
AU ÎNCEPUT CONFERINȚELE
CONSILIILOR SPORTIVE JUDEȚENE

Ieri a început acțiunea de 
desfășurare a conferințelor 
consiliilor sportive județene, e- 
veniment de însemnătate deo
sebită in viața mișcării noas
tre sportive. Conferințele ur
mează să dezbată, in spirit cri
tic și autocritic, rezultatele ob
ținute în îndeplinirea Programu
lui de dezvoltare a mișcării 
sportive pe perioada 1916—1980. 
precum și a obiectivelor din 
anul 1981, a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
prin Mesajul adresat forumului 
sportiv național din 1975 șl 
orin cuvîntarea din 19 august 
1976 la festivitatea de acordare 
a unor înalte distincții sporti
vilor și tehnicienilor care au 
obținut rezultate, deosebite la 
Olimpiada de la Montreal.

De asemenea, organizațiile 
sportive județene vor dezbate 
măsurile necesare pentru înde
plinirea exemplară a prevede
rilor Planului de dezvoltare a 
activității dc educație fizică și 
sport pe anul 1982 și pînă in 
1985, în lumina prețioaselor in
dicații cuprinse în Expunerea 
secretarului general al partidu
lui la Plenara comună a C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale din noiembrie 1981.

în acest spirit, conferințele 
județene ale consiliilor pentru 
educație fizică și sport vor 
adopta planuri concrete de mă
suri menite să ducă la o mai 
largă cuprindere a tineretului, 
a maselor de oameni ai muncii 
în practicarea exercițiilor fizice 
și sportului. îndeosebi în cadrul 
marii competiții naționale „Da- 
ciada“. să impulsioneze dezvol
tarea bazei materiale a mișcă
rii sportive, să asigure desfă
șurarea procesului instructiv-e- 
ducativ din asociații și cluburi 
într-o deplină ordine și disci
plină. să stimuleze creșterea 
necontenită a performanțelor

Dlnamovlsta Irina Petculeț 
atacă urmărită de coechipie
rele ei Victoria Niculescu (4) 
și Doina Moroșan (6). La blo
caj constințencele Maria Ena- 

che și Elena Caradima.
(Continuare în pag. 2-3)

îa aerul oxouat al Bucegilor

BOXERII NOȘTRI PREGĂTESC CU SÎRG 
CAMPIONATELE MONDIALE

© „Tăietori de lemne" In mare formă @ Crosîști pe cărările Pietrei 
Arse a Aspirațiile lui Georgică Donici © Candidați la medalii:
Dumitru Cipere și Constantin
La Bușteni, termometrele in

dică minus 10 grade. Zăpada, 
destul de puțină pentru aceas
tă perioadă, scîrție sub pan
tofii de sport ai băieților din 
lotul național de box, care se 
pregătesc pentru campionatele 
mondiale de la începutul lunii 
mai. Chiciura le-a lăsat urme 
pe față și s-a prins în păr. 
Se aleargă în monom și -sub 
bonetele de‘ lină este destul de 
greu să-i recunoști pe cei pe 
care, în timpul galelor, publi
cul îi aplaudă cu căldură... An
trenorul de lot. Gheorghe Iliuță, 
ne este ghid și ni-i arată, de 
la distanță, pe pugiliști. Ii vom 
nota în ordinea categoriilor : 
Dumitru Șchiopu (semimuscă), 
Constantin Tiioiu (muscă). Du
mitru Cipere (cocoș, — tot oen- 

in ramurile sportive cu tradiție 
în fiecare județ, in mod prio
ritar în disciplinele cuprinse in 
programul Jocurilor Olimpice.

La conferințe vor fi alese 
noile organe de conducere ale 
consiliilor sportive județene.

★
în sala Casei de cultură a 

municipiului Bistrița, a avut 
loc ieri Conferința mișcării 
sportive din județul Bistrița- 
Năsăud. în cadrul conferinței 
a luat cuvintul tovarășul Mihai 
Marina, prim-secretar al Co
mitetului județean Bistrița-Nă- 
săud al P.C.R. Vorbitorul a 
subliniat realizările obținute în 
perioada analizată. apreciind 
contribuția adusă de organele 
sportive, de toți factorii cu a- 
tribuții la dezvoltarea sportivă 
multilaterală a județului. S-a 
arătat că în viitor activitatea 
sportivă de masă și de perfor
mantă trebuie să țină perma
nent pasul cu dezvoltarea eco- 
nomico-socială în ritm rapid a 
județului, pentru aceasta fiind 
necesară intensificarea acțiuni
lor din cadrul „Daciadei", a 
celor pentru angrenarea mai 
largă a tineretului. îndeosebi a 
elementului feminin.

Din partea conducerii 
C.N.E.F.S.. lâ conferință a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae Dra- 
gason. secretar.

Conferința a ales noul organ 
de conducere al mișcătji spor
tive județene, din componența 
căruia fac parte: președinte — 
Constantin Sănduță, secretar 
— Vasile Moldovan. în funcția 
de vicepreședinți au fost aleși 
reprezentanți at unor instituții 
și organizații locale cu atribu
ții în domeniul sportului.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm și de angajare de
plină. participanții la Conferin
ță au adresat o telegramă tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii.

S-a încheiat al doilea' turneu al Diviziei „A"

feminine de volei

DINAMOVISTEIE N-AU CEDAT
NICI

Cel de-al doilea 
turneu pe grupe 
din cadrul campio
natului primei di
vizii feminine de 
volei s-a încheiat 
ieri în sălile Gr. 
școlar M.I.U.. Ra
pid din Capitală și 
în Sala sporturilor 
din Constanta.

Competiția echi
pelor care luptă 
pentru primele pa-

tru locuri ale clasamentului final 
aproape că a limpezit, înain
tea celorlalte două runde care 
Tiu mai rămas, situația în frun
tea ierarhiei. Dinamo Bucu
rești s-a detașat net -— atît prin 
calitatea jocului pe care îl

Țițoiu (dar nu numai ei!)
tru această categorie mai este 
în vederile selecționerilor și 
Daniel Radu, care se pregăteș
te cu lotul „B"), Viorel Ioana 
și Florin Țircomnicu (semi- 
ușoarăj), Mircea Fulger (u- 
șoară), Mihai Ciubotaru (semi- 
mijlocie), Valentin Silaghi (mij
locie). Georgică Donici (semi
grea), Cornel Bălan și Ion Cer- 
nat (grea). Deci. 11 boxeri care 
aspiră la un loc în echipa pen
tru campionatele mondiale. 
După cum se vede, la catego
riile pană și mijlocie mică nu 
există candidați virtuali (de
oarece boxerii propuși nu pre
zintă garanția unor prestații 
corespunzătoare, ni s-a spus).

Pe o pantă, în apropierea 
noului hotel „Sliva“ și a com
plexului sportiv al asociației
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NUMEROASE COMPETIȚII,
ÎN ȚARĂ, SUB GENERICUL 

„DACIADEI" DE IARNĂ
„Daciada“ de iarnă continuă 

să se desfășoare din plin. Iată 
citeva din știrile sosite la re
dacție privind competițiile care 
au avut loc.

BRAