
VIZITA TOVARĂȘULUI
TODOR JIVKOV

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, au fost, vineri, 
oaspeții municipiului Tîrgoviș- 
le, veche citadelă a istoriei și 
culturii Românești, care, in 
anii construcției socialiste, a 
cunoscut o puternică dezvol
tare economică și socială, de
venind un important centru al 
industriei noastre de vîrf.

Elicopterul prezidențial cu 
care au călătorit tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov a aterizat pe noua plat
formă industrială din sudul o- 
rașului, unde mii de muncitori 
de la întreprinderile de aici și 
alți locuitori ai Tîrgoviștei au 
făcut înalților oaspeți o primire 
deosebit de entuziastă, ovațio- 
nînd pentru tradiționala priete
nie româno—bulgară, pentru 
continua dezvoltare a conlu
crării rodnice dintre țările și 
popoarele noastre.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român și se
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar au răspuns cu multă 
căldură acestor manifestări de 
stimă și prețuire ale mulțimii.

Aceeași atmosferă caldă, en
tuziastă s-a regăsit și Ia intra
rea în combinatul metalurgic, 
— primul obiectiv al vizitei 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov.

Ca de fiecare dată cînd se 
află în mijlocul colectivelor do 
oameni ai muncii, discutind cu 
muncitorii, cu specialiștii din 
combinat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de mo
dul cum se înfăptuiesc sarci
nile de producție, cum esto 
asigurată punerea în funcțiune 
la termen a noilor capacități 
de producție.

în continuare, s-a vizitat o 
altă unitate importantă de pe 
platforma industrială tîrgoviș- 
fcană — întreprinderea de 
strunguri „Saro“.

După vizitarea acestor două 
unități economice, coloana ofi
cială de mașini străbate prin
cipalele artere ale orașului 
pină Ia sediul Comitetului ju
dețean de partid.

La sediul Comitetului jude
țean de partid, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au avut o scurtă întil- 
nire cu membri ai birourilor 
comitetelor județean și muni
cipal de partid.

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Florea Ristache, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Dîmbovița al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, a oferit, vineri, 
un dejun.

ir
Vineri, 15 ianuarie, au con

tinuat, la Casa Snagov, con
vorbirile oficiale între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

în cadrul noii runde de con
vorbiri, au fost examinate pe 
larg posibilitățile existente, 
căile și modalitățile dezvoltării 
și mai puternice a relațiilor 
româno-bulgare pe multiple 
planuri, precum și ale întăririi 
conlucrării dintre România și 
Bulgaria pe arena internațio
nală.

De comun acord, s-a apreciat 
că amplificarea continuă a bu
nelor raporturi dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria, este 
în interesul țărilor și popoare
lor noastre vecine și prietene, 
al progresului și prosperității 
lor, al cauzei socialismului, co
operării și păcii in Balcani, în 
Europa și in întreaga lume.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
de deplină înțelegere și stimă 
reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
reintilnit, vineri, după convor
biri, cu tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, în cadrul unui dineu, 
desfășurat în aceeași ambian
ță de caldă prietenie, deplină 
înțelegere și stimă reciprocă, 
care caracterizează raporturile 
româno-bulgare, relațiile din
tre cei doi conducători de par
tid și de stat.

mortul
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Azi și inline, baschet de marc atracfic

in sala Horcasca

STEAUA Șl DINAMO,
la Intilnirile cu numerele 100 și 101!

Alte două derbyuri ale campionatelor: 
„U‘‘ - Politehnica la fete și „D“ — Farul la băieți

Pasionantul derby baschet- 
balistic Steaua — Dinamo pro
gramează astăzi (ora 18) și 
niTine (ora 11), în sala Floreas- 
ca, intilnirile cu numerele 100 
și 101 dintre echipele care-și 
dispută de mulți ani (ca și 
acum, dealtfel) titlul de cam
pioană a României. în palma
resul acestor formații figurează 
52 de victorii directe și 16 tit
luri de partea dinamoviștilor, 
47 de victorii și 13 titluri de 
partea steliștilor. In partida 
din primul tur al acestui cam-_
pionat național, Steaua a cîș- 
tigat cu 84—71. Ținînd seama 
de valoarea componenților 
formațiilor (din care fac par
te internaționalii Opșitaru,

1

Roman Ofjșitaru, 
cel mai valoros
pivot al Româ
niei, poate contri
bui decisiv la bu
na comportare a 

steliștilor
Foto: Dragoș

NEAGU

Oczelak, Ermuraclie, Cernat, 
Căpușan, Brănișteanu, la 
Steaua, Uglai, David, Popa, 
Fluturaș ș.a. la Dinamo), de 
frumoasa tradiție a întîlniri-

lor respective, este de pre
supus că vor avea loc două 
partide viu disputate, de mare

(Continuare in pag. a 7 al

ACUM ANGAJAM BATALIA PENTRU 
MEDALIILE OLIMPICE DE LA LOS ANGELES

Discuție cu locotenent-colonel NICOLAE PETRICEANU,
Prin numeroasele sale reușite înregistrate de 

la înființarea clubului, prin succesele sale afir
mate pe plan național și confirmate adeseori în 
arena internațională, Dinamo București și-a cu
cerit o poziție fruntașă în sportul românesc, cre- 
îndu-și, totodată, o carte de vizită respectată in 
lumea sportului mondial. Faptele, rezultatele 
binecunoscute, performanțele crescînde în va
loare dovedesc progresul sigur pe care această 
mare unitate sportivă românească îl înregistrează 
an de an. Pentru a putea prezenta cititorilor 
noștri cîteva dintre cheile reușitelor trecute sau 
actuale ale sportivilor dinamoviști, ca și pentru

președintele clubului Oinamo București
a afla cu un ceas mal devreme premisele unor 
reușite viitoare de care nu ne îndoim, ba chiar 
le anticipăm pe baza unor probe solide, edifica
toare, ne-am propus să oprim, pentru cîteva 
minute, derularea „filmului Dinamo" la momen
tul ianuarie 1982. împreună cu președintele clu
bului. locotenent-colonel Nicolae Petriceanu, 
am privit înapoi, evocînd reușitele ca și greu
tățile întîmpinate, am examinat activitatea pre
zentă, problemele sale, scrutînd și viitorul pe 
care și-l proiectează astăzi un club cu o mare 
și importantă pondere în viața sportului româ
nesc.

TURISMUL MONTAN, 
SPORTUL TUTUROR VÎRSTELOR

Turismul, sport care nu are 
nevoie de stadioane, săli sau 
piscine și care își răsplătește 
adeptii oferindu-le aerul ozo
nul al înălțimilor și priveliștile 
de basm ale străbunelor noas
tre plaiuri, a devenit, in 
drul „Daciadei", o ramură
sport tot mai apreciată. Fie
care sfirșit de săptămînă în
seamnă pentru turismul de 
masă noi și noi acțiuni, la 
care iau parte mii de oameni 
ai muncii.

Desfășurînd o intensă activi
tate pentru dezvoltarea turis
mului de masă, organele și or
ganizațiile sportive din întrea
ga tară au primit un nou și 
puternic impuls prin prețioase
le indicații ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, 
președintele țării, care la Ple
nara comună a Comitetului 
Central al P.C.R. și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale spunea : „SA 
EXTINDEM EXCURSIILE, 
DRUMEȚIA, SA ORGANIZAM 
MARȘURI, PRIN TOATE AC
ȚIUNILE SA CULTIVAM UN 
SPIRIT COMBATIV DE LUP
TA IN MASELE TINERILOR, 
ALE ÎNTREGULUI POPOR".
Iată de ce, in această etapă

de iarnă a „Daciadei", turismul a căpătat o 
mare pondere in rindul activităților sportiv- 
recreative. In întreprinderi și instituții, cercu
rile turistice organizează tot mai multe 
excursii, la care iau parte oameni ai muncii. 
In ateliere și secții propaganda turistică s-a 
intensificat, au apărut panouri cu fotomon
taje și articole cu sfaturi pentru drumeția 
de iarnă, iar la cluburile muncitorești se 
desfășoară seri turistice, in care se proiec
tează diapozitive, se deapănă amintiri din 
excursii, se fac proiecte pentru noi drumeții.

Mereu tînăra pîrtie de la Clăbucet — sosire este, în fiecare 
an, locul preferat de cei mai multi schiori amatori

Foto: Dragoș NEAGU
...Și toate acestea pentru că turismul este 

sportul care primește in rindurile adepților 
săi pe toți — tineri sau virstnici — oferin- 
du-le cu dărnicie posibilitatea sd se adape 
din izvorul său nesecat de sănătate, vigoare, 
putere de muncă, voioșie și — mai presss 
de toate — de dragoste pentru patria noas
tră, România socialistă.

(Citiți in pag. 4—5 reportaje și note sub gene
ricul „Turismul montan — ascensiune spre... 
piscurile sănătății").

'I — Tovarășe Nicolae Petri
ceanu, orice discuție despre 
Dinamo poate începe bine ple
cînd de la multiple unghiuri 
ale activității clubului, poate 
începe bine și ușor pentru mo
tivul absolut obiectiv că aveți 
reușite în multe domenii. Re
ușite de ieri, reușite de actua
litate. Pentru a fixa însă un 
cadru _și o bază cit mai te
meinică dialogului nostru, vă 
propun să prezentați cititorilor 
ziarului „Sportul" ce înseamnă, 
de-a lungul anilor, Dinamo în 
planul performanțelor ?

— O prezentare plecînd de 
cînd ?

— O prezentare cit mai cu
prinzătoare, plecînd — să zi

cem — de cind Dinamo este 
Dinamo, adică chiar de la în
ceputuri . . .

— Deși este o treabă grea, și 
destul de complicată, pentru câ 
— fără falsă modestie — sînt 
multe de adunat, iată un fel 
de sinteză a sintezelor care 
spune aproape tot despre Di
namo. Concret, clubul nostru a 
cucerit în istoria sa 55 de me
dalii olimpice (din cele 125 cu
cerite de echipele României), 
218 medalii la campionatele 
mondiale, inclusiv la cele uni
versitare (Ia Universiada de la

Marius POPESCU

(Continuare.in pag a 7-a)

„Cupa Brașovia" la schi

TALENTE PROMIȚĂTOARE IN PRIMELE CURSE
• liderii tinerilor slâlomiști: bon Iliescu si Aurel

Loiciuc • Daniela Uncrop și-a luat revanșa
POIANA BRAȘOV, 15 (prin 

telefon). Slalomul special din 
cadrul competiției „Cupa 
Brașovia" s-a desfășurat pe 
dificila pîrtie de sub telefe
ric în porțiunea dintre caba
na Cristianul Mare și Poiana 
Ruia. La start au fost prezen- 
ți 168 de concurenți, dintre 
care 81 fete ! Cavaleri, băie
ții le-au acordat întîietate și, 
astfel, primele au pornit în 
cursă concurentele...

întrecerea lor a cuprins 2 
manșe cu cîte 50 de porți 
fiecare, montate de antreno
rii Paul Cureu și Gheorghe 
Roșculeț. Proba a fost intere
santă și s-a remarcat, în spe
cial. prin duelul pentru în
tîietate care s-a dat între 
Daniela Uncrop și mai tînă
ra ei adversară Carmen Coz- 
ma. De data aceasta, studen

ta din Pitești a parcurs tra
seul, în ambele manșe. fără 
greșeală, a evitat cu dezin
voltură „capcanele" și a reu
șit să-și ia revanșa după în- 
frîngerea de la slalom uriaș. 
Eleva din Miercurea Ciuc s-a 
menținut foarte aproape de 
Daniela și se anunță una din
tre schioarele noastre de vii
tor. Dintre iuniorii mari, di- 
namovistul Dan Iliescu s-a 
dovedit redutabil, obținind o 
victorie clară, fără dubii. în 
schimb, disouta juniorilor mici 
a fost mult mai echilibrată și, 
prin aceasta, interesantă. Lup
ta pentru Drimul loc s-a dat 
între dinamovistii Aurel Foi- 
ciuc si Ion Chioțca, care au

Carol GRUIA — coresp.

(Continuare in pag. a 7-a)



SPORTURI TEHNICO - APLICATIVE Cărți noi
După locul 3 in „Cupa Federației”

RADIOAMATORII TULCENI ASPIRĂ LA PRIMUL LOC 
ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE UNDE SCURTE!

0 NOUĂ „MICĂ ENCICLOPEDIE- - VOLEI

Nu sint prea multi radio
amatori In județul Tulcea. Ii 
găsești grupați doar în cîte
va centre, în orașul de reșe
dință al județului, apoi la 
Măcin și. mai recent, la St 
Gheorghe, acolo unde fiin
țează (sau se profilează) ra- 
diocluburi. Totuși, pasiunea 
fată de sportul îndrăgit nu 
cunoaște margini I

Ne-am convins de acest fapt 
cunoscîndu-1. în primul rînd, 
pe Ion Arpașu, responsabilul 
Radioclubului din municipiul 
Tulcea (YO4WS în „limbajul" 
acestui sport tehnico-arlicativ), 
de fapt sufletul radioamatoris
mului acolo, în județul de la 
gurile Deltei. De numele lui 
sînt legate cîteva prezente no
tabile ale sportivilor de la a- 
ceastă disciplină la campio
natele internaționale de unde 
scurte. începînd cu anul 1975, 
un loc 2 la campionatul inter
național IARU și același loc 
la CQMIR în 1980. Iar anul 
trecut, locul I la SAKC. Ală

Au început pregătirile pentru campionatul mondial de micro- 
modele. In imagine : antrenamente in „Palatul de cristal” de 

la Slănic-Prahova

ACȚIUNI DE INTERES DEOSEBIT

IN CALENDARUL MODELIȘTILOR
In calendarul com

petition al al modeliș- 
tilor pe acest an sînt 
înscrise, pe lingă 
campionatele republi
cane și concursurile 
devenite tradiționale, 
e seamă de acțiuni de 
mare interes. Capul 
de afiș îl constituie 
Campionatul mondial 
de micromodele pro
gramat între 22 și 26 
septembrie la Slănic 
Prahova. Faimosul 
„Palat de cristal”, 
cum este denumită u- 
rlașa galerie a vechii 
saline de la Slănic, 
devenită bază sporti
vă, va găzdui, astfel, 
pentru a doua ©ară o 
întrecere de nivel 
mondial, cuprinsă în 
calendarul FAI, la ca
re și-au și anunțat

participarea o seamă 
de sportivi de noto
rietate, care au mai 
concurat aici, benefi
ciind de condiții u- 
nice de a-și pune în 
valoare măiestria. Fe
derația de specialitate 
a început pregătirile 
în vederea acestui 
important eveniment.

Intre 21 și 25 iulie 
va avea loc o altă 
competiție de amploa
re, programată la 
Craiova. Este vorba 
de Campionatele in
ternaționale ale Ro
mâniei la zbor liber, 
dotate cu „Trofeul 
Carpați". In program 
figurează categoriile 
clasice de modele : 
planoare, propulsoare 
și motomodele. Sînt 
de notat, de aseme

C. POPESCU-BERCA COMUNA 
URLAȚI. Dintre reflecțiile trimise 
pentru numărul nostru de Anul 
Nou, am mai reținut următoare
le :

• Nu fuma, nu bea, nu pier
de nopțile, înainte de a ajunge 
▼edetă. Și mai ales după aceea.

• Nu simula faultul. 8-ar pu
tea ca adversarul să aibă re- 
mușcări.

STAN EL GHEORGHIU. ZIMNI- 
CEA. Cel mai tînăr jucător care 
• luat parte la campionatul pri
mei divizii de fotbal a fost Do- 
brin. Nu avea nici 16 ani cînd a 
debutat în primul eșalon al ță
rii. Dar nu se naște In fiecare zi 
un Dobrin !

NICOLAE CO CHINA. BUCU
REȘTI. Am mai răspuns la a- 
ceastă întrebare, dar ținînd sea
ma de faptul că în 1982 n-am fă
cut încă acest lucru, reluăm 

turi de Ion Arpașu, In elita 
radioamatorilor tulceni se în
scriu Romei Pușcașu (YO4CTO), 
Dumitru Lcsovici (YO4BBH) 
și Constantin Udrea (YO4ZF).

Tulcenii nu neglijează, însă, 
nici perspectiva. Dovadă — 
locul 3 în „Cupa Federației" 
(echipe juniori) atît la radio- 
telefonie cît și la radiotelegra- 
fie. în același timp, un curs 
de formare a viitoarelor ca
dre de radioamatori a fost 
organizat, sub egida Radio
clubului din Tulcea, cu 32 da 
tineri-elevi de la liceele „Spi- 
ru Haret", industrial naval și 
industrial de construcții sau 
muncitori — reprezentînd în 
principal Șantierele navale. 
„A fost o adevărată revelație 
— sublinia Ion Arpașu, pen
tru că acest curs a dat la 
iveală multe elemente cu cer
tă vocație pentru radioama
torism, 28 de absolvenți aflin- 
du-se printre posesorii autori
zației de receptori, in frunte

nea, alte două acțiuni 
importante : Concur
sul internațional de 
navomodele - machete 

grupa C, programat 
între 26 și 29 aprilie 
la București și prima 
ediție a Campionate
lor internaționale ale 
României de racheto- 
modele, care va avea 
loc la Deva, între 25 
și 29 august. Ar mai 
fi de menționat o 
competiție nouă : 
„Cupa României” ia 
aeroni odele planoare 
cu orientare magneti
că și aeromodele ra- 
diocomandate de pan
tă. Evenimentele enu
merate sînt așteptate 
cu mult interes de 
pasionați! acestor dis
cipline sportive.

problema : la executarea unei 
lovituri de la 11 metri, conform 
regulamentului, toți jucătorii (în 
afara celui care execută lovitu
ra) stau In afara careului. Ju
cătorul care execută penaltyul 
trimite ușor mingea înainte, iar 
un coechipier venit din afara ca
reului șutează șl marchează. Es
te gol valabil. Dar, evident, nu 
este recomandabilă o astfel de 
execuție. Cu ani în urmă, ea a 
fost, dealtfel, încercată Intr-un 
meci Steaua — S.C. Bacău și- 
ratată ! Repetăm, deci : aseme
nea artificii nu contravin regu
lamentului, dar nu au nici un 
sens, In afară de acela de a mări 
coeficientul penalty-urilor ratate.

