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A ÎNCEPUT SEZONUL OFICIAL DE SCHI!
• Primii învingători in probele de slalom uriaș • Trofeul de

debut: „Cupa Brațovia* • Azi, slalomul special

DINAMO (C.C.E.) Șl STEAUA (Cupa cupelor)
CALIFICATE IN TURNEELE FINALE

Eusebio Fulea se anunță un 
concurent redutabil in dispu
tele juniorilor din actualul se

zon de schi

POIANA BRAȘOV, 13 (prin 
telefon). Frumoasa stațiune 
Poiana Brașov, cu peisajul îm
bogățit de ninsorile din ultima 
vreme, găzduiește în aceste zile 
prima competiție oficială. de 
schi a sezonului. Pe pîrtiile 
din Postăvar au pornit din nou 
lunga șerpuire printre jaloane 
coloanele de schiori alpini, în 
frumos coloratele lor echipa
mente.

întrecerile de debut sînt do
tate cu „Cupa Brașovia", la 
care aspiră cei mai buni spe
cialiști ai genului de la toate 
secțiile din țară (152 de parti- 
cipanți). încă din prima zi s-au 
avîntat în cursa de slalom u- 
riaș juniorii mici și mari 
fetele de la toate categoriile de 
vîrstă. Cei mai buni s-au do
vedit Carmen Cozma, Andrei 
Foiciue și Dan Iliescu.

Zăpada foarte bună și orga
nizarea excelentă au permi»

Si

Turneul zonal de șah de la Băile Herculane

DUPĂ PATRU RUNDE,
ZOLTAN RIBLI PUNCTAJ MAXIM!

competitorilor evoluții remar
cabile acum la început de sezon 
campetiționaL Proba de sla
lom uriaș a avut loc pe pîrtia 
Lupului. întrecerea 
s-a disputat pe un 
900 m cu sosirea 
Cristianului, traseu 
rență de nivel de 
curs in două manșe 
extrem de „strînsă" și difici
lă, dar regulamentară), a 42 de 
porți fiecare, în aranjamentul 
antrenorilor Paul Cureu și 
Constantin Cișmașu. La juniori 
mari a cîștigat dinamovistul 
Dan Iliescu (aflat în ultimul 
an de juniorat), secondat de 
talentatul Eusebio Fulea de la 
Brașovia. La juniori mici în
vingător a ieșit Andrei Foiciue 
(tot de la Dinamo), care a fă
cut o cursă curajoasă și inteli
gentă.

Disputa fetelor a fost echili
brată și interesantă. După pri
ma manșă montată de Mihai 
Șulică, conducea Daniela Un
crop și puțini erau cei ce mai 
credeau în vreo detronare a a* 
cesteia (date fiind experiența sa 
și tehnica bună dovedită în se- 
zoanele trecute). Dar, în man
șa secundă, în aranjamentul 
Iui Dan Cristea, tânăra Carmen 
Cozma (aflată pe poziția a 3-a 
după prima coborîre) a pornit 
ca din tun, s-a strecurat cu

juniorilor 
traseu 

în 
cu 

280

de 
Poienița 
o dife- 
m par- 
(ultima

Aseară târziu la Vught, 
sudul Olandei, și la Madrid 
chipele masculine de volei i 
namo și Steaua București 
susținut meciurile revanșă i 
penultima fază a cupelor < 
ropene.

In sala „Ouwerkerk" i 
Vught campioana țării noastre, 
Dinamo București, a dat re
plica formației locale V.V.C. 
Verbunt pe care in partida de 
acum o săptămină de la Bucu
rești o depășise în trei seturi. 
Pentru obținerea calificării vo
leibaliștii noștri aveau nevoie 
de un singur set. Dar dinamo- 
viștii au început partida cu o 
mobilizare exemplară 
sextetul de bază : Oros, 
hoiu. Vrîncuț, Enescu, 
Chițiga, Girleanu au 
primele două seturi, după care 
antrenorul W. Schreiber a scos

în 
I e- 
Di-
au 

din 
eu-

din

și, în 
Dumă- 

Căta- 
cîștigat

din teren pe Oros și Dumanoiu 
(foarte buni în joc), introdu- 
cînd jucătorii mai tineri ien- 
țru a-i roda (Ghizdavu și Sla- 
bu, precum și pe Păușescu). tn 
această situație, gazdele, ‘ncu- 
rajate de cei 1 800 de specta
tori prezent!, au obținut victo
ria în următoarele tfei seturi 
și în meci (după 2 ore si 15 
minute), cu 3—2 (—6. —13 11, 
13. 13). Dar campioana Româ
niei era calificată pentru tur
neul final de la Paris. Foarte 
bun arbitrajul belgienilor Cal- 
lebout—Machon.

în „Pabellon de deportes 
Real" din Madrid. Steaua a 
cîștigat și ea setul calificării în 
turneul final al Cupei cupelor 
după 95 de minute, de joc în 
fata lui Real. învingător cu 3—1 
(8. 7. —9. 10).

In „Cupa cupelor'* la handbal feminin

TEROM SUSȚINE AZI PARTIDA REVANȘA
CU SPARTAKUS BUDAPESTA

Potrivit programului turneu
lui zonal de șah de la Băile 
Herculane. ziua de miercuri a 
fost rezervată reluării partidelor 
întrerupte. Pe tabela de con
curs figurau doar trei întîlniri 
neterminate, dar al căror re
zultat prezenta implicații se
rioase în configurația clasa
mentului.

Desigur, cu cel mai mare in
teres a fost urmărită continua
rea partidei dintre maestrul in
ternațional bulgar Petar Veli
kov și marele maestru ungur 
Zoltan Ribli, liderul acestui tur
neu. într-un final ce părea că 
„merge" spre remiză, Velikov 
a jucat neglijent, a intrat cu 
regele într-o plasă de mat. per- 
mițîndu-i adversarului său să 
înscrie a patra victorie conse
cutivă. •

Important era și rezultatul 
partidei dintre Joszef Pinter și

Jan Ambroz, întreruptă într-o 
poziție foarte complicată. Pinter 
avea o figură pentru doi pioni, 
care Înaintau amenințător. Fi
nalul întîlnirii a fost de-a drep
tul dramatic. înaintea controlu
lui. Ambroz mai avea 30 de 
secunde pentru două mutări, iar 
Pinter aproape 5 minute. Șa- 
histul ungur, care putea să ob
țină remiza prin șah etern, a... 
uitat de ceas și a depășit tim
pul de giadire. ceea ce se în
tâmplă foarte rar în practica 
marilor turnee la reluarea par
tidelor întrerupte. în sfîrșit. cea 
de a treia întreruptă, dintre ju
cătorii cehoslovaci 
Jansa si Eduard 
încheiat, conform 
cu un rezultat de

După 4 runde, 
clasament ZOLTAN RIBLI. cu

Caroi GRUIA — coresp.

(Continuare in pag. a 4-a)

Duminică, la Topolcany, Iskra
în handbalul feminin româ

nesc, această săptămină este 
marcată de partidele retur pe 
care cele două formații — 
TEROM Iași și Rulmentul Bra
șov — calificate în cupele eu
ropene (..Cupa cupelor" și, 
respectiv. C.C.E.) le vor susține 
în deplasare.

Handbalistele ieșence se află 
de ieri in capitala Ungariei, 
urmînd ca astăzi, de la ora 18 
(oră locală), să întâlnească- pe 
Spartakus Budapesta, 
are la activ 6 goluri 
în partida de la 
portarea, atît din 
tă cu Spartakus, 
rior, din meciul 
probează că formația 
are posibilitatea să obțină ca
lificarea. Partida va fi condu
să de cuplul de arbitri sovie-

Partizanske - Rulmentul Brașov
L Ha-

(de la
Româ-

va

Vlastimil 
Med una, s-a 
așteptărilor, 

remiză, 
conduce In

TEROM 
(25—19 

Iași) și com- 
partida direc- 
cît și, ulte- 

de campionat, 
noastră

tici V. Guterman și 
lauskas.

Duminică dimineață 
ora 10,110). campioana 
niei. Rulmentul Brașov,
susține — în sala din localita
tea Topolcany — meciul re
vanșă eu Iskra Partizansko 
(Cehoslovacia). Pentru brașo- 
vence (care, acasă, au cîștigat 
cu 24—21) sarcina este 
mai dificilă, adversara ei 
o echipă solidă, omogenă, 
multe individualități de 
loare. care practică un 
bal rapid. Avantajul de 3 go
luri este minim, dar cu o mare 
mobilizare din partea brașo- 
vencelor el poate constitui un 
sprijin pentru calificarea in tu
rul următor. Meciul va fi ar
bitrat de ungurii I. Kiss st Fr. 
Papp.

mult 
fiind 

cu 
va- 

hand-

Primii pași sint intotdeauna mai grei, dar

ÎN RÎNDUL PRIMELOR REPREZENTATIVE DIN LUME
Pentru 

nul 1981 
pe drumul greu și anevoios al 
reconstrucției unei noi echipe 
reprezentative, care are dato
ria să reintre în circuitul ma
rilor valori. Atît la Universiadă, 
cit și la campionatul european,

polo-ul românesc a- 
a marcat primii pași

noștri au aliniat untehnicienii
lot mult întinerit, cu numeroși 
debutanți, unii dintre ei aflați 
încă la
Simion,

virsta junioratului : 
Gordan, Garofcanu,

echipei orișul 
prima apariție

sens, succesul 
Oradea, care la . 
pe scena unei competiții con
tinentale a ocupat un 
meritoriu loc secund

foarte 
Exl stă

(Continuare in pag. a 4-a)

DxICMDA

vreme, zăpada a 
straie albe aproa- 

meleagurile argint“.
Mureș, 

dat in folosință 
acestui an.

de patinaj, dotate 
„Cupa vacanței", 

de

PREZENTA PE P1RTII, PATINOARE SI ÎN SĂLI
' în ultima 
îmbrăcat în 
pe toate meleagurile țării, 
spre bucuria copiilor șl a tu
turor iubitorilor sporturilor 
de iarnă, oferind prilejul or
ganizării unor atractive com
petiții șl acțiuni de masă în
scrise sub mobilizatorul gene
ric al „Daciadei". în numărul 
nostru de azi vă prezentăm 
amănunte primite . de la Con
siliile județene pentru 
ție fizică și sport.

