rea că — după zonalul sovietic — acesta este cel mai puternic si cel mai valoros din toate concursurile cu 
care începe noul ciclu al luptei pentru titlul de campion al lumii.

Este de așteptat, așadar, o întrecere echilibrată, dîrză. foarte interesantă, care va furniza — fără 
îndoială.. — partide deosebit de valoroase și atractive, fiind cunoscută pregătirea teoretică impecabilă a tuturor 
participanților. In condițiile acestui pronunțat echilibru valoric, lupta pentru calificarea în faza superioară a 
competiției șahiste supreme se anunță deschisă si nu este deloc exclus să asistăm Ia spectaculoase surprize.

Însuși faptul că F.I.D.E. 
a preferat candidatura 
României în organizarea 

competiției demonstrează pre
țuirea de care se bucură miș
carea noastră șahistă aflată, 
într-o permanentă dezvoltare, 
aureolată de o serie de pres
tigioase succese, jucînd un rol 
activ și constructiv pe uriașa 
tablă a eșichierului mondial.

Pregătirile organizatorice în 
vederea zonalului au început 
cu multă vreme în urmă, la 
această oră totul este gata.

în stațiunea Băile Herculane 
s-au desfășurat mari întreceri 
de șah cu caracter național și 
internațional, stațiunea aceasta 
cucerindu-și și De acest plan 
o binemeritată faimă. în peri
oada zonalului va avea loc la 
Băile Herculane, concomitent, 
un mare Festival șahist, „Her
cules ’82“.

Desigur, iubitorii șahului din 
România sînt interesați să 
știe care sînt perspectivele re
prezentanților noștri în această 
confruntare. Evident, la cali
ficare aspiră cu cele mai mari 
șanse liderul incontestabil al 
eșichierului nostru, marele 
maestru Florin Gheorghiu. El 
s-a mai calificat de 3 ori la 
interzonale și va depune, desi
gur, toate eforturile pentru o

Florin Gheorghiu
Pentru iubitorii șahului dbn 

țara noastră este, firește, un 
prilej de satisfacție că prin
tre principalii favoriți ai zo
nalului de la Băile Hor culant 
se află șt marele maestru ro
mân FLORIN GHEORGHIU. 
Deși biografia sa sportivă este 
binecunoscută, să amintim, to
tuși, cîteva momente mai im
portante (fin prodigioasa Ivi 
carieră șahistă. Florin Gheor
ghiu a devenit campion națio
nal de seniori în 1960, la 
vîrsta de 16 ani (s-a născut la 

' 6 aprilie 1944), ciștigînd apoi 
de încă 6 ori titlul. în 1963 
a' fost campion mondial de 
juniori ! A făcut parte dtn 
echipa României la 8 Olim
piade consecutive, obținind tn 
1966, la Havana, o senzaționa
lă victorie in fața lui Bobby 
Fischer. De aproape 15 ani 
este participant nelipsit la 
marile turnee, a vi nd, printre 
altele, în palmares 3 titluri de 
campion internațional al S.U.A. 
(cele mai mari openurl orga
nizate in lume). A obținut 
victorii remarcabile tn turne
ele de la Manila, Reykjavik, 
Zagreb, Novi Sad, Philadel
phia, Boston, Chicago, New 
York, Palo Alto și altele. Anul 
trecut, la marele turneu de la 
Moscova, a fost neînvins, cla- 
sindu-se primul dintre jucă
torii străini.

Cte 22 d» participanfi la tumaui romi cfo ta B'WU 
de cîte 11. primii 5 clasați din fiecare grupâ urmind 
pentru turneele interzonale din 1983.

Operațiunea, efectuată de un grup de tehnicieni 
Trebuie cin torit la... iwligram, pentru ea cele două 
era necesar oa, dupâ alcătuirea grupelor, media 
aceeași țara sâ fie, de asemenea, foarte apropiată, 
președintele zonei a 3-a europene, Jarosla* Sajtar 
componența grupelor, lat-o :

Herculane au fost împArțiți In două grupe preliminarii 
sâ susțină finota, in oare se dispută cele A ..b-ifote" 

al Federației române de șah, na a fost deloc ușoară, 
serii sâ fie cit mal apropiate ca valoare. Totodatâ, 

coeficienților valorici individuali al jucătorilor din 
Comitea a lucrat ereolent, dovadă Mnd faptul eâ 

(Cehoslovaci»), a vattdat, fără teci e modificare.

GRUPA I
1. ZoHan Ribli (Ungaria) MJ4.L. - 2590
2. Jozsef Pinter (Ungaria) M.l. - 2520
3. Ivan Radulov (Bulgaria) M.M1 - 2505
4. Mihai Șubă (România) M.Ml - 2500
5. Ventislav Inkîov (Bulgaria) M.l. - 3495
6. Eduard Meduna (Cehoslcwcia) M.l. - 2490
7. Vlastimir Jansa (Cehoslovacia) M.M.L - 2475
8. Peter Lukâcs (Ungaria) M.I. - 2470
9. Victor Ciocâltea (România) M.MX - 2460

10. Aleksander Sznapik (Polonia) M.L - 2440
11. Mihai Ghindă (România) M.I. - 2425
Media C.I.V. - 2«8

„Preliminariile* constituie, așadar, turnee de categoria 
pentru obținerea unei note de mare moestru.

GRUPA A H-a
1. Florin Ghoorghhi (România) M.MJ. - 25«
2. Llubomir Ftaanik (Cehoslavucto) M.M.I. - 2560
3. Gyuta Sax (Ungarta) MJ4.L - 2550
4. flstvân Csom (Ungaria) M.M.L - 2505
5. hrân Farago (Ungaria) M.M.L - 2485
6. Wlodzhnierz Schmid (Poionia) M-M.L - 2405
7. Petar VeWov (Bulgaria) M.L - 2470
8. Krum Gheorghîev (Bulgaria) M.I. - 2455
9. Nikola Spiridonov (Bulgaria) M.MX - 2440

10. Jan Amb roz (Cehoslovacie») M.L - 3430
11. Mircea Pavlov (România) M.l. - 2405

Medta C.I.V. - 24N
s IPe pe scara F.LDJL, Mnd necesare 7 puncte

a patra participare. Intr-un 
progres evident se află și ma
rele maestru Mihai Șubă, care 
a cîștigat autoritar recenta fi
nală a campionatului național. 
Șubă a făcut un salt valoric 
impresionant, a demonstrat că 
se simte bine în turneele pu
ternice și că știe să le joace.

Zoltan Ribli
La 30 de ani (i-a împlinitJ 

ia fi septembrie 1911), marele 
maestru ZOLTAN RIBLI este 
unul dintre cei mai puternici 
jucători ai Ungariei. Mul fi ti 
plasează chiar pe locul doi, 
după supercampionul La jos
Portisch. In palmaresul său 
figurează o impresionanta lis
tă de performanțe. Campion 
de juniori și apoi de seniori 
al Ungariei, campion de juni
ori al Europei (in 1971), clasat 
pe locul li la campionatul 
mondial de juniori (1971), 
participant la turneele inter
zonale de la Manila, tn 197# 
(locul 5—4 ca Ljubojevici), si 
de la Riga (1979), unde a o- 
cupat locul 3—4 cu com
patriotul său Andrăs Ador- 
jăn (după Tal și Polugaevski), 
pierzind insă (l'/j—21/,) barajul 
de calificare In meciurile can- 
didațtlor. A făcut parte din 
echipa Ungariei, campioană o- 
iimpică In 1978, la Buenos Ai
res, și clasată pe locul II in 
Malta (1980), la egalitate de 
puncte cu formația U.R.S.S. 
(departajarea s-a făcut pe ba
za sistemului coeficienților Bu- 
chholtz). Cel mai recent suc
ces, locul l (la egalitate cu 
marele maestru englez A Mi
les) în marele turneu de la 
Baden (Austria). înaintea tui 
V. Korcinoi, FI. Gheornhiu si 
V. Bort.

CONCURENȚII

„Veteranul" Victor Ciocâltea 
(49 de ani) trăiește, se pare, 
o a doua tinerețe șahistă. Ma
rele maestru a înregistrat în 
1981 cîteva succese prestigioa
se și se va număra, probabil, 
printre candidați! la calificare. 
Deși a avut un sezon mai slab, 
maestrul internațional Mihai 
Ghindă marchează o revenire 
de formă. Să nu uităm că a- 
cum trei ani el s-a aflat la un 
pas de calificare, pe care va 
încerca să o realizeze acum. în 
sfîrșit, maestrul internațional 
Mircea Pavlov, socotit un out
sider (are coeficientul indivi

TREI DECENII
In 1947, la cel de al 

18-lea Congres al F.I.D.E., 
desfășurat după moartea 
lui Aleksandr Alehin, 
cînd „tronul șahist* mon
dial rămăsese vacant, a 
fost stipulat noul re
gulament al întrecerii 
pentru titlul de campion 
al lumii. După cum se 
Știe, pentru deseimnarda 
noului campion a avut 
loc, în 1948, la Haga șl 
Moscova, un meci-tur- 
neu de 4 partide între 
cei mai buni 5 jucători 
al lumii, încheiat cu 
strălucita victorie a lui 
Mihail Botvinnik (14 
puncte din 16 posibile), 
care cucerea astfel co
roana șahistă supremă. 
S-a hotărit ca în viitor 
șalangerul să fie stabilit 
după criterii precise, 
dîndu-se — teoretic — 
posibilitatea oricărui ju
cător de șah din lume 
să participe la campio
natul mondial. Prima e- 
tapă a luptei începea cu 
turneele zonale* în care 
federațiile naționale își 
desemnau reprezentanții, 
numărul lor fiind în 
funcție de dezvoltarea și 
valoarea șahului din ta
ra respectivă.

Primeld turnee zonale 
au avut loc în 1947, ju
cătorii români debutînd 
în 1951, cînd — la Ma- 
rianske Lazne — a fost 
prezent tlnărul campion 
al României, Ion Bălănel. 
Lipsit de experiența ma
rilor concursuri, el s-a 
clasat modest (pe locu
rile 13—14. cu 5Vî puncte 
din 16 posibile), dar a 
realizat cîteva frumoase 
partide.

Trei ani mai tîrziu. la 
Pragâ, șahul nostru a 
fost reprezentat de doi 
jucători. Ion Bălănel și 
Victor Ciocâltea Bă’ănel 
a avut o comportare re
marcabilă s-a aflat mult 
timp în plutonul fruntaș, 
dar un finiș slab nu i-a 
nermis să se claseze de- 
cît pe locurile 8—9. cu 

dual valoric cel mai scăzut 
dintre eoncurenți), este un ju
cător tenace, foarte bine pre
gătit teoretic, care pierde 
greu și care va putea spune 
un cuvînt în întrecerea de la 
Băile Herculane.

Toți cei 5 reprezentanți ai 
României au urmat un pro
gram de pregătire riguros, atit 
în scurte stagii comune, cit șl 
prin participarea la puternice 
turnee în țară și peste hotare. 
După cum ne-a informat me
dicul lotului, el se află într-o 
bună stare de sănătate și in
tr-o excelentă condiție fizică. 

DE PARTICIPĂRI ROMANEȘTI LA TURNEELE ZONALE
IOV, puncta din 1» po
sibile, punctaj care l-a 
adus titlul de maestru 
International. Ciocâltea 
s-a clasat al 14-lea, cu 
BVi P. In 1957. cel doi 
reprezentanți ai Româ
niei au jucat In turnee 
diferite. La Sofia. Gheor- 
ghe Mitltelu a ratat • 
mare ocazie de a se ca
lifica pentru interzonale. 
După ce a condus urui
te runde, părind că unul

vom avea un jucător ca
lificat pentru interzona
le. La Vr. Banja. Flo
rin Gheorghiu evoluează 
foarte bine, dar ocupă __
totuși — numai locul *, 
deși a realizat 101/, p din 
17. Ciocâltea joacă ia 
Halle șl se clasează pa 
locul 15. cu 8 D din 19.

De-a dreptul dramatic 
a fost zonalul din 1969, 
de la Atena. Florin 
Gheorghiu, devenit un

FILE DE ISTORIE
din primele Jocuri nu 
poate să-i mai scape, el 
a pierdut (din poziție ne* 
cîștigată 1) • partidă de
cisivă la polonezul Boh- 
dar sliwa. Infringe™ ca
re l-a aruncat pe locul 
6. Dar scorul obținut — 
7*/.p din 13 — a fost 
foarte bun. La Wagenln- 
gen. In Olanda. Octav 
Troianescu ocupa locuri
le 10—11 cu 7*/s p din 17 
posibile. Foarte aproape 
de calificare a fost The
odor Ghlțescu, In 1960, 
la turneul zonal de la 
Marlanske Lazne. Ori
cum, Insă, locul 5, cu 0 
p din 13 posibile, rămî- 
ne un rezultat de palma
res. In același timp, la 
Budapesta. Mititehr’ ocu
pa locul 7, cu 8'/s p din 
13, urmărit șl acolo de 
o mare nesansă de con
curs.

Anul 1963 coincide CU 
Intrarea în „arena zo
nalelor* a Iul Florin 
Gheorghiu. La 19 ani, 
mezinul turneului de la 
Kecskemăt luptă foarte 
curajos șl ocupă locul 7, 
cu 8 p din 15 La Halle 
Mtrcea Pavolv, șl el de
butant tntr-o întrecere de 
asemenea anvergură, se 
clasează al 14-lea cu 8*/, 
p din 19.

Se părea că în 1967

nume In șahul Interna
tional. domină concursul, 
pare sigur calificat, dar 
(ah, acest afurisit „dar*) 
pierde la... ultimii doi 
clasați, ocupă — oa șl 
la Budapesta — locul 4, 
tn fata sa trecînd Hori, 
Matulovicl șl Hilbner. La 
Raach (Austria) — Dolfl 
Drimer, locui 12—14. cu 
11 p din 21.

Si. în sfîrșit, gheața se 
sparge l.... în 1972, la 
Focșza (o mică localita
te finlandeză), Florin 
Gheorghiu ocupă locul 2 
(dupâ Radulov), cu 10% 
p din 15, fiind astfel 
primul jucător român 
care pășește tntr-o fază 
superioară a luptei pen
tru titlul mondial de șah 
— turneele interzonale. 
SI Victor Ciocâltea era 
ctt pe aci să-1 urmeze : 
la Vr. Banja el ocupă 
locurile 5—7 (7V, p din 
13), pierzînd în ultima 
rundă. Gheorghiu îșl 
continuă ascensiunea sl 
în 1975 cîștigă turneul 
zonal de la Vraca (Iugo
slavia) — 9’A p din 15 
(neînvins). Ia egalitate 
cu Matanovicl, participă 
apoi la interzonalul de 
la Manila, unde o parti

în cadrul programului de pre
gătire au fost fișați și studiați 
toți adversarii prezumtivi ai 
jucătorilor români.

Să urăm succes deplin repre
zentanților noștri și să spe
răm că vom avea mai multf 
jucători ca în trecut la turnee
le interzonale.

★
Turneele zonale reprezintă 

prima fază a întrecerii pentru 
desemnarea șalangerului ofici
al al campionului lumii. Orga
nizate după criterii geografice,' 
numărul acestor ..preliminarii*' 
a crescut de la 4, în 1947. la 12 
în prezent. Se dispută 5 zone 
europene (Europa de vest. Eu
ropa centrală. Europa răsări
teană, U.R.S.S. și zona medite
raneană), apoi zonele S.U.A., 
Canada, America Centrală. A- 
merica de Sud, două zone asia
tice și una oceanică. Numărul 
jucătorilor calificați pentru tur
neele interzonale este stabilit 
de F.I.D.E. în funcție de va
loarea și forța fiecărui concurs 
zonal. De subliniat faptul că 
zona a III-a europeană găz
duită pentru prima oară de ța
ra noastră, la Băile Herculane, 
dă cel mai mare număr de ca
lificați (5) pentru turneele in
terzonale. ceea ce vorbește de 
la sine despre tăria competiției 
care începe astăzi.