TUDOR ZANEA GIURGIU. Ca
ssius Clay n-a excelat întotdeau
na la capitolul seriozității, a con
tinuat să uree scările ringului 
cînd vîrsta l-ar fi impus retrage
rea, dar, fără îndoială, a fost 
unul din cei mal mari campioni 
al boxului profesionist, la cate
goria grea, alături de Jack 
Dempsey și Rocky Marciano și, 
poate, înaintea lor. Dar, cum nu 
s-au putut Intîlni Intre el. fiind 
vorba de epoci diferite, este im
posibil de făcut o clasificare. 

eu Ion Clenclu $1 Nicolae Ca* * 
lesnicov".

•——WHWIIMrillII.................... I

a patinoarelor artificiale. în 
10 puncte diferite ale patinoa
rului funcționează registre e- 
lectricc pentru măsurarea tem
peraturii. Pc lingă suprafața dc 
hochei și patinaj, de aproape 
1800 m.p., există patru ves
tiare spațioase cu încălzire 
centrală, grupuri sanitare și 
alte dependințe utile, toate 
satisfăcînd exigențele sporti
vilor. Stația de pompare, 
care este, de fapt, „inima" 
patinoarului artificial, este 
dotată cu utilaje moderne, 
produse în țară, fiind asigu
rată și automatizarea funcțio
nării utilajelor. La construi
rea „saltelei" dc producere a 
gheței au fost folosite țevi în 
lungime de 24 km. Patinoa
rul ere o instalație pentru 

nocturnă cu 40 dc corpuri dc 
iluminat, și o tribună din be
ton cu o capacitate dc 500 
locuri. în faza a doua a lu
crărilor, capacitatea tribunelor 
va fi sporită Ia 1800 locuri, 
urmind ca, intr-un viitor a- 
propiat, să se realizeze și a- 
coperirea patinoarului, acesta 
devenind, astfel, o prestigioasă 
baza sportivă a municipiului 
Tg. Mureș, o adevărată biju
terie".

tisfacții Iubitorilor de prono
sticuri.

NU PIERDEȚI PRILEJUL DE 
A VA NUMĂRĂ ȘI DV. PRIN
TRE MARII ClȘTIGATORl LA 
SISTEMUL DE JOC PREFERAT !
• Datorită numărulul-record de 

cîștiguri atribuite la tragerile ex
traordinare Loto a Revelionului 
șl Pronoexpres a Noului An — 
peste 230.000 ! — operațiunile de 
omologare durează mai mult de- 
cît s-a anticipat. După cum s-a 
mal anunțat, cîștlgurile tragerii 
extraordinare Loto vor fi publi
cate In această rubrică luni 18 
Ianuarie a.c. Cîștigurile tragerii 
extraordinare Pronoexpres vor fi 
omologate vineri 22 ianuarie șl 
vor fi publicate luni 29 ianuarie.

Creșterea continuă a numă
rului de radioamatori favori
zează apariția unor noi radio- 
cluburi. la Sf. Gheorghe, în 
inima Deltei, de pildă, reali
zare care se bucură de spri
jinul organelor locale (in ce 
privește amplasamentul), al 
C.J.E.F.S. Tulcea și al fede
rației de resort. în privința 
dotării.

Proiectele pe acest an ? 
Responsabilul Radioclubului 
din Tulcea este net : „Ne
vom angaja în disputa directă 
pentru titlul de campion al 
tării Ia unde scurte. în pofi
da faptului că vom avea de 
înfruntat radiocluburi cu o 
recunoscută tradiție, ca cele 
din Ploiești, Constanta, Iași și, 
firește, din București..."

Și o doleanță... Peste largul 
sprijin pe care radioamatorii 
tulceni îl primesc din partea 
federației, dorința lor (și ne
voia acută !) este de a fi do
tați cu un transmlțător auto
mat. Altfel spus, de la 60 de 
caractere s-ar putea lucra cu 
240. S-ar cîștiga, astfel. un 
timp deosebit de prețios. în 
sprijinul calității...

Tiberiu STAMA

NOUL PATINOAR ARTIFICIAL DIN TG. MUREȘ
9 O premieră în tehnica de producere a gheței © „Inima" patinoarului — do

tată cu utilaje moderne produse in țară ® O instalație de nocturnă, tribune, ves
tiare și grupuri sanitare la nivelul exigențelor

La sfirșitul anului trecut, 
orașul Tg. Mureș s-a îmbogă
țit cu o nouă și frumoasă bază 
sportivă. Este vorba de Pati
noarul artificial situat în Par
cul sportiv „23 August", unul 
din cele mai moderne din 
țară, realizare de o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea 
hocheiului și patinajului în 
județul Mureș. Pentru a cu
noaște unele date în legătu
ră cu construcția noului com
plex sportiv (obiectiv din pla
nul de investiții al C.N.E.F.S.), 
am solicitat cîteva amănunte 
de la Gyorgy Marton, tehni
cian constructor la C.J.E.F.S. 
Mureș, care a avut și funcția 
de diriginte al șantierului.

„în primul rînd, ține să no 
precizeze interlocutorul, tre

buie să vă spun că acesta este 
primul patinoar din țară care 
funcționează pe bază de răci
re indirectă cu soluție de apă 
glicolată, distribuitoarele și 
colectoarele de agent frigori
fic de la pistă și colțurile pis
tei situate in afara mantinelei 
au fost izolate cu spumă 
poliurctanică injectată direct 
pc șantier. Ne aflăm, deci, în 
fața unei premiere, in țara 
noastră, in tehnica de răcire

ASTAZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE

• Agențiile Loto-Pronosr ort mai 
pot elibera numai astăzi bilete 
cu numerele dv. preferate pen
tru prima tragere Loto 2 din a- 
cest an, care va avea loc mîine 
17 Ianuarie 1982. Cel ce doresc să 
asiste la desfășurarea tragerii 
sînt invitați la ora 16.80 în sala 
clubului „Finanțe-Bănci" din 
București, str. Doamnei nr. 2. 
(In cursul serii, numerele cîștl- 
gătoare vor fi anunțate la radio 
șl televiziune). • Astăzi este ul
tima zi de participare și la a- 
tractivul concurs Pronosport de 
mîine, care după toate probabi
litățile va aduce noi si mari sa

... Sfîrșit de veac, al 
XIX-lea, pe pâmîntul Noii 
Anglii. într-o iarnă, directo
rul pentru educație fizică a 
Universității din Holyoke, de 
pe valea rîului Connecticut — 
William G. Morgan — își pro
pune să inventeze un ioc nou 
pentru studenții săi șl „gîn- 
dește“ voleiul. Numit atunci, 
în 1895, „La minonette”, iar 
puțin mai tîrziu VOLEY- 
BALL (o prescurtare a expre
siei, a lovi mingea din spate 
spre înainte peste plasă), spor
tul acesta cucerește lumea a- 
flîndu-se azi printre fruntașe 
în ,,clasamentul popularită
ții”.

Cîteva date biografice, deci, 
privind acest sport culese 
dintr-o nouă lucrare apărută 
în Editura Sport Turism : 
„VOLEI”, a patra din seria 
„Mică enciclopedie” (dună te
nis, baschet și box). O lucra
re extrem de interesantă in 
care autorul — un coleg de-al 

nostru : Emanuel Fântâneanu 
— are meritul de a fi selec
tat dintr-o imensitate de in
formații pe acelea care pu
teau crea o imagine cît mai 
completă despre drumul ur
mat de acest joc, de atunci, 
din 1895. pînă în zilele noas
tre. Pentru prima dată ne 
sînt puse în față, în acest 
sistem enciclopedic, date in
teresante privind : voleiul ro
mânesc, dar și cel mondial ; 
înființarea federației ; organi
zarea primelor campionate ; 
aspecte inedite, mai puțin cu
noscute marelui public ; ideo
grame ale marilor competiții; 
întîmplări, frumos și cu har 
povestite, din desfășurarea com
petițiilor voleiului .mondial ; o 
interesantă bibliografic ș.a.
Pentru că acest volum nu es

Azi vă prezentăm

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORHIAZA

te numai o istorie, ci o „mi
că enciclopedie” — excelentă 
ideea editurii de a tipări ast
fel de lucrări de mare interes 
și utilitate — invităm citito
rul să zăbovească și peste 
paginile din urmă. Va afla 
acolo lucruri care-1 vor apro
pia mai mult de fenomenul 
voleibalistic, care-i vor per
mite să participe mai avizat 
la „întîmplările” de pe teren, 
pentru că este la fel de im
portant să se cunoască și „a- 
mănuntul” istoric, dar și re
gulamentul sau cum se exe
cută unul sau altul dintre 
procedeele tehnice, după cum 
este la fel de bine să știe și 
palmaresele unor echipe. Dar 
cîte alte lucruri interesante 
nu se pot afla în paginile a- 
cestci lucrări valoroase prin 
conținut, frumos realizate și 
din punct de vedere grafic.

Modesto FERRARINI

— Cine sînt realizatorii nou
lui complex sportiv ?

— Proiectul aparține arhi
tectului Andrăs Szilveszter — 
din partea proiectantului gene
ral I.P.J. Tg. Mureș, care a 
realizat și, proiectul frumoasei 
săli a sporturilor. Proiectantul 
de specialitate a fost între
prinderea Frigotehnica din 
București. Trebuie să mai a- 
daug aici și partea de con
tribuție a altor cxccutanți din 
numeroase unități economice 
din județ și din țară cum ar 
fi T.C.M. Mureș, Șantierul 3 
nord Brașov, ICECH1M Bucur 
rești, I.P.L. Reghin, între
prinderea de rețele Mnrcș și 
altele.

— Care este programul pa
tinoarului și ce perspective se 
întrevăd pentru ridicarea ni
velului patinajului și hocheiu
lui din orașul Tg. Mureș ?

— Patinoarul, cu o gheață 
excelentă, funcționează atît 
pentru public, de patru ori pe 
zi a cîte două ore, cît și pen
tru antrenamentele patinatori
lor și hocheiștilor de perfor
manță. Clubul sportiv Mure
șul a și deschis un centru de 
învățarea patinajului pentru 
copii sub îndrumarea unor 
antrenori și instructori de 
specialitate ; Ia Clubul sportiv 
școlar nr. 1 Tg. Mureș a luat 
ființă o nonă echipă de ho- 
hei cu trei grupe de începă
tori (antrenor Zoltan Alberti- 
ni), aceste exemple demon
strează din plin dorința și am
bițiile tineretului din orașul de 
pe Mureș de a practica spor
tul, de a mări, in perspectivă, 
rindurile sportivilor de perfor
manță. Evident că noua și mo
derna bază sportivă a orașului 
va netezi drumul spre înfiin
țarea și a unei secții de pati
naj artistic, pe lingă cea exis
tentă : patinaj-viteză.

loan PĂUȘ — coresp.

iar cele ale tragerii Loto 2 din 
17 ianuarie vor fi omologate 
almbătă 23 Ianuarie șl publicate 
tot luni 29 ianuarie 1982.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 15 IA
NUARIE 1982

Extragerea 11 13 50 14 3 31 
46 43 41 54

Extragerea a II-a l 17 70 1 20 
27 18 59 61 55.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.560.193 lei din care 
500.000 lei report la categoria 1 
și 1.061 lei report la catego
ria 2.



C1ȘTIGURI IMPORTANTE PENTRU „BĂTĂLII DE VlRF"
Este oare prea devreme să 

vorbim, acum, la începutul celui 
de-al doilea an al ciclului olim
pic, despre perspectivele de re
prezentare la viitoarea ediție a 
Jocurilor Olimpice ? Nicidecum, 
mai ales cînd sportul în cauză 
este atletismul, sportul sporturi
lor, coloana de rezistență a Olim- 

maxim in-piadelor, punctul de 
teres și, în același 
timp, sursa cea mai 
bogată de puncte și 
medalii. Nicidecum, 
cînd este vorba de 
atletismul româ
nesc, așezat cîndva 
— de rezultate ! — 
în grupul fruntaș 
al disciplinelor care 
ne-au reprezentat 
cu cinste în arena 
olimpică, DAR CA
RE, DIN PACATE, 
ȘI-A PIERDUT, 
TREPTAT, ACEAS
TA POZIȚIE FRUN
TAȘA.

Nu, nu este prea 
devreme să ne gîn- 
dim la Olimpiadă, 
avînd în vedere că 
la Los Angeles ur
mează examenul de 
absolvire al unui 
întreg ciclu de pa
tru ani, în cursul 
căruia ,.parțialele"
se vor succeda în 
fiecare sezon într-o 
continuă creștere a 
dificultății : în 1981 
a fost Universiada, 
în 1982 vor fi C.E., 
la Atena — și, mai 
înainte, un colocviu 
care nu mai este, 
iată, deloc ușor, 
Balcaniada, progra
mată la București ! 
—, iar în 1983 — e- 
diția inaugurală a 
campionatelor mon
diale, la Helsinki. 
Iar această campa
nie a venit fără ră
gaz, imediat după Jocurile Olim
pice din 1980, unde rezultatele 
atleților noștri au fost slabe, ca 
să nu spunem mai mult.

..Din mers", într-o perioadă a- 
gitată, în care s-a vorbit și s-a 
scris despre lumea atletică mai 
mult decît oricînd, atletismul 
nostru a avut de trecut proba 
Universiadei. A TRECUT-O BINE, 
ne-o spune bilanțul din iulie : 
2 medalii de aur, 4 de argint, 9 
de bronz, un total de 15 medalii 
pe care, să recunoaștem, puțini 
l-am fi prevăzut, avînd în vedere 
forța anticipată (și confirmată 
ulterior) a competiției. Iar dacă, 
în întregul lui, anul atletic 1981 
nu ne-a oferit doar motive de 
satisfacție — ba dimpotrivă —, 
Universiada trebuie să rămînă 
Intîiul criteriu In a-1 judeca, de
oarece marea competiție studen
țească a reprezentat principalul 
obiectiv pentru întregul sezon.

Universiada a arătat că, din
colo de lipsurile existente — re
ale, nu mici și nici puține ! — 
atletismul nostru, atletele și atle-

ții noștri au resurse pentru a se 
dovedi competitivi intr-un con
curs de anvergură. întrecere a 
individualităților, ca și Jocurile 
Olimpice sau campionatele euro
pene, ba avînd chiar restricții 
crescute de participare (doi spor
tivi la fiecare probă limita ma
ximă, în loc de trei), Universia
da ne-a dovedit că atletismul

ANIȘOARA CUȘMIR
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cu atît mai îmbucurătoare cu cît 
individualitățile respective nu e- 
rau consacrate, pînă la începu
tul sezonului 1981, ca principale 
vedete ale altetismului românesc. 
Nici Doina Melinte, aparent ,,pla
fonată" în urma grupului frun
taș al semifondistelor noastre, 
nici Anișoara Cușmir, care în
cheiase junioratul în 1980 cu un 
record (6,53 m) mult superior 
performanțelor ei obișnuite și 
care invita — credeam — la . . . 
răbdare pentru un salt ulterior, 
nici Vali Ionescu, de puțină vre
me ..convertită" la săritura în 
lungime, nici chiar Florența Cră- 
ciunescu, a cărei experiență era 
totuși mai bogată (și care venea 
după un loc 6 la J.O. de la 
Moscova care însemna, practic, 
abia începutul ascensiunii sale în 
elita aruncătoarelor la disc). Toa
te au devenit acum sportive cu
noscute pe plan internațional, cu 
performanțe de autentică valoa
re. Anișoara Cușmir și Florența 
Crăciunescu au realizat cele mai 
spectaculoase recorduri românești 
ale anului. Anișoara a doborît 
un record istoric, cel al Vioricăi 
Viscopoleanu (6,82 m în 1968), 
așezîndu-se pe primul loc în 
topul săritoarelor europene, cu 
6,91 m. Florența a depășit la rîn
dul ei un record prestigios, care 
împlinise o jumătate de deceniu 
(67,96 m Argentina Menis). De 
remarcat că performanța obținu
tă de Florența la Bratislava (toa
te celelalte fruntașe mondiale ale 
probei și-au realizat performan
țele optime... pe teren propriu), 
cei 68,98 m reprezintă, în valoare 
absolută, potrivit tabelei interna
ționale de punctaj, cel mai bun 
rezultat românesc din 1981.

Vîrsta tîr.ără a atletelor amin
tite, precum și „tinerețea lor în 
marea performanță", ne dau 
dreptul să credem în noi îmbu
nătățiri ale rezultatelor lor.

Revenind la Universiadă, com
petiția care le-a consacrat, pu
tem conchide că marele examen 
de la București a fost trecut, 
oferind, iată, certitudini și, mai 
ales, speranțe. Numele amintite, 
dar și altele, reprezintă cîștiguri 
importante ale atletismului nos
tru pentru bătălii de vîrf !

rînd, poziția a 5-a in lume în 
clasamentul feminin pe națiuni 
alcătuit de cotidianul parizian 
„l’Equipe", o poziție onorantă, 
îmbucurătoare, care caracterizea
ză forța de ansamblu și per
formanțele atletelor noastre de-a 
lungul întregului sezon, resurselG

adevărate, chiar dacă uneori, 
contrazise, să recunoaștem, de 
contraperformanțele de la Balca
niadă sau Cupa Europei.

înainte de a încheia ,.partea 
feminină", trebuie să spunem că 
așteptăm revenirea Evei Zdrgo- 
Raduly în prima categorie a ve
detelor noastre internaționale.

ATLETISMUL MASCULIN AȘTEAPTĂ, MAI ALES. RECUPERĂRI..
Băieții noștri sînt. . . „politi- 

coși", ca întotdeauna. Și zgîrciți... 
Pal Palffy, ,,descoperirea" Uni
versiadei (13,73 la 110 mg), și 
Iosif Nagy (66,30 m la aruncarea 
discului) au realizat singurele re
corduri naționale de seniori în 
1981, așa cum se poate constata 
din tabelul de mai jos. Ținînd sea
ma de realitate, speranțele noas
tre sînt, în cazul atleților, mai 
mici. Deocamdată, avînd în ve
dere și faptul că nici generația 
actuală a juniorilor nu oferă cer
tificate de garanție valorică, nă
dejdile ni se leagă, pentru viito
rul apropiat (iar Olimpiada de la 
Los Angeles este, de fapt, tot. . . 
viitor apropiat !), de recuperarea 
unor individualități remarcate în

SĂ PRIVIM Șl

sezoanele anterioare, 
medicală a lui Ilie 
care a fost uitat, 
prea repede — Iile 
un fruntaș mondial 
așa cum a fost pe . 
cuperarea psihică a 
Matei (junior «jși în 1982 !) și 
schimbarea mentalității în cazul 
lui Adrian Proteasa și Horia To- 
boc, care le-ar putea aduce re
zultatele la numitor comun cu . . . 
talentul lor ! Dintre cei mai ti
neri vă propunem numele fon- 
distului Gyărgy Marko, al sări
torului în lungime Glieorghe Li
na, al decatlonistului Aurel Aști- 
lean, și, poate, al alergătorului 
de garduri Liviu Giurgian. Și 
cam atît

MAI DEPARTE

Recuperarea 
Floroiu, cel 
pe nedrept, 
ar putea fi 
la maraton, 
pistă —, re- 

lul Sorin

I

nostru are individualități capa
bile să facă față cu succes unui 
test de vîrf. Iar constatarea este

POZIȚIE ONORANTĂ A ATLETISMULUI FEMININ: LOCUL 5 IN LUME!
Dar mai există, și alte resurse. 

Există, încă, acele valori certe, 
pe care le cunoșteam, care n-au 
fost prezente la Universiadă, dar 
pe care le putem afla pe listele 
celor mai bune performere mon
diale ale sezonului. Maricica Pui
că a avut, poate, cel mai bun 
sezon al său, încheind anul în 
fruntea listei mondiale a probei 
de 3 000 m cu un rezultat foarte 
bun (8:34,40), la mai puțin de o 
secundă de recordul din 1978 al 
Nataliei Betini, și pe locul doi 
la 1 500 m, tot cu record perso
nal (3:58,29), la cîteva sutimi de 
secundă de recordul național. La 
fel Fița Lovin, încă cea mai bună 
specialistă din țară la 800 m și 
în mare progres la 1 500 m (unde 
este campioană), cu resurse con
siderabile de progres, certificate 
de timpul din cursa, mai lungă,

de o milă, unde deține a doua 
performanță mondială din isto
ria atletismului (4:21,40). La vîr- 
sta deplinei maturități sportive, 
cele două fruntașe pot spera în 
noi îmbunătățiri și pot realiza, 
în colaborare, performanțe deo
sebite, care nu ne vor surprin
de ! Iar dacă se va convinge... 
și ea că 
întreaga 
biologică ___ ___ ____
Betini mai poate avea un cuvînt 
important de spus, în țară și pe 
plan internațional ! în general, 
semifondul nostru feminin este 
bine reprezentat, pentru că în 
afara valorilor amintite. în rîndul 
primelor 20 de performere ale 
lumii în 1981 se găsesc și alte 
atlete (Tudorița Moruțan, Maria 
Radu). Această prezență masivă 
este cea care asigură. în primul

Desigur, lucrurile se mai pot 
schimba în cei doi ani și jumă
tate care ne despart de Olimpia
dă, dar nu în măsură să modi
fice centrul de greutate al pre

ILIE FLOROIU
In

nu și-a fructificat la 
capacitate înzestrarea 
excepțională. Natalia

viziunilor de mai sus. 
istoria participării atleților noștri 
la J.O. există un singur caz de 
afirmare înainte de 20 de ani — 
Mihaela Peneș în 1964 la Tokio.

Aceasta nu înseamnă că tînăra 
generație trebuie neglijată. Dim
potrivă. Dincolo de o competiție 
sau alta profilată la orizont, vi
itorul atletismului nostru depin
de, pentru un interval mai lung 
de timp, de atenția care va fi a- 
cordată tinerei generații. în pla
nul de măsuri al federației ela
borat recent, majoritatea efortu
rilor sînt concentrate, dealtfel. în

Tabelul de mai jos vă prezintă recordu
rile naționale la sfîrșitul primului an al ciclu
lui -------- • 'olimpic șl, pentru comparație, recordu-

MASCULIN
SENIORI

rile de la finele lui 1977, primul 
precedentului ciclu olimpic. Fetele 
reu înaintea băieților, impasul

sezon al 
sînt me- 
juniorilor

este evident. .Trei din cele cinci recorduri 
de senioare care rezistă aparțin Valorici 
Ștcfănescu <190

FEMININ
SENIOARE

rii. 200 m. 100 mg)...

JUNIORIPROBA

1977 1981 1977 1981

100 m 10,41 (73) 10,41 10,80 (77) 10,77
200 m 20,98 (76) 20,98 21,67 (77) 21,58
400 m 46,71 (73) 45,87 (79) 48,14 (75) 48,14
BOC m 1 :45, 9 (74) 1:45, 9 1 :46, 4 (73) 1:46, 4
1 500 m 3:38, 4 (75) 3:38, 4 3:39, 0 (73) 3:39, 0
5 000 m 13:27, 2 (74) 13:15, 0 (78) 14:19, 6 (77) 14:15, 4
10 000 m 27:59, 9 (76) 27:40, 1 (78) 30:18, 2 (77) 30:18, 2
110 mg 13, 7 (72) 13,73 (81) 14,57 (77) 14,08
400 mg 51,29 (75) 49,64 (80) 52,79 (77) 52,79
3 000 mob 8:16, 2 (76) 8:16, 2 8,52, 2 (76) 8:52, 2
4 X 100 m 40,10 (75) 40,00 (79) 41,43 (77) 41,43
4 X 400 m 3:08,83 (74) 3:07, 4 (79) 3:11, 4 (73) 3:11, 4
înălțime 2,18 (77) 2,27 (80) 2,18 (77) 2,27
prăjind 5,24 (77) 5,24 4,89 (77) 5,00
lungime 8,01 (69) 8,01 7,71 (75) 17,71
triplusalt 17,12 (71) 17,12 16,26 (74) • 16,26
greutate 18,05 (75) 18,05 16,95 (75) 17,15
disc 63,86 (76) 66,30 (81) 53,09 (65) 54,00
sulița 81,21 (61) 84,42 (78) 74,52 (72) 76,06
ciocan 69,70 (75) 74,44 (80) 65,84 (72) 65,84
decatlon 7 971 (75) 7 971 7 417 (72) 7 599

(79)

(•1)

(81)

(80) 
(78)

(79) 
(79)

(79)
(80) 
(80)

JUNIOAREPROBA

1977 1981 1977 1981

100 m 11,44 (72) 11,44 12.01 (77) 11,88 (79)
200 m 23,47 (74) 23,47 24,57 (77) 23,78 (79)
400 m 51,20 (74) 51,20 54,11 (77) 53,87 (79)
800 m 1:57,39 (77) 1:56. 7 (80) 2:05. 5 (76) 2:03, 5 (79)
1 500 m 4:02,66 (77) 3:58, 2 (78) 4:18. 6 (74) 4:12, 2 (79)
3 000 m 8:46,44 (77) 8:33. 5 (78) 9:40. 4 (76) 9:28, 4 (79)
100 mg 12,84 (72) 12,84 14,11 (76) 13,99 (81)
400 mg 58,83 (77) 57,23 (78) 61,59 (77) 59,39 (81)
4 X 100 m 45,74 (76) 45,22 (79) 47.25 (77) 46,26 (80)
4 X 400 m 3:30, 8 (74) 3:27 7 (80) 3:40 4 (73) 3:39,66 (80)
înălțime 1,93 (76) 1,93 1,82 (75) 1.86 (81)
lungime 6,82 (68) 6,91 (81) 6,51 (76) 6.53 (80)
greutate 19,15 (75) 19,92 <811 15,08 (77) 15.94 (31)
disc 67,96 (76) 68,98 <811 50.82 (73) 51,08 (78)
sulița 60,98 (75) 68.80 (801 60,54 (64) 60.54
pentatlon 4 044 (771 ■'■’94 (77)
fheotation) 6 033 («V 5 034 (81)

I

această direcție. Sînt prevăzute 
acțiuni in profunzime, SARCINA 
PRIORITARA FIIND DEZVOL
TAREA BAZEI DE MASA A A- 
TLETISMULUI în special prin 
cuprinderea unui număr cît mai 
mare de elevi într-o activitate 
atletică sistematică. Trebuie 
pornit de la bază, iar BAZA 
UNUI VIITOR ATLETIC SĂNĂ
TOS O REPREZINTĂ ȘCOALA. 
La această oră, baza atletismu
lui nostru este insuficientă can
titativ și nesatisfăcătoare calita
tiv. înainte de a-și manifesta e- 

, fectele în rîndul seniorilor, a- 
ccastă realitate are implicații, ia
tă, la nivelul juniorilor, unde re
zultatele pe plan național au 
crescut nesemnificativ în ultimii 
2—3 ani sau, la unele probe, 
n-au crescut deloc. In aceste 
condiții, apariția vedetelor nu mai 
este rezultatul logic și legic al 
unui proces bine structurat, al 
unui proces tehnologic de produs 
campioni, ei devine, în majori
tatea cazurilor, o problemă de 
alchimie individuală a antrenori
lor. Școala, ca nucleu al educa
ției sportive., și clubul sportiv 
școlar, ca primă etapă a perfor
manței, trebuie să devină un iz
vor permanent, un izvor bogat 
al performanței atletice româ
nești ! în această direcție, efortu
rile necesare depășesc atribuțiile 
si forțele federației și chiar ale 
C.N.E.F.S., impunînd participarea 
substanțială a altor factori, în 
primul rînd a Ministerului Edu
cației și învătămîntului.

în paralel cu această pro
blemă de fond, în fața atletismu
lui nostru se ridică obstacolul... 
urgențelor, al competițiilor amin
tite la început, avînd ca punct 
final Olimpiada. Se cer rezolvate, 
In acest sens, în primul rînd 
probleme de pregătire, sub toate 
aspectele. Iar dacă responsabili
tatea asigurării condițiilor nece
sare unei pregătiri științifice, de 
înalt nivel calitativ, revine unor 
factori specializați, calitatea si e- 
ficienta pregălirii depind în pri
mul rînd si în cea mai mare mă
sură de tehnicieni și sportivi, de 
priceperea si pasiunea primilor, 
de ambiția, conștiinciozitatea si 
perseverența celor din urmă. ES
TE NECESARA. SA RECUNOAȘ
TEM, ÎN MULTE CAZURI, 
SCHIMBAREA ATITUDINII FAȚA 
DE MUNCA PENTRU MAREA 
PERFORMANȚA. Doar așa se va 
subtia plutonul de mediocrități 
care populează încă atletismul 
nostru, doar asa se vor închide 
supapele nrin care se pierd ade
sea atîtea talente, doar atunci 
vom putea avea MAI MULTE 
valori din fondul actual rt*»  atic*»,  
pînă cînd BAZA va produce nu 
atît cît este, ci rît <*«ste  ne
voie ’

Pagina realizata de
Vlodîmb MORARU

Fotografii de Draqos NEAGU



HOMO VIATOR
de POP S1MION

Sportul este, n-am îndoieli, 
potul insolent și sagace

ne-

xx ■Drumeției, ca să folosesc nu
mele vechi-străvechi al turismului. Zic 
astfel, deoarece fugaciul de la Ma
rathon, bunăoară, a fost — înainte de 
a fi pus în fața dramaticei sale per
formanțe — un drumeț oarecare prin 
munții Aticei, un păstor de capre 
prin potecile pietroase din masivul 
Pendeli. Nu întîietatea temporal-spa
țială a uneia sau alteia dintre înde
letniciri interesează, pe cit faptul ele
mentar, de bun simț, că Sportul șl 
Drumeția se trag din aceeași tulpină, 
sînt concepte gemene, nu poți să nu 
ții cont de întrepătrunderile care le 
sînt proprii. Cel mai bine au ilustrat 
acest tot marii noștri înaintemergători 
romani, care și-au conceput viața și 
preocupările in chip spartan, adică 
drumețind per pedes apostoiorum prin 
oțelire de trup și spirit, în arenă sau 
în lungile campanii din care iși cro
iau destinul. Sînt împrejurările în 
care Sportul și Drumeția au " devenit 
discipline inseparabile, componentele

unuia și aceluiași mod de viață. Azi, 
cind un lung șir de factori ne împo
vărează cu stress-ul tot mai greu su
portabil, soluția vieții moderne este 
una și aceeași, revine ca un leit-mo- 
tiv : întoarcerea la origini, la modul 
de viață spartan, la mișcarea in spa
țiul marilor arene și la drumeția în 
sinul naturii. “ 
ideea să se 
in cînd (mai 
competiții de 
meție.

„Dintr-o călătorie înveți mai 
decit din zece biblioteci**  
lorga, imbăindu-și contemporanii 
entuziasm funciar și neostoita încre
dere că dezvoltarea sănătoasă a o- 
mului are imperioasă nevoie de mag
nificul profesor care este Natura, cu 
toate harurile ce locuiesc acest tem
plu infinit. E sursa vieții echilibrate 
a personalității umane. Intuiția mare
lui savant este genială dacă ținem cont 
de extraordinarele implicații de or
din practic, pe care le are această 
meditație simplă ca bună ziua. Alt-

De aceea, este salutară 
mai vorbească din 
ales iarna, cind 
anvergură) despre

cînd 
nu-s 
dru-

mull 
exclama 

cu

fel spus : natura din noi apelează or
ganic, vital și persuasiv la natura-na- 
tură, din care descinde, regenerîn- 
du-se astfel pe sine, spre a renega 
(transforma), la rindu-i, mediul încon
jurător și tot așa mereu, deoarece
transferul de valori curge spiralat,
precum romboizii brîncușieni care se 
îngemănează fără istov, născind 
Ioana infinită, fără început și 
sfîrșit, precum spiritul care a 
nerat-o.

Turismul nu este doar 
mișcare temporal-spațială de 
tisment ; turismul 
toate cunoaștere, 
schimb de valori, 
țiuni, sub nimbul 
mului și păcii. In 
toate acestea ? Pentru dezvoltarea ar
monioasă și deplină a omului într-o 
natură pură, plină de splendori, con
diția vitală de a rămine noi înșine. 
Cheia acestui „a rămîne noi înșine" 
stă în modul în cane își va găsi solu
ția cea mai controversată și mai plină 
de pericole problemă : salvarea, asi
gurarea conservării și punerea în va
loare a patrimoniului natural și cul
tural (mediu înconjurător și monu
mente). Pînă nu demult, ne gratulam 
în chip zgomotos și promulgam ima
ginea omului care a învins natura,

co
tară
ge-

călătorie, 
diver- 

este înainte de 
prețuire, conlucrare, 
apropiere între na- 
benefic al umanis- 
ce scop realizăm

care a cucerit-o pas cu pas și o sub
stituie cu tehnologia sa tot mai avan- 
sată. Noi, cei de azi, avem datoria 
să aducem un important corectiv a- 
cestei viziuni, să arătăm noilor gene
rații că omul face parte din natură 
și că numai in 
naturii va putea 
să existe. Deci, 
ostilă, ci natura 
tuna umanizată, 
ceastă viziune socio-filosofică și mo
rală, imperativul major al ocrotirii na
turii îl vom conjura în chip necesar 
cu ocrotirea și cultivarea naturii din 
noi. Altfel spus : menținerea și culti
varea peisajului natural original se 
conjugă cu menținerea și cultivarea 
peisajului spiritual și moral-caractero
logic original al omului, adică tocmai 
cu ceea ce ține de istoria și civili
zația specifică de tradiții, datini, cul
tură populară, mitologie, folclor, care 
formează laolaltă pecetea de necon
fundat a unei națiuni.
(omul călător) dobindește, 
prin drumeție, marile 
noașterii, ale instruirii 
educației neîntrerupte, 
fice înlăuntrul cărora 
tr-un focar, dragostea 
nemuritoare.

cadrul nealterat al 
omenirea să continue 
nu natura cucerită șl 
prieten și aliat, na- 
spiritualizată. In a-

Homo viator 
așadar, 

haruri ale cu
tară istov, ale 
oglinzi mcgni- 

crește, ca in- 
pentru patria

INVITAȚIE LA... AGREMENT!
• „Aproape câ s-a mutat un munte din loc“
• Harghitenii, harnici, și-au făcut vara sanie...

PÎRTH DE SCHI ȘI SANIE LA 
BLANIC MOLDOVA. O noutate 
evident : printr-un efort lăuda
bil, cunoscuta stațiune balneo
climaterică devine din acest an 
Si o statlune a sporturilor de 
iarnă. „Aproape că s-a mutat 
un munte din Ioc- — ne spunea 
D. Dumitriu, secretar al 
C.J.E.F.S. Bacău, referitor la 
lucrările ce s-au făcut în preaj
ma stațiunii — pe muntele Tab
la. Aici, lingă camping (cu spri
jinul deosebit al direetoruiui 
stațiunii, Mihai Ghibilic. al pri
marului Elisabeta Livadă și al 
președintelui C.O.E.F.S. Slănic 
Moldova, Bogdan Lambru) au 
fost date în folosință în acest 
an două pîrtii noi — una de sa

Sdniușui — cel mai îndrăgit sport, din copilărie 
pină la vlrsta cind apar ghioceii la Umple 

Foto : I. MINDRESCU

schiurile ; pîrtii, în preajmă, pe 
laturile localității, la Prislop, 
Pătrac șl Baia Borșa. La Izvoa
rele, stațiune în care își petrec 
concediul foarte mulțt mineri (și 
familiile lor), s-a avut in vedere 
ca pentru el să existe un pro
gram special de refacere, în ca
re sînt incluse excursii și învă
țarea schiului, pe cele trei pirtil 
ușoare, dintre care una are și 
un baby-schi. De asemenea, la 
Mogoșa, la cele patru pîrtii de 
schi s-au instalat un telescaun 
și două schi-llfturl.