TG. MUREȘ. Vremea 
bit de capricioasă n-a 
dicat factorii 
frunte 
sească 
zarea 
ții în 
Astfel, 
zăpada a căzut din' abunden
ță, a fost organizată 
ră de inițiere la schi, 
minică participant^ la 
„școală sportivă" s-au 
cut pentru cucerirea ____
lui „Daciada albă". în locali
tatea Lunca Bradului. ne 
frumoasa vale a Sălardului, 
s-a organizat, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, etapa de masă 
la schi — copii, elevi și ti
neri peste 19 ani. De ase
menea, la Sovata au avut loc 
întreceri la sanie. categoria

pînă la 14 ani, și concursul de 
masă dotat cu trofeul 
niuța de 
piui Tg.
artificial, 
începutul 
luat cu asalt. Pe timpul 
canței un larg spațiu din 
gramul acestuia a fost pus la 
dispoziția copiilor.
dimineață s-au

Să- 
în munici- 
patinoarul 

la 
este
va- 

pro-

Duminici 
desfășurat

educa-

deose- 
împie- 

cu atribuții. în 
cu C.J.E.F.S., să gă- 
soluții pentru organi- 

unor atractive competi- 
cadrul „Daciadei" albe, 
la Gheorgheni, unde

o tabă- 
iar du- 
ațeastă 
țintre- 
trofeu-

aici întreceri
cu „Cupa vacanței", precum 
și demonstrații de patinaj 
artistic. Pe meleagurile mure
șene „Daciada" de iarnă se 
află în plină desfășurare.

TULCEA. în numeroase lo
calități din județul Tulcea se

(Continuare in pag 2-3)

Instantaneu, elocvent, pe patinoarul Floreasca din Capitală
Foto : Ion MIHAICA

Cătălin Moiceanu, unul dintre tinerii afirmați în anul 1981, in- 
tr-o partidă susținută de selecționata universitară a României 

împotriva reprezentativei U.R.S.S.

Hagiu, Moiceanu, Ș. Popescu, 
Ardeleanu, Cristian. Universi
tarii au izbutit să • obțină o 
prețioasă medalie ae bronz. La 
C.E. de la Solit, însă, după un 
debut foarte bun reprezenta
tiva țării (lipsită în 4 meciuri 
de doi titulari) nu s-a clasat 
decît pe locul VII. din cele 20 
de participante.

O performanță de certă va
loare și-a înscris în palmares 
formația de’, juniori a Româ
niei.
anul trecut.
s-au 
„Turilteul Prietenia' 
cova, înaintea
Cubei și Ungariei (medalii de 
argint și, respectiv, bronz la 
Q.M. de juniori), fiind depă
șiți doar de sportivii sovietici, 
care după o lună deveneau 
campioni al lumii. Tn fine me
rită a fi relevat in aceiași

Confirmînd succesul de
juniorii români 

clasat pe locul II la
‘ i“ de la Mos-. 
.-e’ecționateior

deci serioase premise care să 
îndreptățească speranțele în 
acțiunea revitalizării și conti
nuei fortificări a oolo-ului ro
mânesc.

într-o discuție cu antrenorul 
federal Anațol Grințescu am 
putut sintetiza dinctiiie priori
tare de dezvoltare ale ooțp- 
ului în noul ciclu olimpic 
tinderea 
sport în toate centrele 
dispun 
consolidarea campionatului na
țional astfel ca tehnicienii să 
poată efectua o selecție cit mai 
riguroasă. întinsă pe o per'-adă 
mai îndelungată angrenarea 
într-o pregătire sistematică a 
celor mai bum juniori din 
țară, pe categorii de virstă și

ex- 
practieârii acestui 

care 
de bazine acoperite

Adrian VASH-IU

(Continuare tn pag 3-3)
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instrulți, în echi- 
de seniori". A-

Sportul de masă în intrepri

FIRUL ALB UN ECUSON, O MARC

I
I despre rugby ji handbal.

ÎN DIVIZIA DIN PEPINIERAI
I

I
I profe-

I

RUGBYȘTI
convingător despre

Geo RAEȚCHI
planuri în-

în 
de

lîngă Fabrica de 
fină din orașul

ce 
va- 
de

Ioc 
de

1
» 
t

dintre 
cam-

atîtea 
de 
se

LA GRIVITA ROȘIE*„MADE

A"

In numărul de astăzi, obișnuita noastră rubrică dedicată problemelor creșterii 
„schimbului de mîine" al sportului românesc, se axează pe o nouă temă. Pornind de la 
necesitatea ca fiecare echipă de seniori din cele mai diferite 'discipline să fie permanent 
alimentată cu jucători tineri, valoroși, formați la echipele de copii și de juniori ale acelu
iași club, vom urmări producția proprie de talente în aria citorva sporturi importante, 
la cîteva cluburi și asociații sportive. Astăzi,

Pe brașoveanul Remus 
Drăgăuescu, antrenorul for
mației feminine de handbal 
Rulmentul '— campioană și 
cîștigătoare a ..Cupei Româ
niei" —. mai puțini îl cu
nosc și in calitatea sa de 
descoperitor și șlefuitor de 
talente în „sportul cu min
gea mică" practicat de... bă
ieți 1 în anul 1975, la Clu
bul sportiv școlar Dinamo 
Brașov profesorul Drăgă- 
nescu a început să se ocupe 
de cîțiva copii din generația 
1961—1962. Și-a format o 
echipă, rodînd-o mai întîi 
în concursuri locale, iar în 
1979, profesor și elevi au 
avut confihmarea că lucra
seră bine : C.S.Ș. Dinamo
Brașov a ocupat primul 
în campionatul național 
JUNIORI MICT

Doi ani mai tîrziu. 
1981, după multe ore 
antrenament în sala și pe 
terenurile din incinta clu
bului brașovean Dinamo, cu 
pregătirea fizică excelent 
pusă la punct, aceeași echi
pă a făcut încă un pas spre 
marea performantă, intrînd 
în posesia titlului de cam
pioană, de astă-dată la JU
NIORI MARI !

Ce s-a întîmplat cu unii 
— cei mai buni — 
componenții echipei 
pioane la terminarea junio
ratului ? Ne spune 
sorul Rerpus Drăgănescuj 
„Dinamo Brașov are echipă 
în DIVIZIA „A", alcătuită 
aproape în întregime din e- 
lemcnte crescute în propria 
pepinieră. Dealtfel, prima 
noastră dorință a fost aceea 
de a promova jucători ti-

neri, bine 
pa mare, 
cum, printre cei recent pro
movați în divizionara „A" 
se numără George Jerebie, 
wn portar deosebit de în
zestrat (dovadă : este com
ponent al lotului reprezen
tativ de tineret), Sorin 
Donca și Dănuț Dobrc, am
bii jucători de cîmp. Dar 
și alte formații din țară 
beneficiază de handbaliști 
formați la amintita' școală 
brașoveană : la divizionara 
„A" Universitatea Craiova 
este titular Vaier Ignat, iar 
echipele de divizia „B“ U- 
niversitatea București și 
C.S.M. Sf. Gheorghe îi au 
ca jucători de bază pe Dan 
Florescu. Răzvan Dracea 
și, respectiv, Marius Chițu...

Ion GAVRILESGU

L

Ce poate vorbi mai 
talentul unui tînăr rugbyst decît o apre
ciere de genul : „A fost numărul 1 în tur
neul din Marea Britanie !“? Asemenea cu
vinte au fost pronunțate, la finele anului 
trecut, la adresa lui Andrei Pongracz. Iar 
dacă am început cu acest grivițean, faptul 
nu este întîmplător : în cadrul echipelor de 
copii și de juniori ale clubului Grivița Ro
șie, pe terenurile din Parcul copilului, ur
ca treptele afirmării o seamă de rugbyști 
de reală perspectivă. în anii din urmă, cu 
deosebire, munca lui Alexandru Top și Ni
colae Vizitiu — tehnicienii care se ocupă 
de juniorii Griviței Roșii — se concreti
zează prin îndenlinirea principalului lor 
scop : permanenta „alimentare" a formați
ilor de seniori ale acestui club de tradiție 
în rugbyul românesc.

Am amintit despre jucătorul din linia a 
doua, student la Politehnică. Să continuăm 
cu Octavian Moraru, de asemenea student, 
dar la „Construcții", care evoluează — se 
putea, oare, altfel ? — pe Postul pe care 
a strălucit, cu ani în urma, actualul său

antrenor. Viorel Morarii, care nu este altul 
decît tatăl său. Muncitorul Ion Nicolae a 
devenit un centru de nădejde, iar Matei 
Dinescu a apărut și el, ca linia a doua, 
pe prima scenă. Numeroși sînt apoi foștii 
vicecampioni naționali de juniori, din 1980, 
sau participant! la un turneu final din 
competiția speranțelor (1981) care bat Ia 
rîndu-le, insistent, la poarta primei echipe 
grivițene, ei evoluînd — deocamdată ! — 
în garnitura secundă a clubului, care par
ticipă la întrecerile Diviziei de tineret E 
cazul lui Virgil George Graur (băiatul fos
tului internațional, din linia a treia), al lui 
George Dugaia, fundaș și aripă, student la 
A.S.E. (în opinia multor tehnicieni un Po 
sibil titular al viitoarelor loturi naționale), 
al pilierilor Alexandru Marcu și Cristian 
Broscaru, al centrului Ion Gheorghiescu. 
Toți aceștia — și alții ca ei — au talent, 
nu-i vorbă, însă foarte importantă este le 
gătura lor permanentă cu clubul unde au 
crescut și unde continuă cursa pentru de
plina afirmare.

Comuna Jilava și-a înălțat 
case meșteșugit lucrate, împo
dobite cu flori scoase parcă 
acum din „coviltirile de plas
tic" ale grădinilor, care adă
postesc răsaduri verzi ce aș
teaptă răbdătoare venirea pri
măverii. Noi mergem însă că
tre gară, lăsăm adică în urmă 
comuna, spre a onora o invi
tație făcută mai de mult; pen
tru a vedea — tot sub acope
rișuri transparente — alte flori, 
alte fire ce cresc sub semnul 
hărniciei. Mergem la Bumbă- 
căria Românească Jilava-, cu 
sute de tinere fete, cu mare 
dragoste pentru ce lucrează, 
pentru ecusonul „Firul alb" ce 
le însoțește și în timpul liber : 
la întrecerile de alergări, pe 
pista proprie de popice, la vo
lei, tenis de masă — în toate 
concursurile organizate de aso
ciația lor sportivă sindicală — 
„Firul alb".

Un panou vesel, cu „Bine 
ați venit!" întîmpină ’fiecare 
schimb de lucru. Da, oamenii 
de la Bumbăcăria Românească 
Jilava știu să se adreseze fru
mos, civilizat, semenilor lor. 
Așadar, „Bine ați venit ! Azi 
începem o nouă zi de muncă 
în care COMPETENȚA, HĂR
NICIA și TALENTUL dumnea
voastră să 'fie folosite în sco
pul îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe anul in curs. SPOR 

MUNCA !“ O chemare sim- 
un apel la conștiință, un

îndemn de a te întrece — în 
primul rind — cu tine însuți.

Simplu, direct, eficient re
zolvă lucrurile și membrii Con
siliului asociației sportive, 
îndrumați și sprijiniți îndea
proape de comitetul sindica
tului, cei de la „Firul alb" sînt 
în fruntea multoi clasamente 
ale „Daciadei". E rezultatul 
unor permanente munci de or
ganizare, al unui dezvoltat 
simț gospodăresc. Moderna sală 
de 
un 
tre 
de

popice cu două piste este 
fel de „pasaj acoperit" în- 

întreprindere și căminele 
nefamiliști. La început, bi

lele grele de 
cau, așa, „de 
meșteri mai 
întrecerile se 
lună înainte : 
chipa senioarelor (și 
bine, poziție fruntașă în 
noar<^“, deci șanse de a parti
cipa la turneul de baraj pen
tru Divizia „A"), joacă repre
zentativa masculină (tot în 
„Onoare"), joacă formațiile de 
juniori și junioare, joacă atîtea 
alte echipe din întreprindere 
înscrise în diferite competiții 
ale „Daciadei".

In drumul spre căminele cu 
aproape 400 de fete se află și, 
stadionul, și bazinul de înot. 
Iar în „blocurile cu 
flori la ferestre", în sala 
festivități a întreprinderii, 
organizează concursuri de tenis 
d6 masă, șah, duminici cultu-

plastic se arun- 
un pariu", între 
vîrstnici. Acum, 
planifică cu o 

joacă oficial e- 
joacă 

„O-

ECHIPA DE POLO POATE REVENI IN RlNDUL PRIMELOR REPREZENTATIVE
(Urmare din pag. 1)

folosirea calendarului competi
țional internațional pentru o 
mai variată și mai precisă tes
tare a posibilităților noii e-

■ chipe naționale.
De foarte mulți ani activita

tea polo-ului și, ca atare, aria 
de selecție este restrînsă doar 
la cîteva centre : București, 
Cluj-Napoca. Oradea, Timi
șoara, Arad și Tg. Mureș. Să 
recunoaștem, este puțin dacă 
vrem ca echipele noastre re
prezentative să’ reintre 
cercul de elită al polo-ului 
mondial sau chiar în „careul

în

de ași", acolo unde au fost tri
colorii în 1976, la. J.O. de la 
Montreal. Există la Constanța, 
Brăila, Brașov, Reșița și Baia 
Mare bazine acoperite de 25 
m sau 50 m, în care doar îno
tătorii au acces. Și, aproape 
în fiecare an, în centrele res
pective există zeci și zeci de 
tineri înotători care nu ajung 
la marea performanță. Oare a- 
ceștia nu ar putea reprezenta 
o excelentă bază de 
pentru alcătuirea 
chipe de polo ? 
foști jucători de 
abia așteaptă să 
unor noi centre în

selecție 
unor noi e- 
Sînt atîția 

valoare care 
pună bazele 
țară.

SS

ÎN ÎNTREAGA TARA, „DACIADA ALBĂ“
(Vrmare din pag l)

află în plină , desfășurare în
trecerile din cadrul etapei de 
iarnă a celei de a treia ediții 
a „Daciadei". La Măcin și 
Isaccea, ca și în municipiul 
de la obîrșia Deltei au fost 
inițiate concursuri dotate cu 
„Cupa 24 Ianuarie" la șah, 
tenis de masă, trintă, volei... 
La sfîrșitul acestei săptămini 
sînt programate, sub generi
cul marii competiții naționale, 
crosuri de masă dotate cu 
trofeul „24 Ianuarie".

ALBA IULIA
de mare popularitate 
în plină desfășurare în toate 
localitățile județului 
„Cupa pionierul" la șah 
tenis de masă. Duminică 
avut loc faza pe localitate 
municioiul Alba 
Aiud, Blaj, Sebeș 
Mureșului. Ținînd 
faptul că zăpada a 
cadă din belșug în

județeană 
întocmit

O competiție 
aflată

este 
și 

a 
în 
la 

Ocna 
de

Iulia, 
Și 
seama 
început să 

ultimele 
zile, comisia județeană a 
„Daciadei" a întocmit un 
plan de acțiuni pentru angre
narea unui număr cît mai 
mare de tineri și oameni ai 
muncii în practicarea sportu
rilor de iarnă. După cum 
sintem informați de la 
C.J.E.F.S.. odată cu înghețul 
au fost luate cu asalt pati
noarele naturale (pregătite 
din vreme) și pirtiile de 
nius si schi.

ARAJ). O bună parte 
meleagurile arădene au

să-

si ele acoperite de zăpadă. 
Acolo unde condițiile sini 
prielnice, comisiile „Dacia
dei" au organizat întrecerile 
etapei pe asociație la săniuș 
și schi. în localitățile Doro- 
banțu, Șiria, Gurahonț, Să- 
vîrșin și altele s-au desfășu
rat duminică concursuri dota
te cu trofeul „Săniuța de ar
gint", la care au participat 
un mare- număr de elevi aflați 
In ultima zi

PLOIEȘTI, 
buchet s-au 
petițiile la 
desfășurate 
nică în județul Prahova. cu 
precădere în localitățile mon
tane, unde domnește o splen
didă iarnă. Astfel, duminică 
s-a consumat etapa pe centre 
a „Cupei vacanței" la patinaj, 
șah și tenis de masă, în lo
calitățile Ploiești, Cîmpina, 
Sinaia, Bușteni, Azuga, Slănic, 
Vălenii de Munte și Mizil. 
La Sinaia. Bușteni și Azuga a 
avut loc „Criteriul primei ză
pezii" la schi alpin, cîștigă- 
torilor oferindu-li-se frumoase 
cupe și premii din partea 
C.J.E.F.S. și a Consiliului ju
dețean al sindicatelor. Comi
sia județeană de sport . din 
cadrul consiliului județean al 
sindicatelor (de evidențiat 
strădaniile inimoasei iubitoa
re a schiului Chirata Meghea) 
a organizat, la Bușteni, „Cupa 
Bucegi" la schi, competiție care 
s-a bucurat de o largă par
ticipare si de un frumos suc
ces.

a vacantei.
Intr-un frumos 

constituit 
sporturile 

sîmbătă și

com- 
albe, 

dumi-

în altă ordine de idei — am 
mai spus-o și o repetăm — de 
valoarea principalei noastre 
competiții interne depinde în 
mare măsură viitorul polo-u- 
lui românesc, Am pledat și vom 
pleda întotdeauna pentru 
campionat cu cît mai multe 
cbipe de valoare. în care 
fiecare turneu să avem nu 
singur duel de interes (cum 
fost ani 
Steaua și 
Rapid), ci 
sporească 
competiție, 
manent pe . 
gătească continuu, la un nivel 
cît mai ridicat după cerințele 
normelor în vigoare impuse de 
federație. Deocamdată există 
patru formații (Dinamo, Crișul, 
Rapid, Voința) în întîlnirile că
rora orice rezultat este posi
bil. Mai mult, sesizăm o tot 
mai pronunțată tendință a 
antrenorilor de a acorda credit 
sporit TINERETULUI. Este, 
după părerea noastră, cea mai 
bună cale prin care polo-ul 
românesc se poate fortifica.

Preocuparea pentru SCHIM
BUL DE MÎINE trebuie să re
prezinte un punct de referință 
continuu în activitatea tehni
cienilor noștri. Dealtfel un de
ziderat mai vechi a început să 
prindă contururi precise în ul
timul sezon. Pentru prima oară 
au fost alcătuite loturi de ti
neri talcntați, pe grupe de 
vîrstă. Ca la înot. Deocam
dată aria a fost limitată la 
municipiul București, dar se 
fac eforturi mari pentru a lăr
gi selecția și în alte centre. 
Aceste loturi au nevoie de 
condiții de pregătire la un 
înalt nivel, precum și un ca-

un 
e- 
la 

un 
au

în șir Dinamo —
apoi Dinamo —
mai multe, care să 

interesul pentru 
să stimuleze per- 

jucători să se pre-

LA ÎNCEPUT DE DRUM,
meca-

Breaza 
ființează de puțină vreme aso
ciația sportivă „Precizia", 
își .propune să asigure o 
riată și bogată activitate 
performanță și de masă pen
tru numeroșii iubitori de sport 
și de mișcare care își desfă
șoară activitatea de producție 
în această puternică unitate 
industrială a țării. Preluînd, în 
mare parte, atribuțiile fostei a- 
sociații sportive orășenești 
Tricolorul", „Precizia" este, de

lendar competijicnal. Pentru că 
tineri talentați, cu calități pen
tru acest sport, avem. Iată, de 
pildă, echipa actuală a juniori
lor mari : în 1980 — locul I 
la „Turneul Prietenia", iar 
în 1981 — locul II. Cu Diaconu, 
Moiceanu, Hagiu, Ardeleânu, 
Pantea, Ileș, ' Șerban, Tătaru, 
antrenorii noștri ar putea al
cătuit o echipă care să asal
teze t- pentru prima oară în 
istorie — un loc pe podiumul 
campionatului european, de a- 
nul viitor. Și asemenea formații 
ar trebui să aliniem și la vii
toarele ediții ale întrecerii 
continentale rezervată cadeților 
— trambulină de lansare a 
marilor jucători din Europa.

Toate ideile și inițiativele 
expuse mai sus converg în fi
nal spre un singur țel : O E- 
CHIPA NAȚIONALĂ PUTER
NICA, capabilă să reprezinte cu 
cinste culorile sportive ale 
țării în marile competiții eu
ropene și mondiale. Este prin
cipalul obiectiv căruia trebuie 
să I se subordoneze toate in
teresele tehnicienilor angrenați 
în această activitate, interese 
care încă se mai reduc uneori 
la sfera unei secții , sau a unui 
club. Avem jucători talentați și 
viguroși, avem antrenori (I. 
Capșa, N. Rujinschi, C. Rusu, 
Al. Szabo, P. Niculescu) capa
bili să pregătească și să con
ducă reprezentativele țării spre 
noi victorii. Avînd la bază un 
sistem de selecție, de la care 
vor trebui să nu se abată în 
nici un moment, metode 
pregătire a unei echipe 
spiritul jocului modern, un ca
lendar competițional interna
țional bine alcătuit, tehnicienii 
pot contribui ÎMPREUNA la 
revitalizarea unei noi formații 
reprezentative, la întărirea 
continuă a polo-ului româ
nesc.

PLANURI AMBIȚIOASE
fapt, o asociație sportivă a 
muncitorilor brezedi, reunind 
deocamdată peste 1 600 de 
membri cotizanți, dar cu pers
pective de a număra pînă la 
finele anului în curs 2 500 de 
membri. Fotbalul, luptele și 
handbalul se numără printre 
preferințele iubitorilor de sport, 
ceea ce și explică, dealtfel, 
orientarea activității . de per
formantă spre aceste discipline. 
Profesorul de educație fizică 
Virgil Dudău, care a preluat 
de puțină vreme echipa de fot
bal ce activează în campiona
tul județean, are
drăznețe. și există multe spe
ranțe într-o bună
nală. Lăcătușul Petre Stăn- 
cescu, căpitanul echipei, lăcă
tușul Viorel Andrei, electricia
nul Nicolae Focșeneanu și teh
nicianul Vasile Mușat, ca jucă
tori de bază, subscriu și ei la 
obiectivele propuse. La lupte, 
juniorii mari au evoluții me
ritorii în campionatul repu
blican, Iar peste puțină vreme 
orașul Brpaza va fi chiar 
gazda unei etape a acestui 
campionat. Prin grija Comite-

clasare fi-

de 
în
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• PRONOSTICURI... Pentru 

participanții la concursul Pro
nosport de la sfîrșitul acestei 
săptămini, redăm — ca sursă 
suplimentară de inspirație — 
pronosticurile făcute de Ghi-' 
lea Ionel din București, care 
la concursul din 13 decembrie 
1981 a obținut un autoturism 
„Dacia 1300“ : I. Avellino — 
Inter X ; II. Bologna — As- 
coli 1, X ; III. Como — Torino 
2; IV. Fiorentina — Cagliari 1

X ; V. Genoa — Napoli t. VI. 
Juventus — Catanzaro 1 ț VII. 
Milan — Cesena 1, X ; VIII. 
Roma — Udinese 1. X, 2 ; IX. 
Fbggia — Spăl 1 ; X. Palermo— 
Lecce 1 ; XI. Pisa — Pistoiese 
1, X ; XII. Rimini — Sampdo- 
ria 2 ; XIII. Varese — Lazio 1.

• NUMAI ASTĂZI se mai 
pot procura bilete cu numerele 
preferate pentru tragerea
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PATINATORII DE L
AU CIȘTIGAT

Timp de două zile, pe pista 
naturală din Miercurea Ciuc, 
s-a desfășurat „Cupa Federa
ției române de patinaj", com
petiție rezervată copiilor (I și 
II) și speranțelor. Cei aproape 
180 de viteziști, din 15 secții 
de patinaj, au avut de înfrun
tat condiții meteo dificile ; în 
prima zi ei au patinat pe un 
ger năpraznic (în jur de — 
30 grade), iar a doua zi pe o 
gheață moale și pe _' '
(-4- 4 grade). Dornici de afir
mare, cei mai mici patinatori 
au concurat cu entuziasm, unii 
dintre ei î 
rezultate 
pildă brașoveanul Daniel Csa- 
ta, care a îmbunătățit recordul 
național la triatlon — copii I. to
talized 143,883 p (v.r. 147,633 
p). S-au evidențiat reprezen
tanții cluburilor sportive șco
lare din Sibiu, Miercurea Ciuc, 
Cluj-Napoca și de la Tractorul 
Brașov.

Cîștigători : copii I (500 -|-
1000 + 1500 m) — Mihaela
Timiș (C.S.Ș. Viitorul Cluj-

ploaie

reușind să obțină 
remarcabile, ca de

obișnuită Loto de mîine, 15 ia
nuarie 1982. încercați și dv. să 
vă numărați printre marii cîști- 
gători •!

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEX- 

13 IANUARIE 1982. 
I : 34 1 13 3 20 21 ; 
a Il-a : 28 14 31 27 
total de cîștiguri : 

lei,

LA 
PREȘ DIN
Extragerea 
extragerea 
44 8. Fond
1.079.001 lei, din care 567 
report la categoria 1.
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In reflector, colegiul central al antrenorilor

ESTE NEVOIE DE Uli VERITABIL SFAT Al TEHNICIENILOR!
Povestea colegiului central 

al antrenorilor ar putea în
cepe. ca orice poveste, cu... a 
fost odată. A fost, cam pînă 
în urmă cu vreo șase ani, un 
colegiu bine organizat, format 
din oameni cu experiență în 
fotbal și dorință să -facă ceva 
bun pentru fotbal ; un coldgiu 
care ținea ședințe regulat, 
carp discuta problemele strin
gente ale performanței și ale 
mtrenorilor. un adevărat „sfat 
11 tehnicienilor", al cărui a- 
X>rt în luarea celor mai bune 
decizii și măsuri era conside
rabil. De prin 1976 încoace, 
colegiul central al antrenorilor 
1 început să-șl restrîngă, 
reptat, atribuțiunile și ac- 
ivitatea. Mai întîi, au. 
iispărut ședințele de lucru 
n plen. Aceasta din primăvara 
inului 1977, pleeîndu-se, pro- 
>abil, de la îdeea preconcepu- 
ă a unor pierderi inutile de 
imp, munca efectivă a colec- 
ivului obștesc fiind preluată 
le cîțiva activiști ai F.R.F. (în 
peță, antrenorii loturilor re
prezentative) care nu au reu- 
it, firește, să facă față unui 
olum mare de probleme foar- 
e diverse. A mai trecut un 
imp și. încet-încet, colegiul 
ropriu-zis a rămas mai mult 
e hîrtie, devenind un fel de 
imbră a ceea a ce fusese mai 
minte. Iar astăzi, dacă ar fi 
ă ne întrebăm care este soar- 
î colegiului central al antre- 
orilor ar trebui să răspundem 
a si Cațavencu că „...este admi- 
abil, este sublim, putem zice, 
ar lipsește cu desăvîrșire", A 
onfirmat o astfel de stare, 
nul hotărîtor al calificării 
oastre pentru C.M. din Spa- 
ia. 1981, în care forul tehni- 
ienilor din țara noastră nu 
-a întrunit nici măcar o stat
ură dată ca să discute ceva, 
rice în legătură cu 
itbalului nostru. Și-a 
1 schimb, timp pentru 
idiote „în fugă", cu mai pu- 
n de jumătate dirt numărul 
îembrilor săi, pentru a jude-

soarta , 
găsit, 
două

ca unele abateri disciplinare!
Sigur că, în această situație, 

o altă întrebare care se pune, 
firesc, este : ce se intîmplă, de 
fapt, cu colegiul central al an
trenorilor ? De ce nu mai este 
ceea ce a fost, să spunem, pî- 
nă în iarna anului 1976, cinci 
se colabora cu el deschis și cu 
mare utilitate, folosindu-se 
dezbaterea liberă și schimbul 
de opinii ? Răspunsul nu poa
te fi decît unul singur : consi- 
derînau-se deținători ai adevă
rului absolut, unii tehnicieni, 
cărora li s-a încredințat soar
ta echipei naționale au refuzat 
să mai lucreze colectiv, nu au 
mai simțit nici măcar formal 
nevoia să se mai consulte în 
luarea deciziilor tehnice. Și 
rezultatele unui astfel de stil 
de muncă s-au văzut, fotbalul 
românesc bătînd, de o bună 
bucată de vreme, pasul pe 
loc, în ciuda unor posibilități “----. — « Qrj

rea
care i-ar fi dat dreptul, 
cum, la mai mult decît a 
lizat în ultimul timp.

Dar povestea colegiului 
trai al antrenorilor mai 
buie privită și dintr-un alt 
unghi. Acela al componenței 
sale. Pentru că, așa cum a 
fost alcătuit de cîțiva ani în 
coace, fără posibilitatea prac
tică de a putea fi convocat, 
ori de cîte ori era nevoie, ma
joritatea membrilor săi fiind 
de la echipe din provincie, 
sfatul tehnicienilor din fotbalul 
nostru nu putea avea decît o 
existență formală. Cum a fost, 
dealtfel, și activitatea sa, a- 
ceasta încurajînd, cel puțin 
sub aspect metodologic, lucrul 
la întîmplare, bîjbîiala și chiar 
lipsa de competență. Așa se și 
explică, în bună măsură, ds 
ce de fiecare dată se lua to
tul de la capăt, neputîndu-se 
valorifica nici experiența pro
prie și nici experiența altora.

Fără îndoială că despre cole
giul central al antrenorilor se 
mai pot spune încă multe 
lucruri. Important însă, acum 
la început de an nou și de

cen 
tre

drum nou al fotbalului nostru, 
nu este să privim prea mult 
Înapoi, ci numai în măsura ne 
cesară asigurării unui plus de 
certitudine în contul unor 
realizări viitoare. Și pentru ca 
viitorul să ne poată oferi sa
tisfacția unui salt de calitate, 
se impune, printre alte măsuri 
ale F.R.F., și reconsiderarea 
forului central al tehnicienilor. 
Pentru ca el să devină, real
mente, un . sfat al generațiilor 
de antrenori, un sfetnic bun, 
care să ajute, cu experiența 
și cunoștințele celor care ÎI 
compun, la luarea celor mai 
bune decizii tehnice în folosul 
fotbalului românesc, la rezol
varea unui foarte bogat inven
tar .de probleme, care își aș
teaptă de multă vreme rezol 
varea. Cum ar fi bunăoară : 
activitatea de selecție și de 
pregătire a loturilor naționale ; 
formarea schimbului de mii 
ne ; ridicarea nivelului calita
tiv al primei divizii ; selecția 
și formarea unor cadre de an
trenori capabiji să răspundă 
cu succes Ia obligațiile mari 
ale fotbalului actual ; îndru
marea muncii profesionale a 
colegiilor județene ; urmărirea 
activității competițihnale și la 
nivelul Diviziilor „B“ și ,,C“, 
importante pepiniere lipsite în 
prezent de suportul instructiv 
necesar unei reale emancipări; 
stimularea schimbului de ex
periență ; întocmirea unei evi
dențe precise a tuturor antre 
norilor și a activității acestora 
în sfera performanței.

Probleme sînt, după cum se 
vede, destule și foarte impor
tante. Există, din fericire, și 
suficiente forțe capabile să a- 
jute la soluționarea lor. 
gîndim, printre alții la :

EFICACITATEA, O MATERIE 
CU MULȚI

Recent, am asistat la o dis
cuție în care doi tehnicieni, 
ambii foști internaționali și 
acum cu responsabilități în 
fotbalul nostru, Își argumen
tau opiniile pe marginea diho
tomiei : meci pe teren pro
priu — meci în deplasare.

„Acasă orice echipă se sim
te obligată de fluxul tribunei 
să supraliciteze potențele de 

ta atac 
perina-

moment, arunctadu-se 
orbește, agitîndu-se 
nent. Cu „hei-rup !“- 
ul (care uneori își 
subsumează sau 
impresionează și 
arbitrul...) echipa 
gazdă își atinge 
scopul. Adevărata 
fată iese, însă, la 
Iveală ta meciurile 
susținute în depla
sare,. acolo unde 
unei victorii, sau 
unui rezultat egal 
ca rod al apărării 
ca formă a antijocului) ta- 
seamnă susținerea șanselor 
prlntr-o pregătire prealabilă", 
spunea primul dintre ei.

„In deplasare, jucătorii ac
ționează, îndeobște, pe baza 
curajului spontan, in virtutea 
dictonului „n-avem ce pierde", 
susținut... teoretic și de unii 
antrenori. Pe teren propriu, 
însă, trebuie să apară creația, 
Concepția ofensivă, singura ca
pabilă să combată eficace apă
rările supranumerice", H con
trazicea celălalt.

Oare cine are dreptate I 
înainte de a răspunde, trei 
argumente obiective prin. gra
iul de necombătut al cifrelor: 
a) media șuturilor ambelor

obținerea 
chiar a 
(dar nu 

disperate,

• SCHIORII DIN TG. MU
REȘ vor avea la dispoziție, în 
curînd, un baby-schi-lift, 
instalat de A. S. Constructo
rul, pe pîrtia de pe dealul 
Țineghe de la Sîngiorgiul de 
Mureș, din apropierea orașu
lui. Această instalație de 
„transport" cu ajutorul cablu
lui va funcționa pe o porțiu
ne de 300 m a pîrtiei. • IN 
SALA DE SPORT a Liceului 
industrial nr/ 3 din Galați Sra 
desfășurat, recent, un atractiv 
turneu de handbal, la care au 
luat startul 36 de echipe șco
lare (20 de băieți). Au termi
nat învingătoare formațiile 
școlilor generale nr. .12 — "la 
băieți (prof. D. Patache) și 
nr. 10 — la fete (prof. H. 
Stupu). • LA TRADIȚIONA
LA competiție de baschet 
„Cupa orașului Reghin* — la 
fete, primul loc a revenit 
formației Voința Reghin (6 p). 
Ea a obținut următoarele re
zultate : 76—43 cu Liceul nr. 1 
Reghin, 120—68 cu Voința Tg. 
Mureș și 82—40 cu C.S.Șc. Re
ghin. • CADRELE TEHNI

CORIGENȚI
combatante dintr-un meci di
vizionar 9fAu a fost sub 25 
Ia poartă șl sub 13 pe poartă 
fn turul campionatului ! ; b) 
media șuturilor expediate PE 
SPAȚIUL PORȚII adverse de 
către echipele aflate în depla-' 
sare a fost între 1,25 și 1,30... 
c) golaverajul meciurilor pe 
teren propriu : 300—39, iar in 
deplasare : 92—297 !

Așadar, atunci cînd evoluea
ză dincolo de perimetrul fami

liar de joc, fotba
liștii noștri (inclu
siv în partidele in
ternaționale) nu-și 
încearcă șansa șu
tului la poartă pen
tru că nu-și în
cearcă șansa va
riantei ofensive; iar

. atunci cînd simt
sub picioare gazonul de acasă 
consideră că acesta poate în
locui orice tactica constructi
vă. Atit în primul cit și în 
al doilea caz, deficiența este 
aceeași : LIPSA PREGĂTIRII 
ADECVATE, ÎN TIMP, A I- 
DEII TACTICE, CONCEPUTA 
ȘI cristalizata de an
trenori în funcție de lotul 
aflat la dispoziție, care ar tre
bui apoi să fie validată în 
teren prin EFORTUL CREA
TOR, CONJUGAT AL TUTU
ROR JUCĂTORILOR. O echipă 
redutabilă, deci, trebuie să se 
exprime ca atare șl pe teren 
propriu, și în deplasare. Nu 
degeaba „clasamentul adevăru
lui* constituie elementul de 
referință al echilibrului valo
ric.

Paul SLAVESCU

Ne
, . . ___  . _ A,

Niculescu, N. Petrescu, I. Oa- 
nă, Gh. Popescu, V. Stănescu, 
Tr. Ionescu, N. Dumitrescu, B. 
Marian, C. Drăgușin, FI. Ha- 
lagian, C. Teașcă, D. Nicolae- 
Nicușor, Gh. Constantin, C. 

. Cernăianu, R. Costnoc, C. Si- 
mionescu, M. Radulescu, I, 
Voica, N. Vătafu. I. Oblemen- 
co, Em. Jenei, I. Nuntveiller, 
M. Dridea, V. Kraus, Gh. Stai 
cu ș.a. Avem, așadar, 
tehnicieni valoroși, a 
experiență profesională 
ea însăși o garanție a 
reușite depline. Cu o singură 
condiție însă : să fie solicitați 
să lucreze intr-un cadru orga
nizat, cu continuitate și în spi
ritul muncii colective. Adică, 
așa cum ar trebui să fie de aici 
înainte întreaga activitate a co
legiului central al antrenori
lor.

destul 
căror 

este 
unor

Mihai IONESCU

— Iată-l, deci, rapidis-
tul Ștefan Popa călcînd cu 
dreptul în anul 1982. Oare s-a 
gîndit el vreodată la șansa 
de a candida, la virsta de 23 
ani. la un loc în selecționata 
României, care, în curînd, va 
întreprinde un turneu pe con
tinentul sud-american ?

— Eu ca eu, dar s-a gîndit 
noul antrenor al naționalei, 
Mircea Lucescu, care — iată — 
se uită și la... Divizia „B“. E 
mare lucru. . Din acel moment 
am simțit că trebuie să fac to
tul pentru a mă .pregăti și a 
juca și mai bine. In primul 
rind, la echipa mea de club, 
pentru că numai jocurile din 
campionat dau certificatul se
lecției.

— Fiindcă ai adus vorba de 
echipa ta de club. Rapid Bucu
rești, ce gînduri are ea în vi
itorul sezon ?

— Există, la noi, acum, o at
mosferă foarte bună și ' ~ ~ 
nesc să afirm că avem 
șanse de a reintra în 
circuit al... cuplajelor 
reștene. ■

— Parcă și în anii 
Rapidul a promis „i 
sarea"

— Asta cam așa e, dar, cum 
se știe, am avut prea multe 
„moașe" și performanta dorită 
nu s-a mai... născut. Acum, 
însă, este cu totul altceva. Sin- 
tem, în sfîrșit, echipa Ministe
rului Transporturilor și Teleco
municațiilor și conducerea a- 
cestuia ne-a creat condiții ex
celente pentru atingerea obiec
tivului propus; au mai venit 
in tur și ceva jucători tineri 
talentati; avem o conducere 
tehnică competentă — Viorel 
Kraus și Niki Dumitriu, foștii 
jucători ai echipei de lingă Po
dul Grant.

— Cum s-ar spune, echipei 
feroviare nu-i lipsește mai ni
mic pentru Sezonul de primă
vară...

— Din punct de vedere or
ganizatoric, nu ; dar pe alt 
plan, al răspunderilor noastre 
la condițiile create, mai sînt 
unele lipsuri.

— Concret. despre ce ar fi 
vorba ?

— Rapid trebuie să 
o echipă mai combativă 
partidele disputate în 
sare, fiindcă punctele ____
de la astfel de jocuri cîntăresc 
decisiv în balanța promovării. 
Aici n-am stat noi prea bine,

— Unii afirmă că la Me
diaș, Călărași, Ploiești — unde 
ați pierdut la limită și la mare 
luptă, ca și în meciul cu Auto
matica — considerat „afară" — 
ați fost lipsiți de șanse...

— Fotbalul joacă atîtea fes
te, însă — de ce să n-o recu
nosc — neșansa ne-am făcut-o 
noi înșine, atunci cînd am ra
tat mari ocazii și, apoi, am co
mis griwe erori în faza de a- 
părare.Așa a fost, de fapt, în 
intilnirile amintite. Cunoaștem 
bine toate aceste deficiente și 
nu mai vrem să rămînem co- 
rigenți în primăvară, în frun
te cu mine.

— Cînd ești în teren, cu 
cine te împaci cei mai bine ?

— Cu toți coechipierii și în 
și 

cu- 
co- 
an-

devină 
în 

depla- 
aduse

indrăz- 
mari 

marele 
bucu-

trecuți 
, mar ea 

suporterilor ei..
cu

mod special cu... tehnica 
fantezia lui Ion Ion. Ne 
noaștem bine de cînd eram 
pii, cînd urmam... ■ școala 
trenorului Fabian, la Centrul 
„23 August". Atunci ne-a in
trat tehnica „in singe" ; an
trenorul acorda în fiecare zi 
cîte o ciocolată mare acelora 
dintre copii care reușeau să 
țină — pe o anumită distantă 
— cel mai mult mingea pe pi
cior. Amîndoi i-am făcut mare 
„pagubă" maestrului, căruia ii 
purtăm stimă și considerație.