Șase mari maeștri interna
ționali (B. Spasski, M. Tal. I» 
Polugaevski, T. Petrosian, L. 
Portisch și A. Adorjan) sînt 
calificați direct în turneele in
terzonale ca participanți la 
meciurile candidaților din edi
ția trecută a întrecerii.

dă pierdută la Polugaev- 
ski (dintr-o poziție ușor 
cîștlgată) îl privează de 
dreptul de a se numă
ra printre candidați, tn 
zonalul de la Pola (1975), 
Aurel Urzică ocupă lo
cul 13 cu 5 p din 14, 
avînd, totuși, satisfacția 
de a fi cîștigat o partidă 
senzațională la marele 
maestru suedez Ulf An
dersson, partidă repro
dusă în numeroase re
viste de șah din lume.

La zonalul din 1979, 
disputat la Varșovia, din 
România au fost prezent! 
3 jucători. S-a jucat 
după același sistem ca si 
acum, la Băile Hercula
ne. Theodor Ghlțescu * 
fost eliminat în prelimi
narii. Florin Gheorghl® 
$1 Mihai Ghindă caii» 
cîndu-se pentru finală 
Gheorghiu s-a clasat p« 
locurile 2—5 (cu 4 p dlr 
7). devenind pentru < 
3-a oară consecutiv „in- 
terzonallst". Ghindă i 
fost ăl 6-lea. cu 3 n 
pierzînd o partidă deci 
sivă, de mare luptă, îr 
care a atacat dezlănțuit 
la Ribli. Tntr-o poziție c< 
părea disperată, a exis
tat pentru negru (Ribli 
• apărare de excepție..

Acesta, ar fi. pe scurt 
istoricul participărilor ro 
mâneștl la turneele zo 
nale. In 30 de ani. 10 re 
prezentanti ăl țării noas 
tre au concurat la aceas 
tă competiție : Gheor
ghiu — de 6 ori. Cio 
câltea — de 3 ori. Bălă 
nel, Mitltelu si Ghițeso 
— de 2 ori, Troianescu 
Pavlov, Drimer. Urzică i 
Ghindă — cîte o dat? 
La actuala ediție, de 1 
Băile Herculane. sinrru 
rul debutant este, așa 
dar. Mihai Subă. Dai 
de cîte ori. ținta nu 
fost lovită chiar din ori 
mul foc !...

Pagină realizată de Valeriu CHIOSE



Campionatul național masculin de floretă
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Z. HUSTI (Steaua) ÎNVINGĂTOR 
ÎNTR-O FINALĂ CU SURPRIZE
Ieri am consemnat în sala 

Floreasca din Caipitală primul 
concurs de scrimă al anuluii, 
prilejuit de etapa I a campio
natului national individual 
masculin de floretă.

S-au aliniat pe planșă, la 
ora matinală a debutului. 67 
de concurenti. S-au consumat 
3 tururi pe grupe pentru a se 
ajunge la faiza eliminărilor di
recte și recalificărilor, în care 
au rămas 16 floretiști, adică 
cei care au și dobândit, toto
dată, dreptul de a evolua în 
faza următoare, cea la caire se 
va decerna titlul de campion 
național pe anul 1962. Bineîn
țeles că acest obiectiv odată 
atins n-a constituit, pentru 
marea majoritate a trăgători
lor calificați în această fază, 
ultimul țel, întrucît o clasare 
superioară în concurs aduce 
și un punctaj corespunzător 
în sistemul de selecție (separat 
pentru juniori și seniori) în 
virtutea căruia se și alcătuiesc 
loturile reprezentative care se 
deplasează la diversele compe
tiții internaționale din calenda
rul federației de specialitate. 
Așa incit lupta a fost departe 
de a se încheia odată cu cali
ficarea celor 16 floretiști pen
tru faza a Il-a a campionatu
lui național. Ba am putea spu
ne. chiar, că lupta s-a înăsprit 
pe măsură ce se parcurgeau 
treptele spre finală, și odată 
cu aceasta au apărut și sur
prizele. Unele chiar de mari 
proporții, dacă dintre. primii 
patru competitori au lipsit vi
neri seara scrimerul nr. 1 al 
anului 1981,- vieecampionul 
mondial Petru Kuki, și colegul 
său de echipă reprezentativă.

Se reiau campionatele naționale de baschet

DERBYURI - Șl LA BĂIEȚI Șl LA FETE
Reluîndu-și activitatea în ca

drul atractivelor grupe valorice 
(care programează, de regulă, 
meciuri între echipe de nivel a- 
propiat), participantele la cam
pionatele naționale de baschet — 
12 formații masculine și tot atî- 
tea feminine — susțin, astăzi și 
mîine. partidele primei etape a 
celui de al doilea tur al între
cerii. Atît la băieți, cît si la fete, 
în grupele 1—6 programul cu
prinde cite un derby : C.S.U. 
Brasov — Rapid, respectiv Vo
ința București — Olimpia Bucu
rești ; în grupele 7—12. în schimb, 
în majoritatea partidelor gazdele 
sțnt favorite.

Iată clasamentele la zi si pro
gramul etapei :

MASCULIN —
1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. C.S.U. Bv.
4. Rapid
5. IMUAS
6. ICED
Jocurile etapei 

(în tur : 97—62), 
(111—51), C.S.U. 
(72—68)

GRUPA 1—6 :
11 11 0 1133:728 22
11 10 1 1048:709 21
11 8 3 828:834 19
11 6 5 796:778 17
11 6 5 760:884 17
11 5 6 878:917 16 

: Steaua — ICED
Dinamo—IMUAS 

Brașov — RaDid

GRUPA 7—12 t
7. Farul
8. „U“ Cj.Nap.
9. Urbis

10. Dinamo Or.
11. C.S.U. Sibiu
12. Carpati Buc.

11 5 6 839: 887 16
11 S 6 814: 861 16
11 4 7 826: 908 15
11 4 7 785: 839 15
11 2 9 809: 940 13
11 0 11 800:1031 11

„DACIADA» DE IARNA PULSEAZĂ PUTERNIC
(Urmare din pag. 1)

e iarnă și-a înscris pe răboj 
Cupa Voința" la tenis de ma- 
ă, „Cupa Dîmbovița" la vo
ii...
Nici clujenii — ca să luăm 

n județ din inima Transilva- 
iei — nu au cedat „Daciadei" 
e iarnă în fața zilelor primă- 
ăratice.
— Toate forțele schiului din 
idețul nostru s-au concentrat 
1 aceste zile Ia muntele Băi. 
sara și la Vlă deasa, ne spu- 
ea tovarășul Nicolae Mureșan, 
rim-viicepreședintele C.J.E.F.S. 
luj. Acum se va încheia faza 
tdefeană a concursurilor șco- 
re la sanie și schi, apoi va 
sni rîndul juniorilor și senio- 
lor. Fotbalul se menține în 
•unte : 14 echipe din Dej,
urda, Gherla și Cluj-Napoca 
iuținuă concursul de mini- 
>tt>al în... sală. „Daclada" la 
ji înseamnă și baschet, și 
indbal, și șah, și tenis de 
asă. în întreprinderi desfă- 
îrăm faza pe asociații, folo- 
nd timpul frumos pentru 
>ort. în pădurile Hoia și Fă ■ 
?t desfășurăm concursuri de 
rientare turistică...
Sportivii județului Mehedinți 
i se plîng că soarele le-a to- 
t covorul de zăpadă. S-au 
nsat întrecerile pentru „Cu-

24 Ianuarie", iar la Streha-

Sorin Roca. Dealtfel, acesta 
din urmă nici nu s-a clasăt 
printre primii 8. ieșind din 
concurs în urma înfrângerilor 
consecutive la Bereczki și 
Georgescu. Au fost, însă, și sur
prize deloc „amare", cum au 
fost calificarea juniorilor Liviu 
Buzan și Fernando Bucur, pen
tru faza următoare a campio
natului național, acesta din 
urmă subliniind prin perfor
manța finală (locul 6) debutul 
la noul său club, Steaua. De 
asemenea, merită relevată in
trarea în turul III a foarte ti
nerilor floretiști C. Răduțu 
(C.T.A.S., 15 ani, antrenoare 
Maria Teodoru) și R. Molea 
(C.S.S. Energia, 16 qni, antre
nor R. Pellegrini).