HARGHITA, GREU DE EGA
LAT. Categoric, realizările din 
județul Harghita pentru turismul 
montan, pentru sporturile de 
iarnă în general sînt greu de 

egalat de alte jude- 
e ale țării. Prin e- 
orturl remarcabile, 

aproape pretutindeni 
s-a amenajat cite 
ceva, realizări din
tre care menționăm 
pe cele mai intere
sante : supuse unui 
proces de înnoire și 
refacere, pirtiile de 
schi Izvorul Mureșu
lui, Lacul Roșu, 
Băile Harghita, Mă- 
dăraș, Bălan, Topli- 
ța, Tușnad au fost 
dotate cu schi-lif- 
turl ; s-au înființat 
noi pîrtii de schi la 
Băile Harghita, Bă
lan, Toplița, Gheor- 
gheni, comuna Ciu- 
mani ; la Valea 
Strîmbă și Odorheiu 
Secuiesc s-au ame
najat trambuline de 
sărituri cu schiuri
le ; pîrtiile de sanie 
de la Băile Harghi
ta șl din comuna 
Sărmaș au fost pre
lungite, avind acum 
flecare circa 600 m 
lungime : la Gheor-

gheni se va da în folosință 
foarte curînd, în această iarnă, 
cel de-al doilea patinoar artifi
cial din județ, cu o tribună de 
circa 3000 locuri,

ȘI NORDUL ȚARII VA AȘ
TEAPTĂ. în ultimii ani. Sucea
va se afirmă tot mai mult ca 
un județ în care sporturile de 
iarnă se află la ele acasă. Do
vezi în plus în sprijinul acestor 
afirmații ; o serie de noutăți în 
ceea ce privește îmbogățirea șl 
Îmbunătățirea bazei materiale ; 
preocupare pentru organizarea

Freamătul dinaintea unui concurs de schi

nie și o alta de schi — lungi de 
circa 700 m.

NU UITAȚI MARAMUREȘUL 1 
Aflat departe pentru bucureșteni 
sau constănțeni, de pildă, dar 
nu si pentru alții, județul Mara
mureș oferă în această iarnă 
condiții noi, îmbunătățite, de 
practicare a sporturilor de iarnă. 
Amintim mal Intîi de Borșa, un 
adevărat rai al schiorilor, unde 
se află 4 pîrtii de schi ce vor 
avea, din acest an, toate, schl- 
llfturl; două trambuline (de 30 m 
Și 00 m) pentru sărituri cu

unor competiții de masă intere
sante in cadrul „Daciadei". Pen
tru accesul la pirtia de pe Dea
lul Negru s-a instalat un tele
scaun cu un cablu lung de 2,900 
km Frumoasă și utilă pirtia din 
Cimpulung Moldovenesc, „croită- 
pe dealul Bodea, pentru schi 
fond, alpin și biatlon. în afara 
patinoarelor naturale ce vor lua 
ființă în multe localități din ju
deț, trebuie amintită preocupa
rea de a se organiza numeroase 
acțiuni sportive de masă, pen
tru elevii, tinerii șl adulții din 
județ : excursii la cabanele Giu- 
mal.lu Și Zugreni (la 15 km, res
pectiv 20 km de Vatra Dornei); 
competiții sportive de masă, in 
principal la sanie și schi, în sa
tul Botuș („Cupa săgeata zăpe
zii-), Solea („Serbările zăpezii- 
cu invitați din județele Bistrița 
si Maramureș), Rădăuți („Cupa 
școlilor generale"), Rar&u („Tu
rism pe schiuri"), Cimpulung 
Moldovenesc (..Festivalul sportu
rilor de iarnă-î ș.a.

Modesto FERRARINI

/n cel mult un ceas sîntem la o palmă de 
cer”, spune șoferul suind la volan. Mașina 
— una din cele cîteva de comandă specială, 

cu caroserie executată la Mîrșa, legînd zilnic 
Sibiul de Păltiniș — este plină. Echipați „ca la 
carte", cei mai mulți cu schiuri marca Reghin, 
călătorii sînt mai cu seamă tineri, oameni ai 
muncii, studenți sau elevi. Majoritatea-s sibieni, 
pentru care a face drumul acesta la sfîrșit de 
săptămînă reprezintă o bucurie intrată în obiș
nuință. Bucurie, nu-i vreo exagerare, din mo
ment ce Păltinișul e stațiunea la cea mai mare 
altitudine din țară, cu aerul cel mai pur, cum 
susține unul dintre pasageri, fostul rugbyst Ion 
Lomotă, inginerul-antrenor de la Mîrșa. (Ceva 
mai tîrziu, aveam să-i aflăm pe alți cițiva mari 
îndrăgostiți de munte. Sînt muncitorii Andrei 
Tarcea, Nicolae și Herta Pal, Carl Herman, in
ginerul Marcel Radu, tehnicienii Aurel Ciubotă 
ți Marius Chinescu, studenții Nicu Beu și Ste- 
lian Ciorin, economistul Lucian Fleșeru, profe
sorul Nicu Nan...). "

SĂ TE ÎNTORCI CIT MAI Al PUTERI
„In ciuda anilor ce mă 

«pasă, imi place să-mi 
conduc semenii prin locuri 
puțin cunoscute, cu spe
ranța că dintre ei se vor 
«lege alții, care sâ-mi ur
meze exemplul. Mi-ar plă
cea să știu câ o cabană nu 
e cap de etapă pentru 
petrecere, ci loc de odih
nă pentru excursia care ur
mează a doua zi. Liniștea 
și înălțimea, neobișnuite în 
cotidian, pot înfiora nu
mai oameni odihniți. A- 
ttmei, pășind agale sau

cu prudență, gustăm plă
cerile cuceririi, ne umplem 
ochii de bogăția culorilor 
Și ne purificam ființa, 
sorbind ozonul pur. Fru
musețea muntelui, 'aleasă 
de drumeți după gust, se 
cere protejată. Unii duc 
colegilor flori de munte, 
spre a-și arata vitejia ; 
alții distrug podoabele 
peșterilor, dovedind cu
rajul de a străpunge mis
terele întunericului ; gă
lăgioșii se laudă povestind 
cum au speriat cioporul

de capre negre. Să fie 
oare aceasta adevărata a- 
tracțîe a muntelui ?

Eu aș recomanda tuturor 
oamenilor ce merg pe 
munte să reflecteze la 
viitoarea lor comportare 
acolo I Nu trebuie să 
devenim moraliști, exem
plul personal este sufici
ent pentru a determina 
grupul sâ stringă cutiile 
de conserve sau hîrtiile, 
să curețe un refugiu al
pin și să le lase în in
terior lemne pentru focul*

necesar celor ce ar putea 
ajunge la el epuizați.

Și tuturor le-aș sugera 
modestie în comportare 
și respectarea unei legi 
nescrise, dar deosebit de 
importante î ,„SA TE ÎN
TORCI CIT MAI Al PU
TERI 1“

Emîlian CRISTEA
maestru emerit 

al sportului

O INIȚIERE... ORIGINALA
Sus. După ce ai lăsat în urmă, firește, clipa de 

emoție a trecerii prin Rășinarii lui Goga. E frig, 
nu glumă. Telescaunul merge însă din plin, 
ceea ce înseamnă că spusele subinginerului Ion 
Dragomir, șeful zonei Bîlea-Păltiniș din secția 
transport cablu Brașov, reprezintă purul ade
văr : ne aflăm la cea mai rentabilă instalație de 
acest fel din țară, in ’81 alunecind pe linia de 
oțel întinsă pe 17 piloni în linie dreaptă mai 
bine de 150 000 de turiști.

De regulă, cei mari îi inițiază pe cei mici in 
mersul pe schiuri, așa cum fac monitorii Horia 
Ștefan sau Nicolae Chiriță. Ceea ce nu exclude 
și situația inversă : două eleve constănțene (ve- 
rișoare), Ingrid și Agata Gheracopol, tocmai de
puneau strădanii în acest sens cu mama celei 
dinții, sub privirile amuzate ale altei famiilii de 
la malul mării Filomena și Gheorghe Velea, 
medic veterinar, respectiv inginer agronom, a- 
flați (atunci) in vacanță, cu copiii.
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UN RIV/
Toată lumea adu, 

ba de Clubul de t 
riștilor și ve(i vede 
de, cu un îndemn, 
colae Nicoară, șefi 
spațioasă clădire î 
la tot pasul mină 
ței de lucrători în 
rilena și Dan Cruc 
produs turistic con 
pecte —, a „unei < 

r—PA
STAȚIU
• LOCUI îl 

laudele

trece vacanta”, c 
Hie Rotaru, Mircei 
deș, Nicolae Chin 
acțiunile respectiv 
serviciu, pentru c 
fel, de vreme ce i 
dele, un dirijor c 
de matematică. CI 
căutările O.J.T. S 
mentului și a avu 
zări. Și acum, ai< 
achitarea unei tax 
de servicii, de fac 
de animație, activi 
inițiere sau perfec 
pentru copii. Se ti 
pildă, clujeanul C



DE CE ACEASTA ATRACȚIE A MUNTELUI ?

simțim excelent în aerul ozonat al muntelui-, 
vesele ale acestor excursioniști

spun chipurile
Foto : D. NEAGU

l)A ȘI CEI... Î000 DE PITICI

Ca fiu al Predealului, cred că 
nu exagerez cînd afirm că, de 
fapt, plaiurile mele natale se 
întind între culmile înzăpezite 
ale Clăbucetului Taurului, Buce- 
giior, Pietrei Mari și izvoarele 
Prahovei, decor de basm în care 
mi-am petrecut anii frumoși ai 
copilăriei. Cum era și firesc, 
muntele a exercitat o irezistibi
lă chemare asupra mea, ceea ce 
explică, în ultimă instanță, fap
tul că din fragedă vîrstă pe jos 
sau pe schiuri, cu rucsacul în 
spate, pașii m-au purtat pe po
tecile șerpuitoare ale munților, 
printre steiuri abrupte de stîncă, 
prin grohotișuri, prin sălbatica 
Vale a Cerbului, printre Colții 
de balaur ai Morarului, sau zbu- 
rînd cu schiurile prin platoul 
Bucegilor. M-am legat astfel de
finitiv de munte, care m-a pri
mit cu căldură la sînul său și 
cu toate că viața și profesiunea 
m-au îndepărtat geografic de el 
nu l-am abandonat niciodată, 
rămînîndu-i pentru totdeauna 
credincios și revenind în intimi
tatea lui ori de cite ori am posi
bilitatea.

Pe bună dreptate, vă veți în
treba : de ce această atracție a 
muntelui, prin ce anume este el 
folositor omului ? Cred că nu 
greșesc dacă afirm că pasiunea 
pentru munte, pentru drumeții 
în peisajul fermecător al înălți
milor îmbină perfect ceea ce 
Horațiu numea Utile dulci (utilul 
și plăcutul), căci bucuriile de 
ordin estetic sînt completate în 
mod fericit cu inestimabile pro
fituri pentru sănătatea fizică și 
morală a oamenilor muncii. Pe

lingă o rezistență generală la 
îmbolnăviri, în contact cu mun
tele se călesc unele calități psi
hice de bază, ca dîrzenia (pentru 
a învinge greutățile urcușului 
sau coborîșului), ambiția (de a 
urca tot mai sus), temeritatea 
(cu care trebuie învinse uneori 
dificultățile traseelor), spiritul 
de orientare (care te scoate la 
liman atunci cînd stihiile natu
rii se dezlănțuiesc).

Acceptînd ideea că turismul 
montan de iarnă nu este numai 
o delectare facilă, cum greșit 
s-ar putea crede, ci și o plăcu
tă necesitate pentru numeroase 
categorii de oameni ai muncii, 
care lucrează timp de o săptămî- 
nă la mașinile din fabrici și u- 
zine, sau stau aplecați asupra 
planșelor de proiectare, va tre
bui să facem precizarea că, de
și generos în emoții plăcute, 
muntele pedepsește cu asprime 
pe cei care-i subestimează cap
canele și pericolele sau nu-i 
respectă legile. Iată de ce, pen
tru tineri și adulți, pentru toți 
cei care la sfîrșit de săptămînă 
petrec cîteva ceasuri în ambian
ța înălțimilor îmi permit cîteva 
recomandări.

Drumeția presupune, înainte 
de toate, stabilirea unui itinerar 
bine calculat, în care etapele de 
mers pe jos să se poată efectua 
în întregime la lumina zilei. E 
bine ca grupul de excursioniști 
să fie omogen în ceea ce pri
vește resursele fizice și gradul 
de antrenament. Se vor aborda 
mai fcntîi trasee ușoare și scurte, 
dificultatea și lungimea acestora 
urmîna să crească pe măsura

ciștigării în experiență. Se va 
acorda multă atențid echipamen
tului, care va trebui să fie adec
vat traseului și anotimpului. De 
regulă. îmbrăcămintea trebuie să 
fie ușoară și comodă, iar lenje
ria de corp — din bumbac, pen
tru a permite o bună aerisire a 
pielii și evaporarea transpirației. 
La urcuș se vor scoate pulovere
le și hanoracele pentru a se evi
ta transpirația abundentă. dar 
se vor îmbrăca de îndată ce 
urcușul s-a terminat. în cazul 
apariției unei stări marcate de 
oboseală, pe vreme geroasă cei 
aflați pe munte nu se vor așeza 
în zăpadă pentru odihnă, ci vor 
sta în picioare, făcînd pe loc 
mișcări de picioare sau brațe. 
Din rucsacul de excursie nu tre
buie să lipsească ciocolata, za
hărul, termosul cu ceai cald. Se 
va evita cu desăvîrșire alcoolul, 
care nu asigură nici o protecție 
împotriva frigului, ci, dimpotri
vă, se află la originea multor 
accidente montane dintre cele 
mai grave. Cei ce prac+ică 
schiul vor alege cu. grijă pan
tele, evitînd pîrtiile abrupte.

Respectîndu-se aceste cîteva 
norme de conduită. turismul 
montan de iarnă constituie pen
tru tineret, pentru toți oamenii 
muncii un minunat mijloc de 
relaxare după muncă și un ex
celent mijloc de călire a orga
nismului.

Dr. Virgil IGNAT 
medic primar în medicina
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se par mai potrivite 

aceste scrumie- 
butoa- 

caseto- 
coman- 
cîștigă 
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it, ni
1 schiul decît 
; savante, clăparii, cu 
;le și clapele lor de 
>n sau de pupitru de 
i ! Aici, însă, clăparii 
it întrecerea cu ghetele 
ele, un fel de revanșă după 
eciul pierdut de „Dacii" în 
îelul cu caii de sanie, pentru 
ăpînirea Poienii.
Am ajuns pe dîmb (nefiind 
i schiuri, nimeni nu protes- 
ază). Un moșneag rumen, 
in de viață, ii ajută pe copii 

se apropie de cablu. Micii 
hiori prind din zbor agăță- 

trec rotita între pi-
— o mică șa de călăreț-
— și pornesc în sus. O 
ratează „priza". Agăță- 
își ia zborul... parcă fă-

continuă :
Tele- 

l pe
Tele-
Schi-

rile, 
oare 
hi or 
tiță 
area
ndu-i cu sic. Fetița se încrun- 
. dar refuză ajutorul • Cum 

cheamă ? „Ioana Gabrie- 
scu. încearcă o scuză : Eu 
nt înotătoare" • Reporterul: 
nde ? „Da Liceul 2, Bucu- 
ști“. • Ce record ai ? 
'l-am. Nu ne cronometrează 
să". Cronometrăm succesiunea 
'ățâtoarelor. O dată la 6 se- 
inde. Bandă rulantă. Alexan- 
•u Vasiliu, moșneagul cel... 
lăr, iese din „schimb" pentru 
teva minute. „Nu mi-e frig 
;loc. Am 50 de ani pe schiu-

Am început la vînătorii de 
unte. Urcam în trepte. De- 
:olo și proverbul : cui ii 
ace să se dea cu sania... A- 
im e mai ușor. Țîncii ăștia 
boară și de 10 ori. Urcă pa
li minute. Coboară în două, 
ooi se așează la coadă și... 
răși".
In șirul multicolor al schio- 
lor, un civil, adică fără 
hiuri. Asta ce-o mai fi ? 
irpriză. Civilul e o cunoștin- 

din Vîlcea : inginerul Licea, 
n lumea fotbalului, „li țin 
cui fetiței mele, Corina. A 
irnit in sus chiar acum, 
upă ce coboară, nu mai ia

coada dc la capăt. îi dau locul 
și iar mă așez ultimul. Așa 
izbutim să dublăm numărul co- 
boririlor".

Moș Vasiliu
„Foarte multă lume ! 
schiul „Bradul" duce 600 
oră. Telecabina — 360. '
scaunul, încă pe atita. I
liftul de pe panta de slalom — 
alți 600. Înmulțiți cu 8 și ve
deți cam ciți se urcă in zona 
asta, ca să nu mai vorbim de 
panta de Ia „Camelia".

Să intrăm puțin la centrul 
de închiriere a echipamentului 
sportiv. Administratorul Florin 
Strimbu nu prididește. „Avem 
200 de perechi de schiuri bune, 
dar numai 130 de 
clăpari. Vin de cu 
nevoie de marfă 
venit niște oameni 
ghin. Au încercat să facă 
prototip de clăpari, dar nu 
in regulă. E adevărat, schiorii 
mei sint începători și strică. 
Așa cuin ar strica un începător 
vioara. Poate că pină la urmă 
Reghinul ajunge Ia o soluție. 
Deocamdată, pe ger mare, clă- 
parii crapă, iar dacă c cald — 
se înmoaie".

Pe,fondul acestei lumi mul
ticolore, un fiăcăiaș într-o scur
tă obișnuită. „Mă cheamă 
Gheorghită Banciu. Sint din 
Vrancea, de la Păunești. Lu
crez Ia Tractorul. Am venit să 
iau ceva schiuri, dar n-am a- 
pucat. Am încercat o sanie. 
Dar nu prea alunecă. Nu-i ni
mic. Vin duminică, poate apuc 
și eu un clăpar. Că n-am 
niciodată..."

Lumea veselă a Poienii 
continuă... banda rulantă, 
plecare, un minut în sala 
lupte. Pe piepturile detașa
mentului de luptători al lui 
Ion Corneanu transpirația curge 
șiroaie. Sportivii sînt și ei la 
munte. Dar lumea cea veselă e 
pe pîrtie.

perechi 
noapte, 

multă... 
de la

De vorba cu Mihai Sirbu, „salvator In munți" de peste un deceniu

își 
La 
de

„MUNCA NOASTRA
E CA ORICARE ALTA...avut

loan CHIRILA

— Ce aș putea să vă spun des
pre activitatea mea, de 12 ani, 
adică aproape vîrsla Salvamon- 
tuiui din România.? Că am re
zolvat — ăsta-i termenul consa
crat, deși el pare tehnic, de 
proces-verbal — deci, că am re
zolvat peste 1000 de cazuri, adi
că de salvări in munți. Cifrele 
sint uscate. Dincolo de ele stau 
Insă fapte, oameni disperați,

ai puternic la trasul frînghiei, loan Cosma din 
lba Iulia a fost primul la coborît pe folie, iar 
bianul Biles Peter tot la coborîre, dar cu va- 
ițe. In timp ce șahistul „numărul 1“ fusese de- 
■mnat, pînă una-alta, instalatorul sibian Petru 
ontea.
S-a făcut seară. „Bărzoiul de vacanță", mas- 
ita clubului, la fel de nostim ca și celebra 
roody, tronează pe masa cu premii pentru Miss 
ăltiniș. Nu-i o simplă alegere a frumuseții, e 
a concurs în toată regula, cu probe care stîr- 
îsc rapid buna dispoziție în salonul elegant,

IPROAPE DE CER...
:uplu de cabanieri care merita 
ițâ și competițiile tflrd... învinși

in piatră și lemn, de la Casa turiștilor. Sticla 
e șampanie și însemnele respective revin unei 
mișorence, asistenta medicală Elisabeta Gru- 
er. Eroinele serii pot fi Insă considerate și ce- 
dalte opt participante ale unei competiții fără 
nvinși.

OMENIA OAMENILOR MUNTELUI
Veche de ani și ani. Cabana I Păltiniș nu e 
amenajare de confort sporit (luxos este, în 

:himb, restaurantul, unde se mănîncă foarte 
ine și se consumă mai ales ceai și cafea), însă 
rumul ce duce la ea e cel mai bătut de turiști, 
jeru normal, dată fiindu-i situarea în imediata 
propiere a pîrtiei, de unde schiorul vine, în
ălțat încă cu clăpari, în două minute, loan 
târlea e șef de unitate, iar soția sa, Maria, ca- 
onieră. Bărbatul e sibian, femeia din Cisnădie,

născută în vîrf de munte, cum zice ea însăși, 
cu semeție în glas. De doi ani și jumătate aici 
le e casa, la cabană, îngrijind-o în consecință și 
neuitînd nici de cele două anexe : „Viața de ca
banier e aspră, totul e să știi să ți-o organizezi 
astfel incit să o faci frumoasă", afirmă cei doi 
întinzîndu-ne, cu un surîs de mulțumire în col
țul gurii, Jurnalul turistului. „Am stat trei zile 
aici, avind numai servicii excelente la dispozi
ție, acest colectiv de buni gospodari indemnin- 
du-ne, prin fapte nu prin vorbe, să revenim cu 
plăcere". Semnează familiile bucureștene Boitor, 
Braslă, Grigorescu. în același spirit au mai 
scris familiile Schmidt (din București), Helgiu 
și Morărescu (din Cluj-Napoca). Dar despre 
omenia oamenilor muntelui ar mai putea fi atî- 
tea de spus, soții Bârlea fiind doar un exemplu.

★
Anunțul de la biroul de cazare — „nu avem 

locuri" — îndeamnă la o seamă de reflecții. 
Capacitatea de cazare a stațiunii, cifrată la 
circa 570 de locuri, este prea mică pentru un 
interes așa de mare. După cum, dacă turistul 
poate face schi și săniuș, poate viziona un film 
sau un spectacol, citi o carte împrumutată de 
la filiala bibliotecii Astra, poate merge la dis
cotecă sau în drumeție, beneficiind și de con
diții bune de servire a mesei (plinea produsă 
în brutăria proprie este de-a dreptul excelen
tă!), ar mai fi cazul creării unor posibilități 
mai largi de practicare a sportului (ping-pong 
se poate juca, spre pildă, la o singură masă in
stalată pe... scena sălii de spectacole). Cu toate 
acestea este de acord și directorul adjunct al 
O.J.T. Sibiu, Vasile Boțoc. Fostul rugbyst de 
performanță ne spune că se va construi, în vi
itorul apropiat, un hotel modern, se va amenaja 
un patinoar, existînd, totodată, perspectiva unei 
pîrtii de schi olimpice, cu plecare din virful 
Bătrina. Totodată, se simte nevoia unei săli 
simple, necesară numeroșilor sportivi care-și în
carcă periodic „bateriile", aici, în stațiunea ro
mânească cea mai aproape de cer...

Geo RAEȚCHI

bolnavi sau pierduți in nopți de 
viforniță, pe munte.

Salvamontistul Mihal Sirbu din 
Sinaia se oprește și, cu ochii 
mijiți, privește undeva peste 
umărul meu. Sînt sigur că prin 
fața privirilor 1 se derulează 
scene din nopțile cînd, pe întin
sul zăpezii viscolite, în șuieratul 
crîncen al crivățului, urca poteci 
troienite sau cobora ca un veri
tabil alpinist să scoată dintre 
stînci un rătăcit. Omul din fața 
mea are aproape 40 de ani, dar 
obrajii rumeni, și ochii limpezi 
și vioi îl arată mult mai tînăr. 
Poate că la înfățișarea aceasta a 
contribuit și muntele.

— Un caz mai recent.?
— Păi, în fiecare zi 

„ne-ca^uri“ mici, cum le 
noi. Cîte doi-trei accidentați 
pistele de schi de pe Valea Dorului 
și Valea lui Carp, provocate de 
turiști care nu respectă regulile 
obligatorii și taie pîrtia de-a 
curmezișul. Cazuri mai grele ? 
Da. De pildă, în noaptea de Re
velion. Patru oameni „pierduți4* 
in munte, prin zăpadă. Trei 
i-am găsit în stare gravă. U- 
nul a scăpat mai ușor. Cauza ? 
Alcoolul. Scrieți cu litere mari. 
ALCOOLUL. Vin la munte iar
na și, după ce beau peste mă
sură, devin temerari, se avîntă 
in negură, în necunoscut, amin- 
tindu-și că... „astă-vară am fost 
pe aici44.

Face o pauză, revede o altă 
întîmplare și continuă :

— Tot recent... 17 copii de la

Mihai Sîrbu șl doi dintre coechi- 
/pierii săi, la un exercițiu de 
transportare a unui „rănit" cu akja

întreb. 
avem 
zicem 

pe

Școala generală nr. 2 din Brăi
la, cu doi profesori, s-au rătă
cit în timp ce urcau de la Pa
dina spre Virful cu Dor. Era o 
noapte de groază; viscol turbat. 
Ne-a anunțat cabanierul de la 
Virful cu Dor că grupul plecat 
pe inserat de la Padina n-a a- 
juns. Și atunci am pornit îm
preună cu Dan Sirbu, Gheorghe 
Ciutacu, Mircea și Constantin 
Stoica, cu doctorii Decebal Me
hedinți și Șerban Țovaru — adi
că toată echipa — să-i căutăm. 
Și l-am salvat. Dacă mai întîr- 
ziam două ore. am fi găsit doar 
niște sloiuri de gheață, 
cînd nu-ți cîntărești bine 
rile și pornești pe munte 
să cunoști bine traseul, 
nu-i ca vara, cînd dormi 
o fi pină se luminează de

— Dacă voi scrie despre 
neata. ce dorință ai ?

— Să nu exagerați. Munca 
noastră e ca oricare alta...

Așa-i 
pute- 

fără 
Iarna 
unde 
ziuă, 
dum-

Sever NORAN

ȚINE LOCUL REZISTENȚEI FIZICE
„Drumoțio pe timp 

de iarnă eete, după 
părerea mea, 
frumoasă decît 
alte anotimpuri, pen
tru că zăpada trans
formă pădurile de 
brad, crestele șl că
rările alpine în peisaj 
de basm, tn curtnd voi 
împlini 74 de ani și 
de aproape patru de
cenii om condus mil

noi
In

,i mii de studenți ie
șeni, in eacunii pe 
Voleo Prahovei, In Ra- 
rău, la Borțo sau pe 
Ceahlău. Și mo min- 
dr.se cu un record : 
în grupele conduse de 
mine nu s-a Înregistrat 
nici un occident I Pe 
ce f Pentru că tot
deauna om verificat ca

fiecare component al 
grupului sâ aibâ pe 
munte echipament 
decvat pentru 
țiP.e de 
este sâ 
sâ nu 
,i w 
potrivit 
tea nu 
zistenței fizice*.

o- 
condi- 

iarnă. Totul 
știi cit poți, 
te aventurezi 
optici devize 
căreia tinere 
ține tocul re-

Gheorghe MNZARU-lași



EDUCAȚIA SPORTIVILOR, A JUCĂTORILOR DE FOTBAL,
COMPONENTĂ DE BAZĂ A PROCESULUI DE INSTRUIRE

PROCESUL» DE 
jucători, le-am

Ne aflăm în preajma unui nou sezon de fotbal, mo
ment marcat și de analizele care au avut loc în cadrul 
C.N.E.F.S. și al F.R.F., de jalonarea direcțiilor menite 
să ducă la îmbunătățirea activității în acest sport atît 
de popular. Și cum măsurile întreprinse — care vor fi 
definitivate în cadrul apropiatei conferințe a federației 
— nu pot prinde viață fără contribuția reală a unități
lor de bază (cluburi și asociații), pentru a cunoaște pre
ocupările și părerile celor în cauză, privind instruirea, 
educația, viața cluburilor, după ancheta întreprinsă in 
rindurile antrenorilor de Divizia „A“, facem Ioc acum în 
coloanele de față, opiniilor unor conducători de cluburi 
și secții cu echipe în primul eșalon, cărora, PLECÎND 
DE LA IMPORTANȚA MUNCII DE EDUCAȚIE IN 

INSTRUIRE și a relațiilor dintre conducători — antrenori — 
adresat următoarele întrebări :

1 CE ATI ÎNTREPRINS PENTRU ÎMDUNĂTĂTIDEĂ PROCESULUI DE
A SPORTIVILOR, PENTRU CREȘTEREA DISCIPLINEI ?EDUCAȚIE

2. CUM FUNCȚIONEAZĂ RELAȚIA CONDUCĂTOR ANTRENOR JUCĂTOR 
LA CLUBUL DUMNEAVOASTRĂ ?

Iată răspunsurile primite :

$

noastră ca un bumerang ; 
mai mult pentru a favoriza 
de echipă față de indisci-

pictor Musceleanu, de unde au ple
cat cu frumoase impresii și cu cu
noștințe prețioase.

• FLORIAN DUMITRESCU
(F. C. Olt)

| Discuții, atît individuale cît și
1 colective, cu întregul lot da 

sportivi. Sancționarea, cu promptitu
dine, a cazurilor de indisciplină. Voi 
aminti pe cele ale jucătorilor Iovă- 
nescu și Șoarece. în lumina sarcinilor 
de partid, a recentelor documente, 
vom acționa cu toată fermitatea pen
tru îmbunătățirea muncii 
nale, pentru formarea unui și 
puternic spirit de 
plină.

tele de partid, vom pune un accent 
și mai mare pe dezbaterile din ca
drul învățămîntului politico-ideologic 
de partid, pentru ca tinerii care 
practică fotbalul de performanță la 
clubul nostru și ajung în loturile re
prezentative să aibă o viziune com
plexă asupra vieții, să cunoască pro
blemele politicii interne și externe a 
partidului nostru, astfel incit fiecare 
să fie un participant activ pe fron
tul eticii și echității în sport, al 
muncii neobosite, singurul criteriu de 
progres și educație.

• REMUS CIMPEANU
(,,U“ Cluj-Napoca)

ILa noi există o bună tradiție, 
mereu perfecționată, a organi

zării vieții de echipă sub aspectul ei 
educațional și instructiv; întîlniri cu 
oameni de știință și cultură, vizionări 
de spectacole, participări la acțiunile 
educative din școală și universitate, 
pe primul plan situîndu-se învăță
mântul politico-ideologic, însușirea 
documentelor de partid, mijloc de 
formare a tinerei generații. Socotesc 
că la echipa noastră s-a făcut un bun 
pas înainte prin modul cum s-a des
fășurat acest proces în toamnă. Cred 
că în cazurile de indisciplină — Do- 
brău și Moldovan — s-a acționat bi
ne, aportul atitudinii colective 
determinant.

2 Socotesc că, în actuala 
tuire. lucrurile merg mult

• ION BARBU
(F. C. Argeș)

j S-a format un „nucleu" al lo
tului care judecă toate cazurile 

de indisciplină. Am întreprins și vom 
mai întreprinde vizite la marile în
treprinderi din oraș și județ pentru 
a conecta și jucătorii la ideea dis
ciplinei ferme a muncii. Am invitat 
și vom mai invita personalități 
întreprinderi și instituții, pentru 
împărtăși fotbaliștilor noștri din 
periența acumulată în diferite 
menii de activitate și de a discuta 
activitatea noastră, rezultatele, pers
pectivele. Foarte curînd vom înființa 
un regulament de ordine interioară.

Consider că în clubul nostru
— există o relație loială. Prin na

tura sarcinilor de lucru, fiecare 
știe ce are de făcut : jucătorul să se 
instruiască sub directa supraveghere 
a antrenorului, iar antrenorul să ra
porteze conducerii clubului toate 
problemele ivite pentru îndrumare și 
sprijin.

din 
a 

ex- 
do-

ȘS

® CONSTANTIN DELIU
(Universitatea Craiova)

J Fiecare abatere a jucătorilor
* noștri a fost analizată în fața 

echipei, iar în unele cazuri fotbalis
tul cu abateri mai grave a fost che
mat în fața biroului secției ; discuții 
individuale înaintea meciurilor, pur
tate cu jucători recunoscuți ca iras
cibili și recalcitranți ; prelucrarea cu 
toți componenții lotului a articolelor 
din presă care tratează subiecte pri
vind latura educativă și disciplinară. 
Nu am făcut însă totul pentru îmbu
nătățirea factorului educațional. Va 
trebui să renunțăm la unele compro
misuri, ele întoreîndu-se, de regulă, 
împotriva 
vom face 
o opinie 
plinați.

2 Excelentă, relația conducător-an- 
trenor. Bune, relațiile conducător- 

jucător și antrer.or-jucător. în scopul 
îmbunătățirii relației celor trei fac
tori vor fi necesare niște reglemen
tări mai clare decît cele actuale : un 
statut al antrenorului și al jucătoru
lui, delimitarea atribuțiilor conducă
torului.

• VASILE ANGHEL
(Dinamo)

I De la starea disciplinară plea-
* că multe din succesele sau in

succesele noastre. Am avut și atitu
dini care au disturbat atmosfera (bu
nă, în general). Și deși în cadrul în- 
vățățnîntului politic, care se desfă
șoară cu regularitate, bilunar, pro
blemele educative ocupă un rol im
portant, n-am luat măsuri care să 
elimine imediat asemenea abateri. 
Astfel cartonașele primite de unii ju
cători — în urma unei stări nervoasa 
nejustificate, a unor gesturi gratuita 
— au privat echipa de aportul lor, 
cum a fost cazul lui Custov, Bum- 
bescu, Dragnea, în partide interna
ționale.

O Factorul nr. 1 al educației tre- 
“ buie să fio antrenorul ! Nu 

controlul inopinat este totul, ci con
textul cotidian al muncii. Jucătorul 
trebuie să-1 creadă pe antrenor și 
cînd face analiza unui joc, și cînd îl 
mustră, și cînd 
trebuie să fie în 
teze deciziile, și 
fața conducerii, 
profesionalitate.
ideea de antrenor-jucător, 
că ea a apărut în mod artificial, ne- 
răspunzînd unor realități sau cerințe 
imediate ale fotbalului nostru.

• MIRCEA PASCU
(Corvinut)

| Nu am avut nevoie de măsuri
1 disciplinare speciale. Avem o 

echipă tînără și cuminte, mai ales în 
afara gazonului. Ne-a preocupat, la 
un moment dat, numărul relativ mare 
de cartonașe pe care jucătorii începu
seră să-l primesacă. Am stat de vor
bă și am reușit să-i convingem că 
elanul, dorința de autodepășire nu 
pot fi rupte de un autocontrol efica
ce. Cred că sîntem pe drumul cel 
bun. Cu atît mai mult cu cît am de
finitivat planul unei intense munci 
politico-educative.

-> Relația conducător-antrenor-ju- 
“ cător a fost principala cheie 

în realizarea obiectivelor tehnice. La 
noi lucrurile s-au simplificat prin 
prezența în teren a unui jucător de 
maturitatea lui Mircea Lucescu. 
Vreau să mai subliniez că decamțl de 
virstă de pe gazonul Hunedoarei nu 
a scăpat niciodată prilejul de a veni 
cu inițiative în sprijinul muncii de 
educație. Așa se face că într-o dimi
neață, cu prilejul deplasării echipei 
la Tîrgoviște, jucătorii noștri au fă
cut o vizită în atelierul c»,-»nc-ot»,inl

îl laudă. Antrenorul 
stare să-și argumen- 
în fața echipei, și în 

Aceasta înseamnă 
In ceea ce privește 

consider

fiind

alcă-
____  ________ ___ „ mai

bine în sensul că fiecare își vede de 
dău- 

at-
care

e AUREL SLĂBII
(Jiul)

Avem în cadrul clubului un 
regulament de ordine interi- 

și un program de acțiuni educa- 
Ne conducem permanent activi- 
în concordanță cu cele stabi- 

vor

ordine și

educațio- 
mai 

disci-

O O ilustrare a rodnicei colabo- 
“ rări dintre cei trei factori, 

decisivi pentru activitatea unui club, 
o reprezintă, socotesc eu, creșterea 
calitativă a muncii de instruire re
flectată în comportarea echipei noas
tre, în poziția ocupată în clasament, 
cea mai bună de la promovarea în 
Divizia „A“.

• EUGEN BANCIU
(Sportul studențesc)

J S-a apelat la o serie de mij
loace, ca de pildă : prelegeri 

în colectiv, discuții individuale, ana
lizarea cazurilor mai deosebite, pre
lucrarea măsurilor luate. Intențiile 
noastre pe parcursul primei jumătăți 
a campionatului nu s-au realizat însă 
așa cum am fi dorit și aceasta dato
rită măi multor cauze : insuficienta 
îmbinare a laturii educative cu aceea 
a instruirii în procesul de 
ment, unele interpretări 
ale conducătorilor 
fluentat psihic o 
în momente-cheie 
ba comportare a 
ponenții echipei 
minarea din teren.

•» Relația conducător-antrenor-ju- 
“ cător se realizează prin contac- 

cadrul procesului 
consultarea reci- 
diferitelor pro- 

viață ale echipei,

rări dintre cei trei

antrena- 
subiective 

de joc, care au in- 
serie de jucători 
ale meciului, sla- 

unora dintre com- 
sancționați cu eli-

tul permanent. în 
de pregătire, prin 
procă în rezolvarea 
bleme de joc și de . 
prin întărirea autorității antrenorului 
și stimularea personalității jucătoru
lui.