— în sfîrșit, poate ai 
vreo dorință personală de 
primat...

• — Mă gîndesc la multe, 
pildă, îmi doresc nespus 
mult un loc în echipa 
nală, în meciurile preliminare 
din Campionatul Europei și 
un... articol cu următorul titlu, 
care să apară la terminarea 
campionatului Diviziei „B“ : 
„RAPID A REVENIT ÎN DI
VIZIA „A" I

— Mult succes, Ștefan Popa.

Și
ex-

De 
de 

națio-

Stelian TRANDAFIRESCU

Seria a IV a UN „DUEL" INTRE LITORAL Șl DUNĂRE
In această serie „dobrogeană" 

cele 16 echipe sînt grupate în 
trei plutoane valorice, am putea 
spune : un pluton fruntaș din pa
tru formații, unul de mijloc, al
cătuit tot din patru echipe, și 
cel „codaș", care numără nu mai 
puțin de... opt divizionare. O si
tuație cate anunță o luptă apri
gă în retur, atît pentru șefia se
riei, cit și pentru evitarea ulti
melor două locuri.

Dintre cele două formații clasa
te în tur pe primele locuri. Por
tul Constanța este o echipă cu
noscută, a activat și în campio
natul secund, anul trecut s-a aflat 
lntr-un duel pasionant cu Dună
rea Călărași, care a promovat. 
In schimb, Metalosport Galați, 
revelația primei jumătăți a com
petiției, e nou promovată în cam
pionat și a terminat turul pe lo
cul secund datorită doar golave
rajului inferior. Dealtfel, gălățenil 
au condus timp de 5 etape (a 
mai fost pe primul loc șl Ș.N. 
Tulcea — 3 etape).

Din punct de vedere al disci
plinei în teren, echipele acestei

serii au fost în toamnă printre 
cele cu sancțiuni mal puține : 99 
de jucători cu 133 de cartonașe 
galbene, cu numai 12 jucători 
suspendați de federație. Cele mai 
multe cartonașe galbene le-au 
primit prima șl ultima clasată : 
Portul — 14 șl Marina Mangalia. 
— 13 !

Retrospectivă in Divizia „C‘‘

te înscrise), George), Bratu, Lif- 
ciuc, Melinte și juniorii Stamate 
și Suliman. Numeroșii muncitori 
din marele port al Mării Negre 
au încredere că fotbaliștii lor 
vor reveni în eșalonul secund, 
iar jucătorii, la rîndul lor, vor 
să-și .onoreze angajamentul în a- 
cest sens. Dar și echipa din o- 
rașul de pe Dunăre, Metalosport, 
are pretenții ce pot fi argumen
tate în teren...

CE de la cele două cluburi 
sportive școlare din Sibiu au 
participat la o lecție deschisă 
de schi la cabana C.S.Șc. Șoi
mii din Păltiniș, cabană ame
najată anul trecut prin muncă 
patriotică de către comitetul 
de părinți, după care a avut 
loc o consfătuire metodică or
ganizată de conducerile celor 
două unități sportive școlare. 
• NU DE MULT s-a desfă
șurat „Festivalul medieșan de 
minibaschet*, aflat la a 7-a e- 
diție. întrecerile au fost cîști- 
gate la categoria 12—13 ani de 
echipele Liceului „Axente 
Sever" — la băieți (prof. Ilia
na Albu), Școala generală nr. 
2 — la fete (prof. Rodica 
Mărginean), iar la categ. 10— 
11 ani de Liceul „Axente Se
ver" — la băieți și Școala ge
nerală nr. 4 — la fete (prof. 
Liviu Aldea). Coșgeteri au

fost Cosmin Ciobanu (Lie. 
„Axente Sever") — 60 p și 
Dragmar Menning (Șc. gen. 
4) 92 p. Organizatorul compe
tiției a fost, și de data aceas
ta, marele pasionat al bas
chetului, prof. Octavian Șer- 
ban (C.S.Șc. Mediaș). • CAM
PIOANELE JUDEȚULUI Bra
șov la handbal au devenit for
mațiile Colorom Codlea (b) și 
Bratex Brașov (f). Ambele vor 
reprezenta județul în campio
natul de calificare pentru Di
vizia „B“. • VEȘTI DIN CA
RANSEBEȘ : în împrejurimile 
orașului a avut loc un reu
șit concurs de săniuțe din ca
drul etapei de iarnă a „Da- 
ciadei", încheiat cu victoria 
elevilor Nicolae Comeanu (Șc. 
gen. Zăgujeni) și Simona Bu- 
deanu (Șc. gen. 8). Timp de 3 
zile s-a desfășurat competiția 

dotată cu „Cupa Muntele Mic*

După cum ne spunea antreno
rul constănțenilor, Romeo Giova- 
ni, care se află de trei ani Ia 
cirma echipei, Portul se va stră
dui să se mențină și in retur pe 
primul loc, pentru a nu mai ra
ta ca anul trecut promovarea in 
„B". Pe ce se bazează antreno
rul 7 Portul Constanța este o e- 
cMpă tlnără, virsta medie fiind 
de 24,4 ani și are una dintre ce
te mai bune linii de atac. Cei mai 
buni jucători in tur au fost Ba
gla (golgeterul echipei cu 8 punc-

Tonta RĂBȘAN
1. Portul C-ța 15 9 2 4 35-12 20
2. Metalosport GI. 15 8 4 3 30-13 20
3. Rapid Fetești 15 9 1 5 27-19 W
4. Ș.N. Tulcea 15 8 1 6 23-20 17
5. Ciment. Medg. 15 8 0 7 36-14 16
6. Voința C-ța 15 7 2 6 27-22 16
7. Avîntul Matca 15 7 2 6 16-22 16
8. Metal. Mangal. 15 7 1 7 18-19 15
9. Chimpex C-ța 15 5 4 6 19-20 14

10. Vict. Țăndărei 15 6 2 7 13-15 14
11. Arrubium Măc. 15 6 2 7 16-28 14
12. Șoimii Cerna. 15 6 1 8 19-28 13
13. Progr. Isaccea 15 6 1 8 20-33 13
14. Granitul Babd. 15 5 2 8 14-29 12
15. Ancora Galați 15 4 3 8 18-23 11
16. Marina Mang. 15 4 2 9 11-25 10

rezervată echipelor de fete din 
cluburile sportive școlare din 
Timișoara, Reșița, Arad, Foc
șani și, evident, orașul, orga
nizator. După dispute spec
taculoase trofeul* a revenit for
mației C.S.Șc. Caransebeș. • 
PE PATINOARUL artificial de 
la Complexul de agrement 
Tîmpa din Brașov (administrat 
de U.J.C.M.) au Început zilele 
trecute cursurile de inițiere. 
Cele trei grupe de mici pati
natori sînt instruite de Ștefan 
Borșai și Ileana Popovici. • 
ECHIPA DE BASCHET fete a 
Clubului sportiv școlar nr. 1 
Oradea (antrenor Toma Vel- 
efov) a susținut, în timpul va
canței de lamă, un turneu la 
Szarvas (Ungaria). Orădencele 
au avut o frumoasă evoluție 
obținînd In cele două jocuri 
susținute tot atîtea victorii: 
cu F.S.S.K. Szarvas 72—48 șl 
cu Selecționata de junioare a 
orașului 54—47.

RELATĂRI DE LA 5 I. Păuș, 
T. Siriopol, L. Maior, I. Io
nescu, I. Hie, C. Gruia, N. 
Magda, G. Carol și I. Ghișa.

PE MICUL ECRAN
VINERI 15 IANUARIE, ora 

18 (Programul II): Emisiunea 
„Stadion". în cuprins : selec- 
tiuni din „Cupa mondială" la 
schi alpin și finala feminină 
a turneului de tenis de la 
Flushing Meadow : Tracy
Austin — Martina Navratilova 
(comentator — Cristian Țo- 
pescu).

DUMINICA 17 TANUARTE, 
în cunrinsul emisiunii „Al
bum duminical*: Selectiunl
din. „Turneul celor 4 trambuli
ne* la sărituri cu schiurile si 
din „Turneul celor 5 națiuni" 
la rugby ; ora 19,30 (Progra
mul II): „Telerama" emisiu
ne de Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI 20 IANUARIE, 
ora 22,05 : „Sport si muzică" 
(gimnastică ritmică de la 
Mflnchen).

JOI 21 IANUARIE, ora 17: 
„Sah*. emisiune prezentată 
de maestra internațională Eli
sa beta Polihroniade ; ora 
17,15: „Sport șl sănătate*, e- 
mistime realizată de Sorin 
Satmari..



Din presa străină Tirul mondial in 1981 (I)

0 NOUA VISCOPOLEANU?
...Sub acest titlu, revista de 

atletism „Der Leîchtathlei" din 
R. D. Germană dedică o pa
gină întreagă a unuia dintre 
ultimele sale numere tinerei 
noastre recordmane la săritura 
în lungime Anișoara Cușmir. 
împreună cu fotografia noii 
vedete și a . ilustrei predece
soare este prezentată fișa bio
grafică a Anișoarei, o listă a 
celor mai bune performanțe 
mondiale din toate timpurile, 
precum și un articol în care 
este subliniat marele progres 
realizat de eleva lui Ion Mo- 
roiu în 1981 :

„S-a mirat puțin de intere
sul pe care il stârnea în 
jurul ci. Cu puține ore înain
tea începerii concursului „Ziua 
Olimpică" de la Berlin, în lio-

să vă ■ povestesc" a răspuns 
drăguța româncă , care stabi- 

• lise, la 23 mai, pe Stadionul 
Republicii din București, noul 
record național. „în definitiv, 
nu în fiecare zi o atletă sare 
6.91 m la lungime... Mai ales că 
la începutul sezonului Anișoara 
Cușmir era, pe plan interna
țional, o „foaie nescrisă"...