Primii trăgători calificați în 
finala de 8, deci fără a cu
noaște înfrângerea în faza eli
minărilor directe, au fost FI. 
Nicolae, Z. Husti, R. Mătușan 
și P. Kuki, învingători în fata 
lui G. Oancea (10—4), A. 
Marcvart (10—3), L. Bereczki 
(10—1) și L. Buzan (10—5). 
Ceilalți patru Analiști, ajunși, 
în această postură în urma re
calificărilor, au fost N. Iile 
(victorie cu 10—8 în fața lui 
Oancea), A. Marcvart (IO-7-9 
cu O. Gogoașe), V. Georgescu 
(10—5 cu L. Buzan) și F. 
Bucur (10—6 cu L. Bereczki).

O surpriză de proporții în 
seria celor 4 asalturi din finală: 
N. Iile l-a învins la un scor net 
(10—6) pe P. Kuki ! In celelal
te asalturi : FI. Nicolae — F. 
Bucur 10—>3, Z. Husti — A. 
Marcvart 10—7 și~ E. Mătușan 
— V. Georgescu 10—8.

In semifinale: FI. Nicolae

Jocurile etapei : „U“ — Carpațl 
București (85—74), Farul Constan
ta — C.S.U. Sibiu (85—76), Urbis 
București — Dinamo Oradea 
(77—71).

FEMININ. GRUPA
1. „U« Cj-Nap. 11
2. Politehnica 11
3. Voința Buo. 11
4. Olimpia 11
5. Univ. Tim. 11
6. Comerțul 11

11 0 991:585 22
10 1 869:640 21
8 3 818:593 19
7 4 593:646 18
6 5 675:737 17
6 5 738:747 17

Jocurile etapei : „U“ Cluj-Na- 
poca — Comerțul Uc. „Bolyai" 
Tg. Mureș (89—55), Politehnica 
C.S.Ș. 2 București—Universitatea 
Timișoara (57—51), Voința Bucu
rești—Olimpia București (71—73).

GRUPA 7—12 :

7. Progresul 11 6 5 683:704 17
8. Crișul 11 5 6 820:639 16
9. Voința Bv. 11 4 7 682:833 15

10. C.S.U. Ploiești 11 2 9 650:827 13
11. Mobila 11 1 10 630:834 12
12. Carpati 11 0 11 554:918 11

Jocurile etapei: Progresul Bucu
rești — Carpațl C.S.Ș. Sf. Gheor- 
Rhe (82—55), Crișul Oradea — 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare (73—54), 
Voința Brașov — C.S.U. Prahova 
Ploiești (77—76).

ia, Vînju Mare, Baia de Ara
mă, Orșova și în Drobeta Tr. 
Severin întrecerile sînt în tx>i 
la șah și tenis de masă. Se 
joacă și handbal, și volei — 
în aer liber — iar la „baza 
navală" de la Orșova a înce. 
put activitatea la canotaj.

încheiem raidul nostru eu un 
popas în județul Brașov. Fă
gărașul se mândrește în aceas
tă perioadă cu întrecerile la 
sanie („Cupa pionierul" și 
„Cupa campionilor"), la care 
vor lua parte îndeosebi elevii 
școlilor generale nr.' 1, 5 și 6 
iar patinajul vitează, — pe 
pista naturală din parc (la 
Făgăraș e totuși frig) — își va 
desemna în aceste zile campio 
nii orașului. Brașovenii pregă
tesc cu atenție „Carnavalul 
pe gheată" ce se va desfășura 
în curînd pe patinoarul de sub 
Tîmpa. în vreme ce în Poiană 
se încheie campionatele pionie ■ 
rilor la sanie și schi. Pentru 
acest an — două noutăți: o 
mare competiție care se va 
desfășura la Șirnea, cu parti 
ciparea fondiștilor (copii și ti ■ 
neret) din județ, iar în ’ziua 
de 24 ianuarie — un cros de 
masă pe schiuri, un gen de 
Vasalopet, după moda... suede
zilor. Și, cine știe ? S-ar pu 
tea ca peste cîțiva ani să 
smulgem nordicilor recordul 
de participare la o astfel d« 
acțiune I 

— N. Iile 10—6 și Z. Husti — 
E. Mătușan 10—6. în asaltul 
pentru locurile 3—4, o altă 
surpriză : după ce a trecut cu 
brio de campionul național 
P. Kuki, N. Iile (component al 
lotului republican) a pierdut 
în fața lui E. Mătușan (în re
venire de formă), fără drept 
de apel, 10—3. Ultimul asalt, 
cel care avea să desemneze 
învingătorul acestei faze a 
campionatului național, a pri
lejuit o dispută deosebit de 
spectaculoasă și cu pasionante 
răsturnări, de scor. Detașîn- 
du-se la trei tușe de adversa
rul său înspre finalul asaltului 
(9—6). se părea că Florin Ni
colae nu mai poate scăpa vic
toria. Dar iată că Zsolt Husti 
a revenit cu o stăruință și un 
calm greu de întrezărit pînă 
atunci, egalînd și cîștigînd cu 
11—9. în fața unui adversar 
uluit..

Iată-i pe cei 16 floretiști ca
lificați : 1. Z. Husti (Steaua), 
2. FI. Nicolae (Progresul), 3. 
E. Mătușan (C.S. S. Mare), 4. 
N. Iile (Steaua), 5. P. Kuki 
(Steaua), 6. F. Bucur (Steaua),
7. V. Georgescu (Progresul),
8. A. Marcvart (Progresul), 9. 
G. Oancea (Steaua), 10. L. Bu
zan (C.S.U. Tg. Mureș), 11. O. 
Gogoașe (I.E.F.S.), 12. L. Be
reczki (Crișul Oradea), 13. 
S. Roca (Steaua), 14. M. Goles- 
cu (I.E.F.S.), 15. I. Szentkjra- 
ly (C.S. S. Mare). 16. St. A- 
lexiu (I.E.F.S.).

După trei concursuri, iată 
clasamentul primilor 8 flore
tiști (seniori după punctajul 
de selecție) : Z. Husti și P. 
Kuki 46 p, S. Roca 33, V. 
Georgescu 26, G. Oancea 25, 
L. Buzan 23, F. Bucur 20 și 
FL Nicolae 18. Pe primele șase 
locuri în clasamentul juniori
lor se află : L. Buzan (C.S.U. 
Tg. M.) 59 p, F. Bucur (Stea
ua) 57, V. Costa (C.S. S. Mare) 
46, A. File (C.S. S. Mare) 41, 
R. Molea (C.S.S. Energia) 27, 
V. Ciocârlie (C.T.A.S.) 24.

Paul SLAVESCU

DEMAREAZĂ,ÎNTRECERILE DE SCHI
Stratul de zăpadă căzut în 

ultimele zile a făcut ca între
cerile de schi prevăzute în ca
lendarul federației de speciali
tate să demareze în plin. Ast
fel, săptămîna viitoare, după 
ce pîrtiile de concurs vor fi a- 
menajate. vor avea loc urmă
toarele competiții,: 16—17 ia
nuarie, la Bran, „Cupa Brașo- 
via" la schi-fond pentru se
niori, juniori și copii : tot în 
aceeași perioadă, la Cîmpulung 
Moldovenesc, se va disputa 
„Cupa Rarău" la biatlon, des
chisă concurențiior juniori ; 
duminică 17 ianuarie, pe tram
bulina de pe Cioplea va avea 
loc „Cupa Predeal" la sărituri ; 
pentru schiorii alpini, între 12 
și 15 ianuarie, în Postăvar, se 
dispută „Cupa Brașovia" la 
slalom special, slalom uriaș și 
coborâre.

Scurtul nostru raid ia sfîrșit 
aici. Se impune o singură con
cluzie : în ciuda vremii căldu
roase, „Daciada" de iarnă con
tinuă să pulseze cu tărie, pe - 
toate meleagurile țării.

Astăzi — ultima zi de participare la

tragerea extraordinară 
FRONOEXPRES 

A NOULUI AN

SE VOR EXTRAGE 72 DE NUMERE !

Fiecare variantă jucată — o posibilitate de a ctștiga :

• A UTOTURISME „Dacia 1 306“ șl „Skoda 120 L“ • MARI 
SUME DE BANI, variabile șl fixe • EXCURSII In U.R.S.S. sau 
R.P. Bulgaria.

BILETELE DE 25 LEI 
PARTICIPA LA TOATE CELE 13 EXTRAGERI I

MÎINE. ETAPA A III-A A DIVIZIEI „A 
DE HANDBAL FEMININ

@ Partida Universitatea Cluj-Napoca — Rulmentul Bra
șov va fi reprogramată ® Ocupantele primelor trei 

locuri în clasament evoluează în deplasare

Etapa a IlI-a a diviziei „A“ 
de handbal feminin este aș
teptată cu deosebit interes de 
iubitorii acestui sport. Cele 3 
formații care au acumulat, pî
nă acum cîte 6 puncte (Știin
ța Bacău, Universitatea Timi
șoara și TEROM Iași) evolu
ează în deplasare, ele avînd de 
susținut partide dificile. In
tr-o convorbire telefonică, an
trenorul băcăuancelor, profeso
rul Eugen Bartha, ne spunea 
că va avea un examen greu 
la Sibiu, pe care însă, dacă-1 
va încheia cu o victorie, îl va 
considera un prim și mare pas 
spre instalarea, mai bine an
corată decît acum. Ia șefia

VEȘTI DIN AUTOMOBILISM
• După omologarea tuturor re

zultatelor în campionatele națio
nale de raliuri, de viteză pe cir
cuit și de viteză în coastă, Fe
derația română de automobilism 
Si karting ne comunică numele 
campionilor care vor primi di
plomele și distincțiile cuvenite, în 
cadrul unei festivități care va a- 
vea loc în cursul lunii ianuarie 
în Capitală. Ei sînt următorii : la 
raliuri, M. Costineanu — G. Bar
bu (IPA Sibiu), Gh. Urdea — C. 
Tiț (I.A. Dacia Pitești), L. Balint 
— C. Zărnescu (I.A. Dacia), Ia 
grupele 1. respectiv 2 si 5 : vi
teză pe circuit : W. Hirschvogel 
(CSM Reșița), Șt. Iancovici (I.A. 
Dacia), B. Ursu (INMT Buc.). N. 
Grigoraș (I.A. Dacia), V. Nicoară 
(I.A. Dacia). în ordine la grupe
le 1 ; 2 ; 1,5 ; 5 ; 6 ; viteză în 
coastă : W. Hirschvogel. F. Cor- 
dan (Tractorul Brașov), Șt. Ian
covici, N. Grigoraș, V. Nicoară, 
la grupele 1 ; 1,5 ; 2 ; 5 ; 6 ; gru
pa Eastern — L. Moldovan (Poli
tehnica Cluj-Napoca).

6 Federația de specialitate a 
stabilit, pe baza rezultatelor ob
ținute atît în întrecerile interne 
cît și Internationale, pe cei mai 
buni ze^e automobiliști ai țării : 
1. N. Grigoraș, 2. Șt. Iancovici, 
3. V. Nicoară, 4. L. Balint (toți 
de la I.A. Dacia Pitești), 5. P. 
Geantă (INMT), 6 Gh. Urdea (Da
cia), 7. W. Hirschvogel (CSM Re
șița), 8. C. Zărnescu (Dacia), 9. 
B. Ursu (INMT). 10. Sr Vasile 
(Dacia).

• S-a aprobat calendarul com
petitions! pe anul 1982. Ca și în 
cursul anului trecut, automobiliștâi 
noștri vor avea prilejul să se în
treacă în trei campionate : de 
raliuri, de viteză pe circuit și de 
viteză în coastă, cu 7—8 etape 
fiecare. De asemenea, ei au fost 
invitați la • serie de întreceri 
internaționale. Campionatul Bal
canic (cu 5 etape în țările bal
canice), Cupa Păcii (cu 7 etape 
în țări socialiste) și 5 circuite de 
viteză (tot în țări socialiste)
• Primim mereu la redacție

ID'IIMSIRAȚIA DI STAI LOIO-PDONOSPOfil INTOP^EAZA
POSIBILITĂȚI MULTIPLE

• Agențiile Loto-Pronosport 
mai pot elibera, doar astăzi, 
bilete cu numerele dv. prefe
rate pentru tragerea extraor
dinară Fronoexpres a Noului 
An, care vă oferă posibilități 
multiple de mari cîștiguri In 
autoturisme, bani si excursii 
peste hotare. (Cei ce doresc 
să asiste la desfășurarea tra
gerii sînt invitați mîine la ara 
16,30 în sala clubului „Finanțe- 
Bănci" din București, str.

BANI, 
AUTOTURISME 

Șl EXCURSII
Dește hotore 

clasamentului. Față de pro
gramul initial al etapei, o sin
gură schimbare : Rulmentul 
Brașov (care în aceeași zi 
susține meciul-tur cu Iskra 
Partizanske în „Cupa campio
nilor europeni") va juca cu U- 
niversitatea Cluj-Napoca. la o 
dată care va fi reprogramată.

Iată programul etapei : Ba
cău : Textila Buhuși — Con
structorul Baia Mare î Sibiu c 
C.S.M. — Știința Bacău ; 
București (sala Floreasca. de 
Ia ora 18): Confecția — TEROM 
Iași ; Constanta : Hidrotehnica 
— Progresul București ; Tg. 
Mureș : Mureșul — Universi
tatea Timișoara.

vești de la corespondenții noștri 
privind organizarea unor con
cursuri auto, cu pronunțat ca
racter tehnico-aplicativ. Iată cî- 
teva dintre acestea și cîștigătorii 
respectivi : „CUPA TOAMNEI", 
la Brăila, aflată la cea de a tre
ia ediție (cursă de regularitate ; 
slalom ; îndcmînare ; întrebări 
privind legile de circulație) a re
venit cuplului Radu Vasile — 
Tudor Burtavenco (Felix Brăi
la) ; „RALIUL PODUL ÎNALT" 
(concurs tehnico-aplicativ, cu- 
prinzînd probe de viteză, îndemî- 
nare, cunoașterea regulilor de 
circulație) organizat de Filiala 
A.C.R. Vaslui a fost cîștigat de 
echipajul Constantin Radu — Ion 
Manolache (IRE Vaslui) ; „CUPA 
PĂCII" (pe autodromul Grupului 
școlar din Timișoara, cartierul 
Freidorf) a avut doi învingători c 
A. Jora (ITA Timiș), la grupa 
A și G. Bereny (ITA Timiș) la 
grupa 2 ; „RALIUL COVURLUI". 
la Galati, aflat la cea de a 3-a 
ediție (la start cu echipaje din 
3 județe : Galați, Sibiu și Vran- 
©e<a. pe un traseu de 277 km și 
cu 7 probe speciale) a avut pe 
podium, în final, pe locul I, cu
plul I. Medan — T. Tatu (A. S. 
Universitatea Sibiu) î „CON
CURSUL MINI-MAX" la Baia 
Mare (organizat de A.S. Electri
ca Baia Mare în cadrul „Dacia- 
dei" ; concurs tehnico-aplicativ, 
la cea de a 4-a ediție, cu probe 
de orientare, regularitate) a fost 
cîștigat de Nicolae Korponay — 
Zoltan Korponay (Electrica Baia 
Mare) ; cel mai bun echipaj fe
minin : Irma Felfodi — Maria 
Maru (A.S. Proiectantul Satu Ma
re) ; „RALIUL PĂCII" inițiat la 
Bușteni (de către tînărul „Ate- 
mic-Club". în care sînt încadrați 
conducători auto din unități in
dustriale, economice, de învătă- 
mînt de pe platforma Măgurele 
București ; întrecere de regulari
tate î concurs -de îndemînare, da 
cunoașterea regulilor de circula
ție) a revenit cuplului, forming 
de fapt, o familie, Ileana și Mi
hai Iordache.

M. FR.

DE MARI SUCCESE 1

Doamnei nr. 2 ; numerele cîș- 
tigătoare. urmează a fi difu
zate în cursul serii la radio 
Si televiziune). • Tot astăzi 
este ultima zi de participare 
si la atractivul concurs Prono
sport de duminică 10 ianuarie 
1982, care după toate probabi
litățile va aduce noi și mari 
satisfacții celor mai inspirați 
amatori de pronosticuri spor
tive. • De asemenea, o posibi
litate de frumoase succese o 
constituie Lozul Anului Nou, 
la care se pot obține autotu
risme „Dacia 1300“, „Skoda 
120 L“ si ..Trabant 601“. pre
cum si cîștiguri în bani de 
50.000. 10.000. 5.000 lei etc.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA

DIN 8 IANUARIE 1982

EXTRAGEREA I : 61 70 42 
51 44 53 49 11 30

EXTRAGEREA A Il-a 1 41
89 48 55 47 77 6 83 57

FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI : 1.285.614 lei, din care
500.000 lei, , report la categoria L

Sllpytiil PagJq7-ci



Juan Anîonio Samaranch, președintele ( 1.3.: Boxul mondial amator in 1931

MIȘCAREA OLIMPICĂ VA MILITA 
PENTRU NOBILELE IDEALURI DE PACE"

LAUSANNE, S (Agerpres). — 
într-un interviu acordat cu 
prilejul Anului Nou, președin
tele Comitetului Internațional 
Olimpic (CIO). Juan 
Samaranch, a afirmat 
nul 1981 a vizitat 42 
reușind să-și formeze 
gine destul de exactă 
problemelor olimpice

Referindu-se la principalul 
rezultat al Congresului Olimpic 
de la Baden-Baden, președin
tele CIO a spus : „Am reușit 
să demonstrăm întregii lumi u- 
nitalea mișcării olimpice, pre
cum și rolul conducător al 
CIO în marea familie olimpică. 
Printre măsurile destinate în
tăririi mișcării olimpice pot fi 
amintite : includerea în Comi
siile CIO a reprezentanților

Antonio 
că în a- 
de țări, 
o ima- 
asupra 

actuale.

federațiilor internaționale și ai 
Comitetelor naționale olimpice; 
crearea unei Comisii a sporti
vilor ; accentuarea campaniei 
de atragere a femeilor în miș
carea olimpică ; acordarea unei 
atenții sporite 
medicale".

In încheiere, 
ranch a declarat 
1982, cară se află 
perioadei olimpice, 
milita în continuare 
dezvoltarea activității 
internaționale în spiritul nobile
lor idealuri de pace și coope
rare ale olimpismului.

OLIMPICI

problemelor

J. A. Sama- 
că în anul 
la jumătatea 

CIO va 
pentru 

sportive

Pentru boxul amator mondial, pri
mul an după Jocurile Olimpica -a 
fost lipsit de o confruntare interna
țională la care să participe toți cei 
mai buni pugilișt-i a-i lumii. Totuși, 
pe mai toate continentele au avut 
loc campionate zonale, așa cum au 
fost și cele europene de ia Tampere 
și, in aceiași timp, mulți dintre cei 
mai valoroși boxeri din 
întrecut cu prilejul „Cupei 
găzduită, între 11 și 16 
de arena Maurice Richard 
real. Desigur, în aceste condiții, este 
dificH de alcătuit clasamente obiec
tive ale celor mai buni boxeri ai 
lumii pe anal care s-a scurs, datele 
de care dispunem oferindu-ne pos»-

tame s-ati 
mondiale" 
noiembrie, 
din Mont-

HALTEROFILUL fURI ZAHAREVICI [U. R. S. S.]
CEL MAI BUN SPORTIV AL LUNII DECEMBRIE

RALIUL PARIS-DAKAR
După etapa Bordj Omar 

Driss-Tit, desfășurată pe teri
toriul Algeriei. în clasamentul 
Raliului automobilistic Paris — 
Dakar conduc frații Bernard 
și Claude Moreau („Renault 20 
Turbo").

Tradiționala anchetă a zia
rului SPORT Bratislava, me
nită să desemneze lunar pe 
cel mai bun sportiv din țările 
socialiste, l-a încununat, în lu
na decembrie, pe halterofilul 
sovietic Iuri Zahar c viei, care 
a stabilit trei recorduri mon
diale la categoria grea-usoară

(100 kg) :
232,5 kg la 
la total. Pe 
s-au clasat
Meineke (R. D. Germană) și 
Vladimir Salnikov (U.R.S.S.), 
halterofilul Leonid Taranenko 
(U.R.S.S.), echipa feminină de 
handbal a Cehoslovaciei etc.

192 kg la smuls, 
aruncat și 425 kg 
locurile următoare 
înotătorii Birgit

LUPTELE GRECO-ROMANE ISI POT MENȚINE POZIȚIA
Urmate din pag 1)

Draica, sportiv ale cărui per
formanțe începuseră să sca
dă. Pe de altă parte, specia
liștii au putut constata că u- 
nii dintre vechii performeri ai 
echipei noastre naționale, 
sportivi aflați de nenumărate 
ori pe podiumul învingătorilor, 
au ajuns la un grad de uzură 
care îi împiedică să mai rea
lizeze mari succese. Este cazul 
sportivilor Constantin Alexan
dru, Nicu Gingă, Mihai Boțilă 
și Ion Păun, ultimul anunțin- 
du-și chiar retragerea din ac
tivitatea competițională.

Și astfel, echipa de aur a 
României, clasată de două ori 
pe primul loc în întrecerile 
continentale, a pierdut citeva 
„piese" de bază. Absența unor 
înlocuitori de aceeași valoare 
(cel puțin în momentul de 
față) la categoriile respective, 
ca și randamentul scăzut al 
„greilor" Roman Codreanu și 
Victor Dolipschi, crează serioa
se dificultăți tehnicienilor 
noștri în alcătuirea unei for
mații redutabile pentru com
petițiile viitoare.

SPORTIVI DE VALOARE 
CERTA, DAR $1 CATEGORII 

DEFICITARE

Conform calendarului com- 
petițional obișnuit, în anul a- 
cesta luptătorii noștri vor par
ticipa Ia campionatele europe
ne (Vama, în luna aprilie) și 
la cele mondiale (Katowice, in 
luna septembrie), ambele în
treceri anunțîndu-se destul de 
dificile. Privind în perspectivă, 
încercînd să anticipăm șansele 
reprezentanților noștri la a- 
ceste confruntări, trebuie să 
recunoaștem că potențialul 
echipei noastre este mai puțin 
viguros decit in anii 1977—1980. 
Cel mai valoros sportiv român 
rămîne fără îndoială Ștefan 
Rusu (63 kg). Intr-o bună for
mă sportivă, reprezentantul 
nostru este cel mai Îndreptățit 
aspirant la medaliile de aur 
ale celor două mari turnee. 
Revenind la nivelul bunelor 
sale evoluții anterioare. Ion 
Draiea (82 kg) este un alt 
component al formației care sa 
poate clasa în rîndul primilor 
trei luptători din lume, așa 
cum a reușit și la Oslo. Dintre

5 ’ 7
ceilalți luptători consacrați se 
mai poate conta pe Vasile An
drei (100 kg), sportiv cu reale 
calități, dar și cu evoluții in
constante și, într-o oarecare 
măsură, pe Petre Dicu (90 kg), 
component valoros al echipei, 
dar menținut cam multă vreme 
in afara saltelelor de concurs 
în urma unui accident.

Trecut la o categorie supe
rioară de greutate (52 kg), 
Constantin Alexandru nu ofe
ră, deocamdată, garanția unor 
succese. Dealtfel, a dovedit-o 
și la C.E. de la Gdteborg, 
unde s-a clasat pe locul 3 tn 
grupă, nereușind să urce pe 
podiumul de premiere.

Șl CAMPIONATE 
biii ta tea unor aprecieri purtătoare al© 
unui anumit grad de subiectivism.

Referind u-ne <a boxul din Europa, 
testul campionatelor continentale este 
edificator. Întrecerile de la Tampere 
au evidențiat revenirea pug ilrști lor
sovietici la nivelul valoric recunoscut 
cu cîțiva ani în urmă, opt dintre 
componenții formației Uniunii Sovie
tice devenind campioni continentali : 
Viktor Mirosnicenko (cocoș), Viktor
Ribakov (semiușocră), Vasili Șișev
(ușoară), Șerik Konakbaev (semi mij
locie), Aleksandr Koșkîn (mijlocie mi
că), Iuri Torbek (mijlocie), Aleksandr 
Krupin (semigrea 
fina.ă, al ' ' 
lagubkin 
cabil au 
cîștigători 
Mustafov 
(muscă).

Prezenți 
și cu ocazia _ 
sili Șișev, Șerik Konakbaev și Alek
sandr Krupin a-u terminat neînvinși și 
in această competiție, putînd primi 
astfel calificativul de cei mai buni 
din lume. Georgicâ Donici se situea
ză și el în rîndul fruntașilor catego
riei semigrea. Alți trei colegi de e- 
chipă ai boxerilor sovietici amintiți, 
și ei campioni continentali, Viktor 
Rîbakov, Iuri Torbek și Aleksandr la
gubkin, au fost foarte aproape de o 
performanță asemănătoare, dar au 
fost învinși în finala turneului de la 
Montreal. Rîbakov a fost depășit la 
puncte de cubanezul Angel Herrera 
(deținătorul titlului de campion oh’m- 
pic), Torbek a fost întrecut de Jose 
Gomez (și eî campion olimpic), iar 
lagubkin a pierdut în fața amerioa- 
nutai C. Williams.

In absența super-greutai cubanez 
Teofilo Stevenson din formația parti
cipantă la Capa mondială (a fost
prezentă o selecționată combinată :
Cuba — 6 boxeri și S.U.A. — (5),
primui loc la această categorie a 
revenit sovieticului V. Abadjian, în
vingător înainte de limită în fața
americanului J. Keyes. Să subliniem 
că supercampionul cubanez este neîn
vins de 10 ani într-o competiție in
ternațională oficială f

Categoria pană îl are ta fruntea 
sa pe cubanezul Adolfo Horta (vice
campion olimpic) — învingător ta dis
puta cu reprezentantul celei mai 
bune echipe din Europa, Haciatrfan 
(U.R.S.S).

Un salt apnecfabH ta lenarhka mon-

i — învingătorul, în 
lui Donici) și Aleksandr 

(grea). Un progres remar- 
reaiizot șî boxerii bulgari. 
Ia două categorii : Izmail 

(semimuscă) și Pelar Lesov

■în reprezentativa U.R.S.S. 
„Cupei mondiale". Va-

diadă a realizat anul trecut bulgaru 
Izmail Mustafov (semi musca). De k 
medalia de bronz obținută la J.O. dt 
la Moscova, el a cucerit titlul con 
tinental în 1981, clasîndu-se pe pri 
mul loc și în turneul din cadru 
„Cupei mondiale*1 (în finală l-a în 
vins la puncte pe sud-coreeanul Yon< 
Hoc). In schimb, colegul sau de e 
chipă Petair Lesov (campion o Timpi 
și european la categoria musca) < 
cedat supremația cubanezului Orna 
Santiesteban (neînvins în anul tr« 
cut), sportiv în fața căruia a piei 
dut la puncte în finala întrecerii d 
la Montreal. La această categorie, p 
o poziție fruntașă se situează și re 
prezentantul nostru Constantin Tîțoîu 
vicecampion a| Europei și înving ătc 
al componentului echipei S.U.A. c 
ocazia turneului internațional din F 
lip ine, unde sportivul român a cî; 
tigat concursul.

Campionul european cri „cocoșilor* 
Viktor Mi rosnicenko, nu și-a puți 
păstra poziția fruntașă și în disput 
cu reprezentanții celorlalte conți ne r 
te. Astfel, în finala „Cupei mondic 
le" s-au întîlnit columbianul Maturan 
și Ym Suk-Ciang (Coreea de Sud) 
victoria revenind u-i primului.

In turneul de la Montreal, o su 
priză s-a produs și la categoria mi 
locie mică : Armando Martinez (Ci 
ba), campionul olimpic al categorie 
a fost învins de conadianul O. Sulf 
van, boxer aproape necunoscut sp< 
cicliștilor prezenți la „Cupa mor 
dtolă*.

Revenind la rezultatele amintite, s 
poate aprecia câ in sportul cu mc 
nuși au apărut unee mutații în am 
care a trecut. Prezența pe lista pr 
mitoc boxeri ai analul a unor spo 
tivi necunoscuțl din Columbia, G 
nada, S.U.A., pătrunderea în rînd 
fruntașilor a unor pugiHștî din ță 
în care „nobita artă" nu are tn 
diție, ne face să anticipăm că într< 
cerile competiției supreme din ace 
an, de la Munchen, var fl deoseb 
de interesante și dificile pentru b 
xerîl .....................
alte

con-sacrațî, fiind de așteptat 
apariții surprinzătoare...

Mihai TRANCA
clasamentul mondial alcătuit dIn . . _ ..... ... . . . .......... .

Comisia do box din cadrul A.I.P.S 
publicat de ziarul „Ceskosl'ovens 
Sport", pugiHștil români Constant 
Tîțoîu (muscă) șl Georgicâ Doni 
(semigrea) figurează pe tocul 3 
categoriile tor.

AU FOST ALCĂTUITE GRUPELE

Fa

-I

MAI MULTA AT ENT IE 
TINERILOR REMARCAȚI t

doi tineri remarcați cu 
Universiadei, Nicolae 

(57 kg) și Iile Matei 
nu se găsesc Încă la 

care să le permită ob- 
de medalii la orice 

internațională, 
și la C.E., 

claseze între 
L Matei, par- 
n-a putut să

PRELIMINARE ALE CAMPIONATULUI
EUROPEAN DE

efeetua-

I sa Lt' I

i

I
I

I
I

r VAN LENDL
lor confrun-

Ca și in țuu am, tenisul pa 
avea mai mulți șefi de coloa
nă și după acest sfirșit de 
sezon. Dacă nr. 1 și titlul de 
campion mondial. In versiunea 
FILT. se cuvin pe drept lui 
John McEnroe, foarte aproape 
de acesta șt purtlnd o altă 
cunună cu lauri se va afla ri
valul său de-o vîrstă, Ivan 
Lendl. Campionului cehoslovac 
ti revin onorurile in cel mai 
de durată test al sportului cu 
racheta, circuitul internațional 
de turnee dotat cu Marele 
Premiu, pe care-l încheie la 
mare distanți (l «3 p) față de 
al doilea clasat, asul american 
susmenționat (1 095 p). intre 
cei doi și parcă numai intre 
ei se dă acum lupta pentru 
înttietate, anunțîndu-se foarte 
strînsă șt tn continuare. Iar o 
rezolvare, desigur de moment, 
a rivalității poate fi conside-

rată și proxima 
tare de la Masters ’SI — 
„Turneul campionilor- — care 
începe de luni la New York. 
Amatorilor de pronosticuri le 
putem menționa ci Lendl a 
reușit nu mai pufin de 3 vic
torii tn fața lui McEnroe în 
sezonul scurs. Dar...

Reprezentant al unei țări cu 
vechi tradiții In această dis
ciplină sportivă, Ivan Lendl 
pare sortit si întreacă perfor
manțele predecesorului său 
imediat, Jan Kodes, deși nu 
are încă la activ dealt Wirn- 
bledonul juniorilor, cucerit tn 
1976. Atunci era clasat abia 
al 74-lea in lume, ca peste 
alte două sezoane să promo
veze la a S-a treaptă. Acum 
aspiră la cea de-a doua, de- 
vanstnd — tn opinia unor spe
cialiști — pe Bjorn Borg șl 
Jimmy Connors, „zeii- aflați 
la crepuscul, după o jumătate 
de deceniu și mai bine de su
premație.