® ION ALEXANDRESCU
(Steaua)

Fiind nou în conducerea clubului 
care m-a lansat, cu ani în urmă, ca 
fotbalist de performanță, voi căuta 
să continui munca de educație pe li
nia aceleiași exigențe si griji pe 
care clubul Steaua a manifestat-o în 
formarea atîtor generații de fotba- 
liști-cetățeni. Vom întări disciplina, 
vom căuta să aplicăm și în sport 
prețioasele indicații din documen-

atribuțiile sale, nemaiexistînd 
nătoarele interferențe. Remarc 
mosfera de calm și liniște în 
se lucrează cu antrenorii.

© DECEBAL NEAGU
(C. S. Tîrgoviște)

1 Fără să facă lucruri spectacu-
* loase, clubul nostru s-a preo

cupat întotdeauna de procesul de 
educație a sportivilor, de compor
tamentul lor pe stadion și în afara 
lui, fapt demonstrat prin atitudinea 
echipei. Cînd au fost cazuri deosebite 
s-au luat imediat măsuri, chiar se
vere, cum a fost scoaterea din lot a 
Iul Filipcscu și avertizarea publică 
a lui Sava. în învățămîntul ideologic 
dezbatem în mod curent problemele 
de educație.

ff Eu sînt președinte la
— club de puțin timp, dar 

spune că aceste relații au la 
respectarea 
dintre noi, 
un antrenor 
nei nici nu 
este mai important se discută în ca
drul secției, unde încercăm să luăm 
cele mai bune măsuri, în concordanță 
cu normele noastre interne, cu indi
cațiile F.R.F., cu principiile eticii șl 
eehității socialiste.

• CORNEL TURCU
(„Poli*  Timișoara)

J*  Stilul de muncă al conducerii 
secției constituie un model 

pentru jucătorii noștri. Iată și cîteva 
acțiuni întreprinse de noi : discuții 
pe teme etice, de educare patriotică 
a sportivilor, viitori intelectuali ; vi
zionări de spectacole în colectiv ; vi
zite la întreprinderi ; sărbătorirea zi
lei de naștere a jucătorilor ; întîlniri 
cu familiile. Cred că am făcut, to
tuși, prea puțin pentru dezvoltarea 
disciplinei conștiente, mai ales în 
privința antrenamentului invizibil, 
din cauza căruia avem destule neplă
ceri. Și de aceea ne propunem 
îmbogățim agenda acțiunilor 
plan educativ, în care studierea docu
mentelor de partid, cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu vor fi 
dezbătute pe larg.

La baza unor relații corespun- 
“ zătoare stau anumiți factori : 

prezența permanentă a tuturor în în
treaga activitate a clubului ; rezolva
rea problemelor ivite în cadrul sec
ției și transmiterea lor conducerii 
prin intermediul antrenorului.

acest 
pot 

bază 
fiecăruia

Cu
îndatoririlor

respectul reciproc, 
cu conduita lui Em. Je- 
poate fi altfel. Tot ce

să
pe

1
oară 
tive. 
tatea 
lite. Vor avea loc dezbateri, se 
ține expuneri cu diverse teme, ac
centul punîndu-se, mai ales, pe as
pectul politic și social, cu scopul ri
dicării nivelului general 
pe toate planurile, a 
pentru întronarea unei 
xemplare.

O Intre toți factorii
“ lucrare și respect în vederea 

îndeplinirii sarcinilor ce revin fie
căreia dintre părți, toate la un loc 
slujind intereselor clubului nostru.

• CORNEL CACOVEAN
(A.S.A. Tg. Mureș)

| Ne propunem intensificarea
1 muncii individuale prin orga

nizarea unor activități educative în 
vederea sporirii opiniei colective. în
drumarea sportivilor pentru realiza
rea unui colectiv închegat care să 
însemne" o adevărată familie. întro
narea unor măsuri educative, și chiar 
administrative, pentru întărirea disci
plinei, măsuri aplicate oricărui jucă
tor, indiferent de valoarea lui. Nu 
vor lipsi nici întîlnirile cu suporterii, 
prilej de dezbatere a tuturor proble
melor legate de viața echipei în care 
se vor discuta aspectele disciplinare, 
de instruire, comportarea în societate 
și în timpul meciurilor a tuturor ju
cătorilor.

2 Pe bază de colaborare între 
toți factorii care concură la 

bunul mers al desfășurării activității, 
conducători-antrenori-jucători. Reali
zarea unei aprecieri juste, de către 
toți membrii colectivului, pentru o 
conlucrare unitară care să asigure 
un climat sănătos de muncă și obți
nerea unor rezultate superioare, 
care să poată scoate echipa din im
pas.
@ CONSTANTIN DUMITRESCU

(Progresul-Vulcan)
• Săptămânal ținem informări
* privind politica internă și ex

ternă a partidului și statului nostru. 
Ținem permanent o legătură strînsă 
cu colectivele de muncă din între
prinderea Vulcan, organizăm întîlniri 
cu muncitorii. Ne-am preocupat, de 
asemenea, ca jucătorii să-și comple
teze studiile (de curînd și-au luat 
diploma de bacalaureat Tică și Ne- 
culcea, de pildă).

« Fiecare jucător în parte și e- 
“ chipa în bloc conferă o mul

titudine de probleme, de pregătire, 
personale, familiale. Cu ocazia ședin
țelor de lucru, săptămînal. se anali
zează, critic și autocritic, problemele 
tehnice și de disciplină. întir: toți 
factorii există o strînsă colaborare.

de instruire, 
jucătorilor, 

discipline e-

există con-

Do ia început trebuie sâ spunem câ fârâ o disciplină exempla
ră, fotbalul nostru nu poate progresa. De asemenea, trebuie 
acordată o atenție tot mai mare reiaț'ilor dintre conducă

torii de cluburi, antrenori fi jucători, factorii care determină succe
sul sau insuccesul din cadrul clubului sau al echipei, nivelul per
formanțelor pentru care toți aceștia trebuie să concure.

Ancheta întreprinsă de ziarul nostru relevă faptul că toți interlocu
torii noștri sînt conștienți de importanța acestor latuH ale activității 
cluburilor și asociațiilor, ctît In procesul de instruire cît și în viața 
particulară a sportivilor. Creșterea unor jucători bine pregătiți, dar 
și cu o ținută civică exemplară, viitori constructori de nădejde ai 
societății socialiste, oameni in adevăratul înțeles al cuvîntului, con
stituie o sarcină permanentă pentru toți cei ce activează in fotbal.

Răspunsurile primite arată că, In general, preocupările pentru a 
asigura activității fotbalistice un cadru corespunzător din punct de 
vedere al comportamentului, al ținutei, au stat în atenția conduce
rilor de cluburi (la care ar trebui să fie mai implicați antrenorii, ca 
factori de educație). Pe parcursul celor 17 etape ale turului, ca să 
ne referim la ultimul sezon competițional, au apărut însă, destule 
abateri de la disciplină, de la spiritul de sportivitate, destule echipe 
au fost ținute pe loc din cauza unor abdicări de la disciplina de pe 
teren și din procesul de pregătire, de la respectările normelor de 
organizare. Nu pot f! trecute cu vederea eliminările de pe teren, 
sumedenia de cartonașe galbene acordate unui mare număr de fot
baliști. lată de ce am fi așteptat ca răspunsurile să conțină mai 
multe exemple concrete ale muncii de educație, de îndreptare a 
greșelilor, modul în care au fos» unele situații ivite.

Pornind de la aspectele de educație, importantă rămîne, de ase
menea, relația conducător-antrenor-jucăto’’, care trebuie sâ îmbrace 
toate aspectele activității cluburilor, a antrenorilor, sportivilor. PRO
CESUL DE INSTRUIRE NU TREBUIE DESPĂRȚIT NICIODATĂ DE CEL 
EDUCATIV. DE FORMARE A UNOR TINERI BINE PREGĂTIȚI DIN 
TOATE PUNCTELE DE VEDERE. Valoarea scăzută a campionatului și 
necaiificarea echipei naționale la turneul final al C.M. ne-au arătat 
că munca de instruire trebuie să fie permanent împletită cu latura 
educativă, de formare a caracterelor, de intransigență față de aba
terile săvîrșite. E necesar ca în cadrul cluburilor să se desfășoare 
o temeinică muncă educativă, de formare a sportivilor pe toate pla
nurile, prin îmbogățirea nivelului politico-cultural, prin însușirea do
cumentelor de partid, a cuvîntări'ior secretarului general al partidului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In fața fotbalului nostru stau din nou obiective importante, cum 
sînt preliminariile C.E Fără sportivi bine pregătiți, cu o educație 
temeinică, dîrii, ambițioși, dornici de autodepășire, rezultatele bune 
nu se vor putea realiza. ESTE NEVOIE DE UN CLIMAT NOU, DE 
MUNCA RESPONSABILA Șl DE O DISCIPLINA EXEMPLARA I Toți cei 
ce activează în fotbal au datoria ca, printr-o eficientă muncă poli- 
tico-educativâ, sâ facă din sportivii lor demni reprezentant! al Româ
niei în întrecerile internaționale. Sâ sperăm că statutul antrenorului 
și al jucătorului se va îmbunătăți, câ măsurile care vor fi luate vor 
duce la consolidarea cluburilor, a fotbalului, în general, pentru pro
gresul acestui sport, pentru ca rezultatele sâ se situeze la nivelul

3k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^



FLORETISTEIE ȘI-AU DESEMNAT 
FINALISTELE CAMPIONATULUI NAJIONAL
SATU MARE, 15 (prin tele

fon). In sala de scrimă din lo
calitate, floretistele și-au dispu
tat vineri etapa I a campio
natului național individual, care 
are menirea să desemneze cele 
16 concurente care urmează 
să-și dispute, ulterior, etapa fi
nală, în care se va decerna ti
tlul de campioană,

întrecerea a fost deosebit de 
echilibrată și punctată cu une
le surprize de proporții, cum 
ar fi victoria Luminiței Popa 
asupra Csilei Ruparcsics, și a 
„decanei de vîrstă", Ecaterina 
Stahl în fața mult mai tinerei 
sale concitadine, Otilia Hoch- 
dorfer. Dar iată rezultatele în
registrate în faza eliminărilor 
directe (toate cele 16 floretiste 
prezente în această fază fiind 
calificate pentru etapa urmă
toare) : Marcela Moldovan (C.S. 
Satu Mare) — Elena Mihăilă 
(C.S.S. Energia) 8—3, Nadina 
Crăiniceanu (Steaua) — Reca 
Lazăr (Tractorul Brașov) 8—7, 
Magda Chezan (Steaua) — Car
men Docan (Dinamo) 8—6, Ro
zalia Oros (C.S. S. Mare) —

CAMPIONATELE 
DE BASCHET

(Urmare din pag. 1)

atracție, așa cum s-a petre
cut de cele mai multe ori.

Tot în această a 14-a etapă 
a campionatelor mai figurea
ză derby-ul feminin „U“ Cluj- 
Napoca — Politehnica C.S.Ș. 
2 București, precum și meciul 
„U“ Cluj-Napoca ;— Farul 
Constanta (din grupa 7—12 a 
Întrecerii masculine) care, pînă 
nu de mult, decidea ocupan
ta locului 3 în campionat .

Programul etapei și clasamen
tele la Zi : MASCULIN, GRUPA 
1—6 : Steaua — Dinamo Bucu
rești (în primul tur : 84—71), 
I.C.E.D. — Rapid (77—73), IMUAS 
Baia Mare — C.S.U. Brașov (63— 
76). Clasament : 1. Steaua 26 p, 2. 
Dinamo 25 p, 3. C.S.U. 22 p, 4. 
Rapid 20 p, 5. IMUAS 19 p, 6. 
I.C.E.D. 18 p. GRUPA 7—12 : Car
pați București — Dinamo Ora
dea (86—99), C.S.U. Sibiu — Ur- 
bis București (88—70), Universita
tea Cluj-Napoca — Farul Con
stanta (74—77). Clasament : 7.
Farul 20 p, 8. „U“ 20 p, 9. Urbis 
19 p, 10. Dinamo Oradea 17 p, 11. 
C.S.U. Sibiu 15 o, 12. Carpați 
13 p. FEMININ, GRUPA 1—6 : U- 
niversitatea Cluj-Napoca — Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București (91—59), 
Universitatea Timișoara — Voința 
București (37—85), Comerțul Lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș — Olimpia 
București (51—68). Clasament : 1. 
„U“ Cluj-Napoca 26 p, 2. Poli
tehnica 25 p, 3. Voința București 
22 p, 4. Olimpia 21 p, 5. Univer
sitatea Timișoara 19 p. 6. Comer
țul 19 p ; GRUPA 7—12 : Progre
sul București — Crlșul Oradea 
(73—65), Carpați C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe — C.S.U. Prahova Plo
iești (59—65), Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare — Voința Brașov (79—85). 
Clasament : 7. Progresul 21 p, 8. 
Crișul 20 p, 9 Voința Brașov 19 
p, 10. C.S.U. Ploiești 15 p, 11. Mo
bila 14 p, 12. Carpați 13 p.

ACUM ANGAJĂM BĂTĂLIA PENTRU MEDALIILE OLIMPICE DE LA LOS ANGELES
(Urmare din pag. 1)

București sportivii noștri obți- 
nînd 26 de medalii, 15 de aur, 
5 de argint și 6 de bronz), 243 
de medalii Ia campionatele 
europene, 534 titluri balcanice, 
4371 titluri de campioni națio
nali, sportivii dinamoviști re
ușind și 2196 recorduri națio
nale.

— Răspunsul dv., „greu", nici 
vorbă, dacă ar fi și numai 
să ...cîntărim greutatea totală 
a medaliilor cucerite de spor
tivii clubului dinamovist, naș
te totuși o nedumerire: ați 
spus „o sinteză care spune a- 
proape tot despre Dinamo"... 
Ce-ar mai fi de adăugat pe 
lingă atîtea reușite ?

— Ar mai fi de adăugat pre
zentul și viitorul. Despre vi
itor, limitindu-ne, firește, la 
proiecte, la planuri pe care a- 
cum le gindim, le judecăm, le 
cumpănim și cărora vrem să 
te asigurăm o bază cit mai 
puternică. Iar prezentul este 
fotografia noastră la zi. O fo
tografie care ne arată clar, in 
alb și negru, ce facem bine și 
ce nu.

— Cum anul 1981 parcă s-a 
încheiat ieri, aproape că putem 
vorbi despre el ca despre o 
activitate de actualitate, ima
ginile lui deosebite păstrin- 
du-se vii dacă nu pe retină, 
cel puțin în minte și în me
moria sufletească. Ce acute, de 
pildă, din activitatea dinamo- 
viștilor în 1981 stăruie în dv. 
ca și cum le-ați trăi acum 7 

Roxana Dumitrescu (Steaua) 
8—5, Cornelia Chelaru (Ener
gia) — Salvinia Ionescu (Trac
torul Bv.) 8—7, Luminița Popa 
(Dinamo) — Csila Ruparcsics 
(C.S. S Mare) 8—7, Ecaterina 
Stahl (Mondiala S. Mare) — 
Otilia Hochdorfer (C.S. S. Ma
re) 8—6, Aurora Dan (Dinamo), 
— Georgeta Beca (C.S.S. Ener
gia) 8—6.

în finala de opt s-au califi
cat direct : M. Molodvan (cu 
N. Crăiniceanu 8—2), R. Oros 
(cu M. Chezan 8—7), C. Che
laru (cu L. Popa 8—7), A. Dan 
(cu E. Stahl 8—6) și prin re
calificări M. Chezan (cu G. Be
ca 8—6), R, Lazăr (cu L. Po
pa 8—7), Cs. Ruparcsics (cu M. 
Crăiniceanu 8—1), E. Stahl (cu 
R. Dumitrescu 8—6). în asaltu
rile din finală : M. Moldovan— 
R. Lazăr 8—3, Cs. Ruparcsics— 
R. Oros 8—4, C. Chelaru — M. 
Chezan 8—4, A. Dan — E. 
Stahl 8—4. în semifinale : Cs. 
Ruparcsics —M. Moldovan 9—7 
și A. Dan — C. Chelaru 8—5. 
Pentru locurile 3—4 : M. Mol
dovan — C. Chelaru 9—7. iar 
pentru desemnarea primelor 
două locuri •. Cs. Ruparcsics — 
A. Dan 10—8, după opinia an
trenorului federal T. Mnreșan 
în cel mai frumos și mai „sti
lizat" asalt din punct de vede
re tehnic 

„CUPA BRAȘOVIA" LA SCHI
(Urmare din pag. I)

demonstrat frumoase posibili
tăți tehnice și tactice. A cîști- 
gat primul, la o diferență de 
sutimi. în lupta pentru locul 
3, aceeași situație între Ferenc 
Biro (CSȘ Miercurea Ciuc) și 
Marian Radu (CSȘ Predeal), 
separați, de asemenea, de suti
mi de secundă. Oricum, între
cerea tinerilor schiori pare pro
mițătoare și sint speranțe ca 
dintre acești juniori mici (14— 
16 ani, unii chiar și mai mici) 
să apară și adevărații perfor
meri. Dar. în acest domeniu, 
antrenorilor le revin mari o- 
bligații privind perfecționarea 
și cizelarea talentelor de care 
dispun.

REZULTATE TEHNICE, sla
lom special fete : 1. Daniela

ACTUALITATEA
Pe patinoarul artificial din 

Suceava s-a desfășurat, între 
9 și 13 ianuarie, cel de al IV- 
lea turneu al seriei secunde 
din Divizia „A" de hochei. 
Iată rezultatele înregistrate : 
Sp. studențesc A.S.E. — C.S.Ș. 
Liceul Miercurea Ciuc 13—14 ; 
IMASA Sf. Gheorghe — Tîrna- 
va Odorhei 10—0 ; Sp. studen
țesc A.S.E. — IMASA Sf. 
Gheorghe 2—6 ; C.S.M. Metalul 
Rădăuți — C.S.Ș. Liceul Miercu
rea Ciuc 7—5 ; Tîrnava Odor-

— Am fost la Palma de Mal
lorca unde, vă rog să mă cre
deți, am murit și am inviat 
urmărind cel mai mare succccs 
al echipei noastre masculine dc 
volei, victorioasă în suprema 
competiție europeană a clubu
rilor, C.C.E., intr-o partidă 
pentru care adjectivul drama
tic este palid. Acolo am între
cut o mare campioană, pe
T.S.K.A. Moscova, și cind mă 
gindesc și acum la acel meci 
mă apucă transpirațiile și e- 
moțiilc. După cum mi se umple 
și pieptul de mîndric. Firește, 
eliminarea celebrei Internazio- 
nale la București, după ce ne-a 
condus — in prelungiri!!! 
— cu 2—1 a fost iarăși un eve
niment în stare să-ți ia som
nul multă vreme ... Din nefe
ricire, unora dintre fotbaliștii 
noștri le-a luat și modestia, și 
așa a venit paharul atit de 
amar cu Găteborg. L-am băut 
și pe el, pină la capăt, și eu 
susțin că am ciștigat totuși o 
experiență, deși, firește, aș fi 
preferat să ciștigăm o altfel de 
experiență, jucind și la primă
vară în Cupa U.E.F.A...