La acel concurs Anișoara 
s-a clasat a treia 
dar a doua zi a cîștigat 
Potsdam cu 6,73 m. Este 
latat apoi concursul de la 23 
mai. unde „Anișoara a reali
zat o serie de sărituri care a 
entuziasmat chiar pe cei mai 
răsfățați experți : 6,53 — 6,77 
— 6,76 — 6,77 — 6,91 — 6,88. 
Cînd vor cădea cei 7 metri ? 
a fost întrebată chiar în incin-

Anișoara 
cu 6,67 m, 

la 
re-

—.—

Bne neue Vîscopoleanuî
Mmh Cwmlr swsn» afs 43* © •» »««
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telul Stadt Berlin un ziarist 
nerăbdător i-a cerut să-i po
vestească cum a sărit 6,91 m, 
mai mult decît campioana o- 
limpică din 1968, al cărei re
cord mondial a fost întrecut 
în 1970. „Nu știu ce aș putea

CELE MAI BUNE REZULTATE
DIN TOATE TIMPURILE
Wilma
1978) 
Tatiana
1980)
Brigitte
Tatiana

7,W

7,06

BardausUene

Kolpakova

(U.R.S.S..

(U.R.S.S.,

Wujak (R.D.G., 1960)
Skaciko (U.R.S.S., 198Q)

7.04
7.01
6.997 Jody Anderson (S.U.A., 1980) 
6,99
6,95
6,92
6.91

6,91

Siegrun Siegl (R.D.G., 1976) 
Anna W^odarczyk (Polonia, 1980) 
Angela Voigt (R.D.G., 1976) 
ANIȘOARA CUȘMIR (ROMA
NIA, 1981)
Heike Dau te (R.D.G., 1901)

ta stadionului. Antrenorul Mo- 
roiu a afirmat că timpul unei 
discuții în jurul celor 7 metri 
nu a sosit încă. Anișoara tre
buie să se stabilizeze la rezul
tate în jur de 6,75 m și 
bune, iar apoi putem f ă 
gindim la 7 metri".

Articolul continuă : „în 
fida carierei active de aproa
pe 10 ani, Cușmir este o atletă 
încă neexperimentată. Ea 
în spate doar un concurs 
anvergură. Universiada, 
a fost întrecută doar de cam
pioana olimpică Kolpakova. Se 
poate spune, deci, că ea are 
încă serioase rezerve...". .

Este exact ce ne spunea zi
lele trecute antrenorul cam
pioanei. La vară, declara Ion 
Moroiu, vom vorbi nu numai 
de 7 metri ci... chiar de re
cordul mondial !

mai 
ne

po-

are 
de 

unde

TURNEE DE ȘAH STEVE OVETT ACCIDENTAT!
• în 

feminin 
liani a 
dașvili, 
pierdut 
Veroczi-Macek 
Stadler au fost remiză. Conduce 
Ioseliani cu 3 p, urmată de Ga- 
prindașvili și Veroczi 2,5 p.

© Mihail Tal a cîștigat turneul 
de la Porzhein (R.F.G.) cu 9 p 
din 11 posibile, urmat de Miles 
8,5 p, Kort 8 p.
• Turneul masculin de la 

Hastings a fost cîștigat de so
vieticul Viktor Kupreicik — 9 p 
din 13. Pe locul doi, la egalita
te. Speelman (Anglia) șl Smis- 
lov. eu cîte 8 p.

runda a 4-a a turneului 
de la Jajce, Nana Iose- 

cîștigat la Nona Gaprin- 
Margareta Mureșan a 

la Nikolin, iar partidele 
și Maksimovici-

en-
recordman 
(3:31,37 și 
800 m, a 
la antre- 
gambă) și

Cunoscutul semifondist 
glez Steve Ovett, 
mondial la 1 500 m 
campion olimpic la 
suferit un accident 
nament (fractură la _ 
nu-și va putea relua pregăti
rile decît peste aproximativ 
două luni. Ovett s-a acciden
tat alunecînd pe gheață 
timpul unui antrenament 
stradă !

TURNEUL ZONAL
DE ȘAH

rUrmaie im pag. 1)

punctajul maxim, avind toate 
partidele ciștigate : 4 p. îl ur
mează Mihai Șubă, Jan Am- 
broz și Peter Lukacs, cu 
3 p. Liubomir Ftacnik. Nikola 
Spiridonov, cu 2l/z p, Ivan Ra
dulov. Gyula Sax, Krum Gheor- 
ghiev, Wlodzimierz Schmidt, 
Istvan Csom, Ventislav In- 
kiov. cu 2 p. Florin Gheorghiu, 
Victor Ciocâltea, Mihai Ghindă, 
Eduard Med una, Vlastimil Jan
sa, Ivan Farago, Joszef Pinter. 
Aleksander Sznapik, cu lVi p, 
Mircea Pavlov și Petar Veli
kov, cu 1 p.

Turneul se reia astăzi cu run
da a 5-a, care programează ur
mătoarele partide : Radulov — 
Gheorghiu, Schmidt — Ftacnik, 
Gheorghiev — Lukacs, Spirido
nov — Inkiov, Farago — Csom, 
Ribli — Sznapik, Ambroz — Ve
likov, $uba — Pinter, Ghindă — 
Ciocâltea, Meduna — Pavlov și 
Sax — Jansa.

Mai mult ca în alți ani, se poa
te afirma că în 1981 proba de 
pistol standard, probă olimpică 
începînd din 1984, a înregistrat 
mutații spectaculoase. Faptul cel 
mai important petrecut în partea 
superioară a ierafnillor europene 
îi are drept actori principali pe 
reprezentanții țării noastre. Cele 
două garnituri, de senioare și 
junioare ale României, au avut, 
la prlnc:palul eveniment competi- 
țional al anului, campionatele eu
ropene de tir de la Titograd, o 
comportare excepțională, cîștlgînd 
3 medalii de aur și una de bronz. 
Șl, o dată cu aceasta, reprezen
tantele românce la proba de pistol 
standard au reușit să ocupe po
ziții fruntașe și în topul anului, 
în a cărui parte superioară tirul 
nostru are 3 reprezentante în 
rindul celor 18 trăgătoare credi
tate cu rezultate pdSte 585 p, a- 
dică deasupra limitei care oferă 
certificatul de garanție valorică 
în această probă. Fără îndoială 
că Ana Ciobanu a fost personajul 
principal al acestei afirmări in
ternaționale de prestigiu, ea con
tribuind în măsură decisivă, du
pă cîștigarea titlului individual 
european de senioare, și la ad
judecarea celui pe echipe. îm
preună cu celelalte două compo
nente ale formației,. Maria Maco- 
vei și în special Elena Ghioroaie, 
cîștigătoare a medaliei de bronz 
și în întrecerea individuală, pre
cum și cu echipa, de asemenea 
„de aur", a junioarelor, ele au 
devenit principalele partenere de 
întrecere ale trăgătoarelor sovie
tice, cele care, de multă vreme, 
dețin supremația în arena inter
națională. (Printre altele, Galina 
Korzun este deținătoarea, cu 593 
p, a recordului mondial și euro
pean actual). Dealtfel, și anul a- 
cesta, specialistele sovietice ale

A ÎNCEPUT SEZONUL
OFICIAL DE SCHI

'Urmare din pag i,

mare abilitate printre porți și 
a reușit un timp excelent care 
i-a permis să înregistreze o 
frumoasă victorie.

REZULTATE. TEHNICE : juniori 
mari: 1. Dan Iliescu 
2:52,28, 2. 
via) 2:56,80, 3. Dragoș
2:58,06, 4. Andrei Foiciuc 
5. Viorel Constantin (toți 
Dinamo) 2:59,48, 6. Lajos 
(C.S.Ș. M. Ciuc) 2:59,80; 
mici : 1. Andrei Foiciuc ___
2. Hie Hosu (Dinamo) 3:01,16, 
Ion Frățilă (C.S.Ș. Predeal) 
3:02,62, 4. Ion Chioțea (Dinamo) 
3:03,71, 5. Peter Krystal! (C.S.Ș. 
M. Ciuc) 3:04,34, 6. Ion Pestrea 
(A.S.A.) 3:05,33; fete : 1. Carmen 
Cozma (C.S.Ș. M. Ciuc) 2:49,18, 
2. Daniela Uncrop (C.S.U. Pi
tești) 2:49,31, 3. Liliana Ichim 
(C.S.Ș. V. Dornei) 2:50,28, 4. Ma
ria Balasz (Voința M. Ciuc) 
2:51,25, 5. Juja Nagy (C.S.Ș. M. 
Ciuc) 2:53,53. 6. Delia Parate (Di
namo) 2:54,54.

(Dinamo) 
Eusebio Fulea (Brașo- 

Ghițoc 
2:58,88, 
de la 
Boyte 

juniori 
2:58,88, 

3.

Tradiționala competiție internațională de hochei „Cupa Speng
ler", desfășurată la Davos, a fost cucerită pentru a doua oară 
consecutiv de echipa Spartak Moscova. In fotografie : Kapustin 
deschide scorul în meciul cu formația cehoslovacă T.J. Vitko- 
vice, Cîștigat cu 5—2 de hocheiștii sovietici

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
baschet • în „Cupa cupe- .

3or“ (masculin) "____ 1
Gan (Israel' a cîștigat cu 85—81 
(41—39) îu fața ‘ ....................
ve Cibona 
meci amical 
jevo, echipa 
întrecut cu 
Levski Spart

Hapoel Ramath-

formației iugosla- 
Zagreb • într-un 
masculin, la Sara- 

locală Zelezniclar a 
93—79 (42—37)
k Sofia.

pe

FOTBAL & în meci restanță
............. Ar- 

cu 
cla-

cu 
de

tn campionatul vest-german, 
minia Bielefeld a întrecut 
2—0 pe V.f.L. Bochum. în 
sam ent conduce F.C. Kttln
24 p din 16 locuri, urmată

Bayern Munchen 24 p din 17 
meciuri și Borussia Monchen- 
gladbach 23 p din 17 jocuri. ® în 
turneul de juniori ce se dispută 
în sala clubului T-S.K.A. din 
Moscova : R.F. Germania — Bul
garia 2—2 ; Italia — Brazilia 2—0 
(0—0) ; U.R.S.S. (A) — U.R.S.S. 
(B) 1—0. • în turneul ce se 
dispută în Camerun : Austria 
Viena — Camerun 1—0 ; Steaua 
Roșie Belgrad — R.
1—0.