Pentru cariera sa strălucită 
șt propulsia rapidă pe scara 
valorilor, o explicație ar fi șt 
faptul că provine dlntr-o fa
milie de sportivi. Ivan Lendl 
(11 ani) este fiul unul pro
fesor de psihologie din Ostra
va, mai cunoscut tnsd ca mae
stru de șah, iar mama sa a 
fost campioană de tenis a Ce
hoslovaciei. Tot dînsa i-a dat 
primele îndrumări tn mînui- 
rea rachetei, după cum pon
derea șt clarviziunea șahistă 
moștenite de la tatăl său îl 
ajută și tn calculul combinați
ilor din fața fUeului.

Duelul Lendl-McEnroe. pro
filat la orizont, face și mai 
Interesantă viitoarea derulare 
a evenimentelor Incluse tn se
zonul internațional de tenis 
•U.

Radu VOIA
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Cei 
prilejul 
Zamfir 
(90 kg) 
nivelul 
ținerea
mare competiție 
Primul, prezent 
n-a reușit să se 
primii șase, iar 
ticipant la C.M., 
se situeze în rindul fruntașilor. 
Firește, acești tineri, ca și 
alții care vor mai fi cooptați 
în echipa reprezentativă (Mi
hai Cișmaș, Marian Ștefan, Ion 
Tecuceanu, George Dumitriu, 
Gheorghe Minea etc.) sînt spor
tivi bine dotați pentru luptele 
de performanță, băieți în care 
se poate pune nădejde. Numai 
că pregătirea lor trebuie ur
mărită cu mai multă atenție 
de către antrenorii lotului, in
struirea lor tehnico-lactică tre
buie efectuată cu perseveren
ță, iar participarea lor la dife
rite concursuri să fie stabilită 
cu maximum de responsabili
tate, in funcție de cerințele 
metodice.

în concluzie, echipa noastră 
reprezentativă de lupte greco- 
romane, deși 
cuprinde citeva 
sportivi capabili 
dalii în orice 
dar și tineri talentați a căror 
creștere valorică — evident 
posibilă — trebuie realizată in 
cel mai scurt timp.

descompletată, 
valori certe, 

să obțină me- 
mare concurs,

Ieri, ia Paris, <• fost 
tă tragerea la sorți a grupe
lor preliminarii ale noii ediții 
a campionatului european de 
fotbal, al cărui turneu final va 
avea loc în 1984, ta Franța.

ECHIPA ROMÂNIEI VA JU
CA IN GRUPA

Meciurile se 
tur-retur, cu 
toamna acestui 
31 decembrie 
urmînd să fie alcătuit ulterior.

PRIMA CLASATA ÎN FIE
CARE GRUPA SE CALIFICA 
PENTRU TURNEUL FINAL, 
ÎN CARE VA JUCA AUTO
MAT, FRANȚA, GA ȚARA 
ORGANIZATOARE.

înainte de tragerea la sorți, 
Comisia de competiții a 
U.E.F.A. a împărțit cele 32 de 
echipe înscrise în cinci grupe 
valorice. Din fiecare urnă a 
fost trasă la sorți cîte o repre
zentativă alcătuindu-se i 
cele 7 grupe (trei cu cîte 
echipe și patru cu cîte 5).

Iată grupele valorice, care 
au precedat tragerea la sorți: 
I. R.F. Germania, Spania, Ita
lia, Polonia, Anglia. Iugosla
via, Belgia. II : Cehoslovacia, 
Olanda, Austria, U.R.S.S., R.D. 
Germană, Țara Galilor, Unga
ria. III ; Scoția, Irlanda de 
Nord, Irlanda, Portugalia, 
ROMANIA, Grecia, Bulgaria;

A V-A.
vor desfășura 

începere din 
an și pînă la 

1983, programul

apoi
I 4

FOTBAL - 1984
IV : Suedia. Danemarca. E 
veția. Finlanda. Turcia. Norv. 
gia. Islanda ; V : Albani: 
Malta. Luxemburg, Cipru

IATA COMPONENȚA bl 
LOR 7 GRUPE ALCĂTUIT 
DUPĂ TRAGEREA LA SORȚ

GRUPAJ
Belgia
R.D. Germană
Scoția
Elveția
GRUPA A ll-a

GRUPA A V-a

Polonia
U.R.S.S.
Portugalia 
Finlanda
GRUPA A lll-a
Anglia
Ungaria 
Grecia 
Danemarca 
Luxemburg
GRUPA A IV-a

Italia 
Cehoslovacia 
ROMANIA 
Suedia
Cipru
GRUPA A VI-<
R.F. Germania 
Austria 
Irlanda de No 
Turcia 
Albania
GRUPA A VII

Iugoslavia 
Țara Galilor 
Bulgaria 
Norvegia

Turneul 
între 9 și

Spania 
Olanda 
Irlanda 
Islanda 
Malta
va avea 1final

23 iunie 1984.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
FOTBAL • La Los Angeles echi

pa argentiniană Boc a Juniors a în
trecut cu 2—-0 (1—4)) selecționata 
Salvadorului. Ambele goluri au 
fost înscrise de Maradona (min, 
32 șl 84, ultimul din penalty).

HOCHEI • U.R.S.S. a întîlnit 
la Haga, reprezentativa Olandei, 
pe care a “ ’ _
10—1 (4—0.
și Krutov 
goluri.

PATINAJ
nna di Campiglio s-a disputat un 
concurs internațional de poliatlon 
cîștigat la feminin de Beate 
Romsted (R.D. Germană) — 
140,415 p iar la masculin de Urpo 
Pikkupeura (Finlanda) — 125,985 p.

SCHI a Proba feminină de 
slalom special de la Pfronten 
(R.F Germania) contînd pentru 
..Cupa Mondială" a fost cîștigată 
de Irene Epple (R.F. Germania)

lnvins-o cu scorul de 
2—0, 4—1). Kapustin 

au înscris cîte trei

viteza • La Mado-

cronometrată în 2:24,70. In cla
samentul general conduce Erika 
Hess (Elveția) — 193 puncte, ur
mată de Irene Epple (R.F. Ger
mania) — 164 p și Christian Coo
per (S.U.A.) “ _

TENIS • La Asuncion, 
ceput meciul de „Cupa 
dintre echipele Paraguayului și 
Perului. După prima zi, gazdele 
conduc cu scorul d° 2—0. • tn 
competiția masculină pe echipe 
„King’s Cup", la Helsinki, for
mația U.R.S.S. a întrecut cu sco
rul de 2—1 selecționata Finlandei. 
• tn optimile de finală ale tur
neului feminin de la Washington. 
Martina Navratilova a întrecut-o 
cu 7—5, 6—2 pe Joanne Russell, 
Andrea Jaeger a dispus cu 6—2, 
6—2 de Leslie Allen, iar Sylvia 
Hanika a eliminat-o cu 6—0, 6—3 
pe Kathy Rinaldi • tn ziua a 
treia a turneului international

99 p.
a In 

Davis"

demonstrativ de la Rosemc 
(Illinois) la care participă 8 j 
câtori, Ilie Năstase l-a învins 
6—4, 3—6, 6—1 pe argentiniar 
Jose Luis Clerc. Alte rezultat 
John McEnroe (S.U.A.) — Vi 
Gerula’tls (S.U.A.) 6—3. 6-
6—1 ; Jimmy Connors (S.U.A.) 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) 6 
3—6. 6—3.

TENIS DE MASA • La Crawl 
au început Campionatele intern 
ționale ale Angliei. Primele i 
zultate : masculin : Iugoslavia 
Anglia 3—0 ;
3—0 ; R.F.
3—0 ; Franța 
minin : R.P. 
3—0 ; Olanda 
hoslovacla — ______  .

VOLEI 0 în meci tur cont! 
pentru „Cupa Cupelor* (f) 
Belgrad Dinamo Moscova a 
trecut pe Steaua Roșie cu 3—

Suedia — Japoi 
Germania — Sco
— Italia 3—0 ;
Chineză — Frai

— Anglia 3—2 ; < 
Austria 3—0.
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