— Vorbiți despre experiență. 
N-aș vrea să trecem nici peste 
euvint, nici peste idee. în ce 
gîndiți. că se va exprima în 
viitor experiența dobîndită de 
fotbaliștii dinamoviști în toam
nă ?

— In primul rînd, intr-o lup
tă mult mai tenace pentru cu
cerirea titlului și a Cupei 
României. Totuși, ideea de care 
sîntem cu toții pătrunși este 
aceea că reușitele care se im-

Turneul zonal de șah

DOI LIDERI, DUPĂ 6 RUNDE
După runda a 6-a, turneul 

zonal de șah de la Băile Her- 
culane are doi lideri : marele 
maestru ungur Zoltan Ribli și 
maestrul internațional, campio
nul Cehoslovaciei, Jan Ambroz, 
care au acumulat cite 5 punc
te. în reuniunea de vineri Ribli 
(cu negrele) a remizat în 17 
mutări cu compatriotul său 
Csom, în timp ce Ambroz (tot 
cu negrele) a obținut o pre
țioasă victorie în fața polone
zului Sznapik. în celelalte două 
partide decise ale serii, Lukacs 
a ciștigat la Jansa, iar Ftacnik 
la Radulov.

Florin Gheorghiu n-a reușit 
să cîștige la Spiridonov, re
miza fiind consemnată in 22 
de mutări. Doar 9 mutări s-au 
făcut pe tabla la care au jucat 
Gheorghicv și Schmidt, proba
bil un „record" a! acestui tur
neu. Același rezultat în întîl- 
nirile Ciocâltea — Meduna, 
Pinter — Ghindă și Inkiov — 
Farago. S-au Întrerupt partide
le Velikov — Șubă (într-o po
ziție foarte complicată) și 
Pavlov — Sax (în care negrul 
deține avantaj). Reluată ten 
dimineață, partida neterminată 
dintre Șubă și Pinter, din run
da a 5-a, s-a întrerupt pentru 
a doua oară, intr-un final de

Uncrop (CSU Pitești) 1:50,03. 2. 
Carmen Cozma (CSȘ Miercurea 
Ciuc) 1:51,57. 3. Delia Parate 
(Dinamo) 1:53,40. 4. Erica Co- 
drescu (St. roșu) 1:54,89, 5.
Liliana Ichim (CSȘ V, Dor- 
nei) 1:56,43, 6. Zsuzsa Nagy 
(CSȘ Miercurea Ciuc) 1:57,02; 
juniori mari : 1. Dan Iliescu
(Dinamo) 1:41,50, 2. Nicolae 
Pestrea (ASA) 1:47,12, 3. Ion 
Pinche (ASA) 1:47,29. 4. Eu
sebio Fulea (Brașovia) 1:48,51, 
5. Lajos Boyte (CSȘ Miercurea 
Ciuc) 1:49,46. 6. Zoltan Szir- 
mai (CSȘ Baia Mare) 1:49,48; 
juniori mici : 1. Aurel Foicîuc 
(Dinamo) 1:51,12, 2. Ion Chioțea 
(Dinamo) 1:51,63. 3. Ferenc 
Biro (CSȘ Miercurea Ciuc) 
1:54,88, 4. Marian Radu (CSȘ 
Predeal) 1:55,48. 5. Ilie Hosu 
(Dinamo) 1:56.35. 6. Ion Pes
trea (ASA) 1:56,57.

în nornn .
hei — C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc 5—1 ; C.S.M. Metalul Ră
dăuți — Sp. studențesc A.S.E. 
2—4 ; C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc — IMASA Sf. Gheorghe 
0—12 ; C.S.M. Metalul Rădăuți 
— Tîrnava Odorhei 3—3 ; Tîr
nava Odorhei — Sp. studen
țesc A.S.E. 3—5 ; C.S.M. Me
talul Rădăuți — IMASA Sf. 
Gheorghe 3—8. în clasament 
continuă să conducă IMASA 
Sf. Gheorghe. (I. Mîndrescu- 
coresp:).

pun cu adevărat sint cele de 
valoare competitivă internațio
nală. Deci, noi judecăm și vom 
judeca pe sportivii noștri, de 
la Dinamo —, și Ia fotbal și 
Ia alte discipline —, în primul 
rînd prin performanțele obți
nute in lume. Pentru că in 
sportul nostru, știți și dv„ aco
lo unde Dinamo nu se află pe 
locul I se află, de obicei, pe lo
cul II. Or, problema probleme
lor este să ajungem pe unul 
din primele locuri în lume !

— Și cum vă gîndiți să re
zolvați această problemă cu 
adevărat esențială 7

— Plecînd, din capul locului, 
dc la sinceritatea față de noi 
înșine. Privind adevărul în fa
ță. Un adevăr care ne spune 
că reușitele noastre — deși 
multe și frumoase — nu se si
tuează totuși la nivelul capaci
tăților multilaterale, umane in 
primul rind, ale clubului. Pu
tem mai mult 1 Sprijiniți in 
toate, sprijiniți zi de zi aș zi
ce, de Ministerul nostru dc 
interne, avem condiții excelen
te de lucru, cărora trebuie să 
le răspundem — cu omenie ! 
— prin eforturi sporite, prin 
dăruire totală in activitatea de 
pregătire, prin ordine, discipli
nă și răspundere. După cum 
trebuie să ne consolidăm per
manent organizatoric pe plan 
intern, pe planul clubului. Con
tăm mult pe creșterea valorii 
sportivilor dinamoviști prin îm
bunătățirea muncii politico-e
ducative dusă cu ei. Contăm' 
mult pe un pluton compact — 
pe care cred că-l vom spori — 

dame și pioni apreciat drept 
favorabil jucătorului nostru. 
Rămîne de văzut dacă el va 
reuși să-1 finalizeze.

în clasament, după 6 runde, 
RIBLI și AMBROZ, cu 5 p, 
JFtacnik și Lukacs 4 p, Gheor- 
ghiev și Spiridonov 31A> P, 
Șubă 3 p (2), Sax 3 p (1), 
Schmidt, Farago și Inkiov 3 
p, Gheorghiu, Radulov, Ghin
dă, Meduna, Ciocâltea și Csom 
2'1, p. Pinter 2 p (1), Sznapik 
2 p, Pavlov l1/, p (1), JanSa 
VI, p, Velikov 1 p (1).

Runda a 7-a programează 
partidele : Farago — Gheorghiu, 
Spiridonov — Ftacnik. Radulov
— Gheorghiev, Schmidt — Lu
kacs. Ribli — Inkiov, Ambroz
— Csom, Șubă — Sznapik, 
Ghindă — Velikov, Meduna — 
Pinter, Sax — Ciocâltea și 
Jansa — Pavlov.

■ —■———■I !!■■■■—ill — 1... . ------------

MÎINE, ETAPA A IVa A DIVIZIEI „A 
DE HANDBAL FEMININ

înaintea etapei a IV-a a 
Diviziei „A“ de handbal fe
minin. doar două formații — 
Știința Bacău și TEROM Iași 
— au rămas cu cite 9 puncte, 
terminînd învingătoare in toa
te cele trei partide disputate 
pină acum. Ele evoluează pe 
teren propriu în runda de 
mîine (a IV-a) și doresc să-și 
fructifice acest avantaj. Uni
versitatea Timișoara — decisă să 
nu piardă contactul cu plu
tonul fruntaș (are acum 7 
puncte) — va face eforturi să 
cîștige în fața Textilei Bu- 
huși. beneficiind duminică și 
de aportul Zorancăi Ștefano- 
vici, care a lipsit din forma
ție în etapa trecută. Să no
tăm. în sfîrșit, că pentru 
Constructorul Baia Mare în-

START ÎN SEZONUL ATLETIC DE SALĂ
Primul concurs al sezonului 

atletic pe teren acoperit se 
desfășoară astăzi și miine în 
sala „23 August" din Bucu
rești : campionatele municipale

„CUPA DE IARNÂ“
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni, în organizarea Federației 
române de tir, se va desfășu
ra la sala poligonului Dinamo 
din Capitală „Cupa de iarnă" 
la probe cu arme cu aer com
primat. Competiția se adresează 
juniorilor și junioarelor (mari 
și mici) care practică probele 
de pistol și pușcă de la 10 
metri. Sîmbătă sint programate 
calificările pentru probele în

de tineri sportivi de reală va
loare ce se adaugă unor mari 
campioni împreună cu care an
gajăm, acum, bătălia pentru... 
medaliile olimpice din 1984, dc 
la Los Angeles. Iată, intre al
ții, numele citorva sportivi în 
care ne punem mari speranțe : 
Constantin Tițoiu și Florin Tir- 
comnicu (box), Gheorghe Mi
nes (lupte), Kurt Szilier și Ro
mulus Bucuroiu (gimnastică). 
Carmen Bunaciu (înot), Cons
tantin Niculae (judo), Florica 
Bucur, Olguța Onofrei și Lu
minița Furcilă (canotaj), Fio- 
dor Gurei și Dumitru Bcțiu 
(caiac-canoe), Emilian Vrincuț, 
Marius Căta-Chițiga, Zamfir 
Gheorghe și Ovidiu Gizdavu 
(volei). Cătălin Moiceanu și 
Vlad Hagiu (polo), Gabriel 
Cristache (tir) ele. Ei, împreu
nă cu consacrații Ivan Pat- 
zaichin, veteranul exemplar al 
canoiștilor, cu Valentin Sila- 
ghi (box), cu Cornel Oros, Lau- 
rențiu Dumănoiu, Dan Girleanu, 
GOnther Enescu (volei). Ștefan 
Rusu (lupte), Ana Ciobanu 
(tir), Cornel Durau (handbal), 
Mircea Romașcanu (ciclism), 
Arpad Szabo (judo), Elena 
Bondar și Mariana Zaharia 
(canotaj). Aurora Dan și 
Ion Panteiimonescn (scrimă) 
etc. vor lupta în prima linie 
pentru renumele clubului nos
tru și pentru gloria sportivă a 
României. Nădăjduiesc că ace
leași nume și altele pe lingă 
ele le veți scrie in ziar cu ma
juscule după mari întreceri, 
după mari succese.

— Același; lucru îl nădăj
duim și noi. Succes !

Miine, la Brașov

LOTUL A 
DE FOTBAL 
iNTÎLNEȘTE 

PE F.CM. BRAȘOV
Mîine dimineață, de la ora 11, 

pe stadionul Municipal din Bra
șov. Lotul reprezentativ de fot
bal. care se pregătește la Po
iana Brașov pentru turneul din 
America de Sud. întîlnește — 
intr-un meci de verificare — 
divizionara A F.C.M. Brașov. 
Antrenorii Mircea Lucescu si 
Mircea Rădulescu vor rula, cu 
acest nrilej. întregul lot. La 
fluierul arbitrului se va alinia 
formația nrobabilă: Ducadam — 
M. Marian, Iorgulescu (Ando- 
ne). Zare. Rednic — Coraș. Șt. 
Popa. KIein — Șoiman, Gabor, 
Văetuș.

tîlnirea cu C.S.M. Sibiu — 
deși destul de dificilă — ofe
ră o șansă de redresare, pu
blicul băimărean aștept! nd 
cam de mult acest lucru...

Programul etapei. Timișoa
ra : Universitatea — Textila 
Buhuși : București (sala Flo
reasca. de la ora 9.30) : Pro
gresul — Mureșul Tg. Mureș; 
Iași : TEROM — Universita
tea Cluj-Napoca ; Bacău : 
Știința — Confecția București; 
Baia Mare : Constructorul — 
C.S.M. Sibiu. întrucît dumi
nică Rulmentul Brașov susți
ne partida retur cu Iskra 
Partizanske din „Cupa cam
pionilor europeni" partida sa 
cu Hidrotehnica Constanța va 
fi reprogramată.

ale seniorilor și juniorilor I, 
programate în două reuniuni, 
astăzi de la ora 17 si mîine de 
la ora 9,30.

LA TIR REDUS
dividuale. ale căror finale vor 
avea loc a doua zi. Sîmbătă, 
întrecerile vor începe de la 
ora 8, iar duminică, de la ora 9. 
Clasamentele finale vor fi al
cătuite pe baza cumulării re
zultatelor realizate în ambele 
zile de concurs.

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET LA JUDO
Campionatul de judo pentru 

echipe de tineret programează, 
astăzi și mîine. etapa a 
Ii-a. La Oradea, vor evolua, în 
cadrul primei grupe, echipele : 
C.S.Ș. 1 București, C.S.Ș. Făgă
raș, C.S.Ș. Gloria Arad, Să
nătatea Tg. Mureș, C.S.Ș. Șoi
mii Sibiu și Rapid Oradea. în 
cadrul grupei a Ii-a se vor 
confrunta, în municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, echipele ! 
C.S.M. Borzești, C.S.O. Mus
celul Cîmpulung, C.S.Ș. Sucea
va. C.S.Ș. Energia București; 
C.S.M. Unirea Focșani și C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc.

UNDE MERGEM?
SIMBATĂ

ATLETISM. Sala „23 Au
gust", de la ora 17 : campio
natul municipal pentru seniori 
și juniori.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 16,30 : I.C.E.D. — 
Rapid (m. „A"), Steaua — Di
namo <m. „A") ; sala Con
strucția, ora 15,30 : Carpați — 
Dinamo Oradea (m. „A") ; 
sala Progresul, ora 16,30 : 
Progresul — Crișul Oradea <f. 
„A").

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 9,30 : campio
natul municipal pentru seniori 
și juniori.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 11 : Steaua — Di
namo (m. I.C.E.D. —
Rapid (m. ,,A“) ; sala Con
strucția, ora 8,30 : Carpați —- 
Dinamo Oradea (m. ,,A“ ; sa
la' Progresul, ora 9,30 : Pro
gresul — Crișul (f. ,,A“).



în turneele tlnalc ale cupelor europene la volei

StPREZENTANTELE NOASTRE VOR LUPTA
PENTRU CÎȘIÎGAREA TROFEELOR

Cu o excepție partidele pen
ultimului act al competi
țiilor europene rezervate _ e- 
chipelor de club s-au jucat, 
astfel incit se cunosc 15 din 
cele 16 finaliste ale C.C.E. și 
Cupei cupelor, atît la mascu
lin cît și la feminin. După 
cum am mai scris, și în a- 
ceastă ediție sîntem repre
zentau în finale de echipele 
masculine (Dinamo și Steaua), 
în timp ce formațiile femini
ne au fost eliminate : Dinamo 
a avut neșansă să se afle pe 
partea de tablou a campioa
nei sovietice Uralocika Sverd
lovsk, în timp ce pe un cu
loar avantajos, s-a calificat 
în turneul final al C.C.E. o 
formație inferioară valoric 
campioanei noastre Olimpia 
Docks Ravenna, iar pe un al
tul se va califica tot o for
mație mai slabă : V.K. So- 
llentuna (Suedia) sau învin- 
gătoarea din meciul Dinamo 
Tirana — V.C. Lohhof (R.F.G.), 
care se va rejuca ; la rîndul 
său. Farul Constanța a fost e- 
liminată în faza a doua a Cu
pei cupelor de U.K. Slavia 
Bratislava. Dar iată formațiile 
calificate în turneele finale, 
datele de desfășurare și loca
litățile care le vor găzdui :

CUPA CAMPIONILOR
Masculin (Paris, 19—21 II) : 

DINAMO BUCUREȘTI; Ț.S.K.A. 
Moscova ; Robe di Kappa Tori
no ; Olympiakos Pireu.

Feminin (Ravenna. 12—14 II): 
Uralocika Sverdlovsk ; Levski 
Spartak Sofia ; Olimpia Docks 
Ravenna ; o echipă care se va 
stabili ulterior.

CUFA CUPELOR
Masculin (Bruxelles, 19—21. 

II) : STEAUA BUCUREȘTI ; 
Avtomobilist Leningrad ; Lev- 
ski Spartak Sofia ; A. S. Gre
noble.

Feminin (Ankara, 12—14. II):
U.K. Slavia Bratislava ; Dina
mo Moscova ; Starlift Voor- 
burg (Ol.) ; Ț.S.K.A. Sofia.

Desigur, atenția iubitorilor 
de sport de la noi se va în
drepta către turneele finale 
masculine. De aceea,- vom ofe
ri cîteva informații privind 
principalele adversare ale e- 
chipelor noastre. In C.C.E.. pu
ternica garnitură moscovită 
Ț.S.K.A. va ti. pentru Dinamo 
ca și anul trecut la Palma de 
Mallorca, principala contracan
didată la trofeul și titlul de 
cea mai bună echipă de club

Miine, in Cupa 
balcanica la volei

EXPLORĂRI
BAIA MARE - 
MINIOR PERNIK

Miine, in sala „Dacia" din 
Baia Mare. începînd de la ora
11. echipa locală Explorări (m) 
va întîlni formația bulgară Mi- 
nior Pernik în meci retur în 
cadrul „Cupei balcanice" la vo
lei. După cum este cunoscut, în 
primul meci, desfășurat la Per
nik. victoria a revenit, în trei 
seturi sportivilor bulgari, re
prezentanții unui centru volei- 
balistic puternic, cu vechi tra
diții. din tara vecină și prie
tenă. prezenti cu ani în urmă 
în fazele superioare ale C.C.E.

Sextetul băimărean, antrenat 
ae Adrian Arbuzov, poate să 
se califice în faza următoare a 
competiției cu condiția realiză
rii unei victorii tot în trei se
turi și la un punctaveraj su
perior (în tur 23:45). Ignișca, 
Mițu, Staicu, Balaș, Corcheș, 
Strauff și ceilalți jucători ai e- 
chipei Explorări pot realiza 
calificarea dacă se vor mobili
za exemplar, ceea ce — tre
buie să recunoaștem — le este 
la îndemînă.