P. Congo

TENIS • Ieri a început îa 
New York turneul „Masters*.

Datorită diferenței de fus orar, 
pînă la închiderea ediției, nu 
ne-au sosit primele rezultate. ® 
în turneul de la Auckland, R. 
Lewis l-a eliminat cu 5—7, 6—3, 
12—10 pe O. Parun, M. Davis l-a 
întrecut pe D. Mustard cu 6—3, 
G—0, iar Tom Wilkinson a cîști
gat cu 6—0, - - ■ --

VOLEI • 
retur pentru 
minln) U.K. 
cu 3—0 (12. 
University Club. ___  _
pentru turneul final al competi
ției.

6—3 la D. Metz.
La Paris, în meciul 
,,Cupa cupelor* (fe- 
Bratislava a învins 

J, 3) formația Paris 
calificîndu-se

perform 
internaționale 
anului 1982.

Antrenorul emerit 
Ștefan Petrescu 
eleva sa Ana Cioba- 
nu, la un antrena
ment recent, pregă
tind noile 
manțe 

ale

valoarea lși-au confirmat ____
cele 18 trăgătoare cuprin- 
„Top—’81“ sînt din Uniu- 

• “ “ - - că

probei
10 din 
se în 
nea Sovietică. E adevărat 
marile rezultate ale anului (prin
tre care șl cel ăl Aniutei Trei- 
nite, egal recordului mondial, cu

TOP '«t LA PISTOL STANDARD
1- 2. TREINITE (U.R.S.S.) 592 p

592 pJohansson (Suedia)
3- 4. Ciobanu (România) 591 p

Anasiova (U.R.S.S.) 591 p
5., Matei (România) 589 p

7. Oganian (U.R.S.S.) 588 p
Dobranceva (U.R.S.S.) 588 p

8- 9. K acereva (U.R.S.S.) 567 p
Kalinina (U.R.S.S.) 587 p

10—14. Korneeva (U.R.S.S.) 566 p
Tirava (Polonia) 586 p
Korzun (U.R.S.S.) 586 p
Turișceva (U.R.S.S.) 586 p
Kara boli (Albania) 586 p

15-18. Bodin (Suedia) 585 p
Kotroczo (Ungaria) 585 p
Ghioroaie (România) 585 p
Rose (U.R.S.S.) 585 p

^\\\\\\^  ̂
care ocupă primul loc) au fost 
realizate de trăgătoarele sovietice 
în concursul internațional de la 
Lvov, din luna mai, deci acasă ; 
și tot atît de adevărat e că vîrful 
de formă a fost atins la Lvov și 
nu la campionatele europene de 
la Titograd ; dar chiar și în aces
te condiții, sovieticele specialiste

la pistol standard rămîn reduta
bile și pot fi considerate ci 
principalele aspirante la podiu 
murile campionatelor mondiale ș 
europene din 1982 și, normal, al< 
Jocurilor Olimpice din 1984. în a 
'ceste condiții, țintașele româno 
trebuie să depună eforturi spori 
te pentru a-și menține poziții* 
ciștigate în 1981.

• Dintre celelalte forțe europen< 
ale probei. Suedia se clasează, G 
număr de reprezentante (două 
în Top ’81, pe poziția a treia 
dar se poate aprecia că trăgătoa 
rele din această țară se află în 
tr-un ușor regres după ce, în pri 
ma parte a sezonului 1981, Chris 
tine Johansson le învinsese p 
reprezentantele noastre chiar 1 
București. Suedezele au termini 
vlăguite, parcă, anul, ele nu a 
contat în lupta pentru medal 
la Titograd și doar la junioare a 
reușit să „scoată* o medalie d 
bronz, pe echipe. Trăgătoarei 
albaneze se află și ele în regre 
(campioana europeană din 197: 
Elisabeta Karaboli, nu se află î 
1981, printre primele 10 trăgătos 
re ale Europei), în schimb, î: 
progres se află țlntaș-ele polonez 
(Dorota Tirava cîștiga campiona 
tele internaționale ale Românie 
cu avans) și cele din Ungari 
(Kotroczo Laszlonâ anunțînd înc 
creșteri substanțiale după afirma 
rea din ultimii doi ani).

Radu T1MOFTE

DIN NOI! DESPRE LiniTELE PERFORHANTEEOR...
în legătură cu limitele recordu

rilor, fostul campion mondial și 
olimpic de patinaj viteză, Viktor 
Kosicikin (U.R.S.S.), consideră că 
performanțele tot mai înalte par 
să sugereze că posibilitățile uma
ne sînt într-adevăr fără limite, 
întreruptă acum cîțiva ani seria 
recordurilor mondiale la patinai 
viteză a fost reluată în sezonul 
trecut cînd aproape întreg tabe
lul de recorduri ale lumii a fost 
modificat. 10 dintre cele 15 re
corduri mondiale fiind îmbună-

tătite. Cel mai valoros dintre i 
cestea a fost realizat de patinat» 
rul sovietic Evgheni Kuliko 
care a parcurs 500 m în 36.91.1 
fel de valoros apare și timpul < 
40,18, obținut de Christa Rothei 
burger (R.D. Germană), în proț 
similară feminină. Ca o curloz 
tate se poate nota faptul că an 
bele recorduri au fost realiza 
în aceeași zi, 28 martie 1981, i 
patinoarul „Medeo* (altitudine 
1691 m). situat în apropiere < 
Alm a Ata.

La Colorado Springs a început 
construirea unui complex spor
tiv de antrenament, în care ur
mează să se pregătească loturi
le .S.U.A. ce vor participa la vi
itoarea Olimpiadă de vară de la

Los Angeles — 1984. în funct 
. de director al acestui Comple
ce va fi inaugurat în luna 1 
nuarie a anului viitor, a fc 
numit atletul Bob Mathias, fc 
campion olimpic la decatlon

t.CUPA LIBERTADORES", COMPETIȚIE FOTBALISTICĂ 
DE MARE PRESTIGIU INTERNATIONAL

cristian șuvAgAu — stu
dent, str. Drumul murgului nr. 
40. bloc 54, București : „Do
resc să cunosc cîteva data 
despre competiția fotbalistică 
„Cupa Libertadores* ale cărei 
rezultate le-am urmărit anul . 
trecut timp de mai multe 
săptămîni*...

„Cupa Libertadores" care se desfășoară în America de Sud 
este, începînd din 1960, una dintre ^ele mai populare competiții 
fotbalistice internaționale, care se bucură de un mare prestigiu 
și de o mare atenție precum, să zicem, Cupa campionilor eu
ropeni, trecute însă prin filtrul de apreciere al latino-america- 
nilor despre care se spune că „mănîncă fotbalul cu... tortilla" 
(n.n. un fel de mămăligă î).

Pînă acum s-au desfășurat 22 de ediții ale acestei Cupe care 
au fost ciștigate de : 1960 — Penarol (Uruguay), 1961 — Penarol, 
1962 — Santos (Brazilia), 1963 — Santos, 1964 — Independiente 
(Argentina), 1965 — Independiente, 1966 — Penarol, 1967 — Ra
cing (Argentina), 19687 — Estudiantes (Argentina), 1969 — Estu- 
diantes, 1970 — Estudiantes, 1971 — Nacional (Uruguay), 1972 — 
Independiente, 1973 — Indepepdiente, 1974 — Independiente, 197S
— Independiente; 1976 — Cruzeiro (Brazilia), 1977 — Boca Ju
niors (Argentina), 1973 — Boca Juniors, 1979 — Olimpia (Para
guay), 1980 — Nacional, 1981 — Flamengo (Brazilia). Precum se 
vede, formația Independiente din Buenos Aires deține recordul 
de victorii — 6, precum și Argentina, deținătoare cu echipele 
sale a 12 „Cupe*.

Anul trecut au luat parte la competiție 20 de echipe : grupa 
I : Deportivo Caii șl Atletico Junior (Columbia), River Plate șl 
Rosario Central (Argentina), grupa a II-a : The Strongest șf 
Wilsterman (Bolivia), Barcelona și Tecnico Universitario (Ecua
dor), grupa a m-a : Atletico Mineiro și Flamengo Rio de Ja
neiro (Brazilia), Olimpia și Cerro Porteno (Paraguay), grupa 
a IV-a : Cobreloa și Universidad. de Chile (Chile), Sporting 
Cristal și Atletico Torino (Peru), grupa a V-a : Penarol și Bella 
Vista (Uruguay), Estudiantes și Portuguesa (Venezuela). Cîștigă- 
toarele grupelor și Nacional Montevideo deținătoarea trofeului 
au evoluat în cadrul a două grupe semifinale : I — Cobreloa 
7 p, Nacional 3, Penarol 2, n. — Flamengo 8, Deportivo 4, 
Wilsterman 0 p. Finala: Flamengo — Cobreloa 2—1 (la Rio de 
Janeiro), 0—1 (la Santiago de Chile) și 2—0 (la Montevideo).

în al treilea meci al finalei, Flamengo a folosit 11-le : Râul
— Nel Dias, Junior, Leandro, Marinho, Mozer, Tita, Andrade, 
Nunes, Zico, Adilio. Antrenorul echipei este Paulo Cesar Car- 
pegiani (32 ani).

Cîștigătoarele Cupei Libertadores au jucat apoi cu formația 
nr. 1 a Europei (în principiu, învingătoarea din C.C.E. sau fi
nalista) și au obținut victoria de 12 ori : 1961 — Penarol, 1962
și 1963 — Santos, 1966 — Penarol, 1967 — Racing, 1968 — Estu
diantes, 1971 — Nacional, 1973 — Independiente, 1978 — Boca
Juniors, 1979 — Olimpia, 1980 — Nacional, 1981 — Flamengo.
Victoriile europene au fost realizate de : Real Madrid în 1960, 
Inter Milano în 1964. și 1965, Milan în 1969, Feyenoord Roter- 
dam în 1970, Ajax Amsterdam în 1972, Atletico Madrid în 1974, 
Bayern Miinchen în 1976. Anul trecut, la finala „super-cupei 
mondiale", desfășurată pe Stadionul imperial din Tokio, Fla
mengo Rio de Janeiro a întrecut cu 3—0 pe F. C Liverpool, 
în 1975 și 1977 nu s-a disputat „super-cupa".

Romeo VILARA
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