Partida va fi condusă de ar
bitrii Anestis Vasiliadis (Gre
cia) și Viorel Chioreanu 
(România).

SPORTIVE ROMÂNCE
DE TENIS DE MASĂ

între 22 și 24 Ianuarie vor avea 
loc la Kiel campionatele Inter
naționale de tenis de masă ale 
R. F. Germania. Din țara noastră 
urmează să participe maestra 

din Europa. Antrenorul Valeri 
Kliger dispune de același lot 
experimentat și valoros care 
formează osatura reprezentati
vei sovietice, campioană olim
pică, mondială și europeană. 
Dintre „internaționali" se re
marcă „tunarii" Savin și Pan- 
ccnko și „universalii" Kondra, 
Moliboga, Loor, dirijați în te
ren de un ex-internațional. is
cusitul Slarunski. Din lot mai 
fac parte foști și actuali inter
naționali : Polisciuk, Ulanov, 
Sapega, Afonin, precum și 
jucători în prag de consacrare, 
cum sînt Bulighin, Losev, Bu- 
riakin. De asemenea, o formă 
deosebită (confirmată de re
zultatele de pînă acum) mani
festă campioana Italiei. Robe 
di Kappa Torino, dar Dinamo 
deține avantajul unui lot mai 
experimentat și mai omogen. 
Cea de a patra participantă, 
Olympiakos Pireu, nu prezintă 
un pericol pentru favoriți.

în Cupa cupelor. Sieaua, va 
avea în Avtomobilist Lenin
grad o adversară redutabilă, 
dar să nu uităm că anul trecut 
voleibaliștii din Calea -Plevnei 
au învins-o destul de clar. Și 
acum principalii pioni ai echi
pei lcningrădene sînt interna
ționalii Zaițev, căpitanul re
prezentativei sovietice, Ermi
lov, Dorohov și Kuznețov. Cea
laltă concurentă la trofeu va 
fi Levski Spartak Sofia, care 
are in lot pe internaționalii 
Anghelov, Todorov, Stoianov, 
II. Iliev și Nenov. Mai puțin 
periculoasă ni se pare vice- 
campioana franceză, A. S. Gre
noble, deși are în componență 
pe polonezul Bebel. Bine pre
gătită, Steaua poate lupta pen
tru primul său trofeu euro
pean.

Aurelian BREBEANU

In C. C. E. la handbal feminin

RULMENTUL BRAȘOV SUSJINE MÎINE 
ÎNTÎLNIREA REVANȘĂ CO ISKRA PARTIZANSKE

La o săptămînă după meciul 
disputat pe teren propriu (cîș- 
tigat cu 24—21), Rulmentul 
Brașov — care evoluează in 
optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la hand
bal feminin — susține mîine 
întîlnirea revanșă cu puterni
ca formație Iskra Parlizanske 
din Cehoslovacia (cîștigătoare

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
„U“ Cluj-Napoca

Evoluînd în Italia, la Tre- 
visio. în compania echipei lo
cale Ceramica Pagnossin, 
formația Universitatea Cluj- 
Napoca a fost întrecută cu 
scorul de 94—76 (43—33). Me
ciul s-a disputat în cadrul 
grupei „A" a sferturilor de 
finală ale. C.C.E. In aceeași 
grupă : Steaua roșie Bel
grad .— Minior Pernik 70—76 
(și nu 76—70 cum au anunțat, 
cu o zi în urmă, unele agen
ții de presă străină). Clasa
mentul grupei : 1. Minior 5 p, 
2. Steaua roșie 5 p, 3. C.P. 
Trevisio 4 p. 4. „U“ 4. p. 
Echipa clujeană va susține 
partidele retur din cadrul gru
pei astfel : cu Steaua roșie 
(la Belgrad) la 21 ianuarie, 
cu Minior (la Pernik) la 27 
ianuarie, cu C.P. Trevisio (la 
Cluj-Napoca) la 4 februarie.

Clasamentul grupei „B“ :
1. T.T.T. Daugava Riga 6 p,
2. B.S.E. Budapesta 5 p, 3. 
Sparta Praga 2 p, 4. Agon 08 
Diisseldorf 2 p.

• în Cupa „Liliana Ron- 
chetti", Voința București va 
juca cu S.C. Tungsram (la 
Budapesta) la 20 ianuarie și

LA „INTERNAȚIONALELE**
ALE R.F. GERMANIA
sportului Eva Ferenczi șl Olga 
Nemeș, componente alq C. S. A- 
rad șl ale lotului național. Antre
nor, Emil Prokopecz.

O PARTIDĂ DE MARE ATRACȚIE ÎN DEBUTUL
TURNEULUI CELOR 5 NAȚIUNI LA RUGBY

Pînă la realizarea în fapt a 
universalizării rugbyului, gîn- 
dită și dorită în tot mai nu
meroase cercuri ale balonului 
oval, Turneul celor 5 națiuni 
rămîne o competiție de refe
rință, mai veche și de un mai 
ridicat nivel valoric decît în
trecerea continentală organiza
tă de F.I..R.A., care deține, în 
schimb, avantajul unei cuprin
deri mai largi. Patru dintre 
echipele faimoase ale lumii 
ovalului (Irlanda — Tara Ga
lilor și Scoția — Anglia) tre
buiau să intre astăzi pe gazo
nul de la Lansdowne Road și, 
respectiv, pe acela de la Mur- 
rayfield, acolo unde au evoluat 
în ultimii doi ani și tricolorii 
noștri, obținînd — pe primul 
stadion, din Dublin — un egal 
(13—13) cu reprezentativa tri
foiului, rezultatul cel mai de 
preț înregistrat pînă acum de 
echipa României pe un teren 
britanic.

Timpul nefavorabil a nece
sitat însă amînarea partidei 
din capitala Irlandei, fapt mai 
puțin obișnuit. Prin urmare, e- 
diția '82 va avea drept moment 
inițial o unică întîlnire, Scoția
— Anglia, e adevărat, de mare 
atracție...

Istoria întrecerii oferă o sea
mă de constatări interesante. 
Spre pildă, echipele de dincolo 
de Canalul Mînecii s-au aliniat, 
numai ele, în iarna anilor 1883
— 1884, la startul competiției, 
cea dintîi laureată fiind — se 
putea oare altfel ? — Anglia. 
Franța a căpătat ...drept de re
plică ceva mai tîrziu, la finele 
primului deceniu al secolului 
nostru, pentru a absenta apoi 
la opt dintre edițiile anilor ’30. 
Rezultă că „Turneul" s-a dis
putat de 86 de ori, dar în ac
tuala formulă, de cinci partici

anul trecut a „Cupei cupe
lor"). Meciul ya avea loc la 
Topolcany (de la 10,30 ora 
locală). Brașovencele vor în
cerca — deși nu va fi deloc 
ușor — să-și mențină avanta
jul de 3 goluri. întilnirea va 
fi condusă de cuplul de ar
bitri unguri I. Kiss și Fr. 
Papp.

învinsă la Trevisio
cu Slavia Praga (la București), 
la 27 ianuarie.

• în C.C.E. Ia băieți, la 
Belgrad, Steaua roșie — Ma- 
ccabi Tel Aviv 83—84 (39—47)

„Turneul campionilor" la tenis

McENROE L-A ÎNTRECUT PE CONNORS
NEW YORK, 15 (Agerpres). — 

La Madison Square Garden au 
continuat întrecerile turneului 
campionilor la tenis masculin, 
partida centrală a zilei a doua, 
dintre americanii John McEnroe 
și Jimmy Connors, încheindu-se 
cu victoria lui McEnroe cu scorul 
de 6—2, 7—5. Astfel, John McEn
roe șl-a asigurat, înaintea ultime
lor meciuri din grupe, califica
rea în semifinalele ,,Masters“-u- 
lul. La rindul său, cehoslovacul 
Ivan Lendl, cîștigătorul „Marelui 
premiu F.I.L.T.", a obținut al 
doilea succes consecutiv. învin-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concurs în aer 

liber la Melbourne : 100 m :
Lattany 10,44, 200 m : Evans 21,05; 
o milă : Scott 3:55,91 (toți S.U.A.); 
10 000 m : Barett (Australia)
28:40,62 ; triplu : Banks (S.U.A.) 
16,81 m.

AUTO • Etapa a tl-a a raliu
lui Paris — Dakar, între Gao șl 
Tombuctu a revenit liderilor Ickx 
(Belgia) — Brasseur (Franța) pe 
Mercedes. La motociclete etapa a 
fost cîștigată de francezul Mcrel, 
pe Yamaha.

BIATLON « Prima probă din 
„Cupa Mondială", la Egd an Etzel 
(Elveția) a revenit norvegianului 
Svein Engen, 20 km în 1.08:37, 
urmat de Walter Pichler (R.F.G.) 

pante. ne aflăm abia la startul 
cu numărul 53. Tinînd seama de 
prezența incompletă a repre
zentativei cocoșului galic, să 
menționăm totuși că : de 20 de 
ori cîștigătoarea prestigioasei 
întreceri a ocupat locul de cin
ste realizînd numai victorii, 
așa-numitul «mare șlem“ : Ța
ra Galilor 8, Anglia 7, Franța 
3, Scoția și Irlanda cîte 1. Și

(ÎȘT16ĂT0ARELE EDIȚIILOR POSTBELICE ALE TURNEULUI
1947 Țara Galilor, Anglia ; 1948 Irlanda ; 1949 Irlanda ; 1950 Țara 

Galilor ; 1951 Irlanda ; 1952 Țara Galilor ; 1953 Anglia ; 1954 Anglia, 
Franța, Țara Galilor ; 1955 Țara Galilor, Franța ; 1956 Țara Galilor ; 
1957 Anglia ; 1958 Anglia ; 1959 Franța ; I960 Franța, Anglia ; 1961 
Franța ; 1962 Franța ; 1963 Anglia ; 1964 Scoția, Țara Galilor ; 1965 
Țara Galilor ; 1966 Țara Galilor : 1967 Franța ; 1968 Franța ; 1969 
Țara Galilor ; 1970 Franța, Țara Galilor ; 1971 Țara Galilor ; 1973 An
glia, Scoția, Franța, Țara Galilor, Irlanda : 1974 Irlanda ; 1975 Țara 
Galilor ; 1976 Țara Galilor ; 1977 Franța ; 1978 Țara Galilor ; 1979 Țara 
Galilor ; 1980 Anglia ; 1901 Franța.

• In anul 1972 na s-au disputat 
figuri nd în palmares ca incompletă.

să adăugăm că din totalul de 
751 de meciuri disputate, au 

0 fost decise 690, 174 de victorii 
fiind trecute în contul Țării 
Galilor, 165 Anglia, 140 Scoția, 
125 Irlanda, 86 Franța. In 1973 
a fost consemnat un fapt sin
gular în sportul mondial ; cinci 
echipe — adică... toate ! — au 
fost declarate câștigătoare ex 
aequo !

Cine va cîștiga actuala edi
ție ? (nu spunem trofeu, de 

. vreme ce acesta este... simbo
lic, existînd, în schimb, „Tri
pla Coroană", „Cupa Calcutta", 
..Lingura de lemn") — iată o 
întrebare dificilă. O favorită ar 
trebui socotită Franța, realiza
toare a marelui șlem în iarna 
precedentă, mai cu seamă că 
principala sa adversară de a- 
nul trecut, formația Angliei, îi

J. VENGLOS: „Nici o favorită 
certă In grupa a V-a a C.E.!“

Prin intermediul coresponden
tului nostru din Cehoslovacia, 
Stanislav Hlavacck („Sport“-Bra- 
tislava), am primit părerea an
trenorului federal al reprezen
tativei cehoslovace, JOSEF VEN
GLOS, cu • privire la grupa a V-a 
a preliminariilor C.E.

,,Multi optează pentru Italia. 
Să fie așa 7 Nu cred. Patru echi
pe au un cuvînt greu de spus. 
Alături de italieni, și celelalte re
prezentative speră cu justificata 
pretenții la primul loc. România 
și Suedia au pierdut calificarea 
în turneul final al C.M. la limită. 
In ce ne privește, totul depinde 
de comportarea reprezentativei 
Cehoslovaciei la „El Mundial", 
dar sînt sigur că după aceste 
jocuri voi face cîteva schimbări 
în lot. După părerea mea, totuși 
românii vor O pentru noi adver
sarii cei mai puternici : ei au un 
stil cu care nu ne putem acomo
da, au tehnicieni valoroși și am 
auzit că vor prezenta o formație 
txnără, modificată față de cea pe 
care am cunoscut-o".

gindu-1 cu 6—4, 6—1 pe argenti
nianul Guillermo Vilas, și este și 
el calificat pentru semifinale, tn 
celelalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Eliot
Teltscher — Roscoe Tanner (am
bii S.U.A.) 4—6, 6—1, 6-4 ; Vitas 
Geruiaitis (S.U.A.) — Jose Luis 
Clerc (Argentina) 7—6, 6—1.

Programul Ultimelor întîlnirl din 
grupele preliminare este următo
rul : John McEnroe — Eliot 
Teltscher ; Ivan Lendl — Jose 
Luis Clerc ; Jimmy Connors — 
Roscoe Tanner ; Vitas Geruiaitis 
— Guillermo Vilas.

1.09:07, șl Fritz Fischer (R.F.G.) 
1.09:16.

JUDO • Japonezul Yasuhlr® 
Yamashita, campion mondial la 
cat. supergrea șl open, este lau
reatul Academiei franceze a spor
turilor pentru „cea mal frumoasă 
ispravă sportivă a anului 1981“.

SCHI â Concursul de ștafetă 
„Schiul de aur", la Novo Mesto 
(Cehoslovacia), a revenit în proba 
masculină de 3 X 10 km echipei 
Suediei cu 1.27:05,5, iar în cea de 
3X5 km (feminin) formației 
R. D. Germane cu 48:24,8.

ȘAH • Topul mondial masculin, 
după coeficientul „Elo" : Karpov 
2720 p, Timman 2655 p, Korcinoi 
2645 p, Kasparov 2640, Portisch 

va fi acum vizitatoare. In 
toamna lui *81  însă, „cocoșii" 
nu au strălucit, neputîndu-se 
lăuda decît cu victoria asupra 
XV-lui nostru. în schimb. Țara 
Galilor, Scoția și Anglia abor
dează sezonul după recente și 
prețioasa victorii în fața pu
ternicilor Wallabies austra
lieni, rugbyștii scoțieni adău
gind In palmares și acel 12—6

douâ meciuri, ediția respectivă

din septembrie cu purtătorii 
frunzei de stejar. Unii comen
tatori sugerează chiar că re
zultatul partidei de astăzi de 
la Murrayfield ar putea influ
ența în bună măsură viitoarea 
configurație a clasamentului fi
nal, o victorie a gazdelor, po
sibilă, putînd confirma progre-, 
sul lor din ultima vreme. Mai 
cu seamă dacă fundașul — că
pitan de echipă — Andy Irvine 
va face și mal impresionant 
recordul mondial al punctelor 
înscrise în partide internațio-, 
nale, pe care-1 deține din sep
tembrie trecut, cînd prin 
cele patru lovituri de pedeapsă 
reușite în meciul cu România 
a ajuns Ia cifra de 217 !

Geo RAEȚCHI

Preliminariile C. E. de tineret
La Zurich au fost stabilite gru

pele preliminarii ale C.E. de ti
neret (pînă la 21 _de ani). Echipa 
României face parte din grupa a 
5-a alături de Cehoslovacia, Italia 
și Cipru. Componența celorlalte 
grupe : I. R. D. Germană, Belgia*  
Scoția, Elveția ; II. U.R.S.S., Por
tugalia, Polonia, Finfanda ; HL 
Ungaria, Anglia, Grecia, Dane
marca ; IV. Bulgaria, Iugoslavia, 
Țara Galilor, Norvegia ; VL 
R. F. Germania, Austrii», Turcia*  
Albania ; VII. Spania, Olanda, Is
landa ; VUI. Franța, Luxemburg*  
Suedia.

Capii de serie șl orașele 
turneului final al C. M.
în vederea alcătuirii grupelor 

turneului final al C.M., operație 
care va fi operată astă-seară la 
Madrid, comisia de organizare a 
alcătuit în principiu capii de se
rie (ratificarea se va face azi la 
prînz) precum și orașele în care 
se vor desfășura meciurile : I. (la 
Vigo și Coruna) Italia ; H. (la 
Gijon și Oviedo) R. F. Germania ;
III. (la Barcelona meciul inaugu
ral, Alicante șl Elche) Argentina ;
IV. (Bilbao șl Valladolid) Anglia;
V. (Valencia șl Zaragoza) Spania ;
VI. (Sevilla și ’Malaga) Brazilia.

Știri, rezultate
• „Balonul de aur", trofeul o- 

ferlt de revista madrilenă „Don 
Balon", a fost atribuit brazilianu
lui Zico. Pe următoarele locuri au 
fost clasificați vest-germanul 
Rummenigge, scoțianul Wark, ar- 
gentineanui Maradona, sovieticul 
Senghelia și Stiellke (R.F.G.)
• Turneul de juniori de Ia 

Moscova, desfășurat în sală, a fost 
ciștigat de prima reprezentativă 
a U.R.S.S. care a învins cu 3—o 
(2—0) selecționata R. F. Germania.
• Fostul internațional englez 

Allan Ball a decedat în urma u- 
nul accident de circulație, pe una 
din șoselele din Cipru, unde ac
tiva ca antrenor.

2630 p, Spasski 2625 p, Hiibner 
2626 p. Beliavski și Mecking 2615 
p, Tal, Larson, Andersson, Petro
sian 2605 p etc. Primul român, 
Gheorghiu, are 2550 p, iar Șubă 
2500 p.

TENIS • în competiția masculi
nă „King’s Cup" : Franța — Nor
vegia 3—0, Iugoslavia — Monaco 
2—0, Ungaria — Italia 2—1, R.F.G. 
— Suedia 0—2, Irlanda — Spania 
2—0, U.R.S.S. — Austria 3—0, 
Cehoslovacia — Finlanda 3—0,' 
Portugalia — Elveția 0—3.

TENIS DE MASA • în „Cupa 
Ligii europene", Ia Moscova, 
U.R.S.S. — Danemarca 5—2.
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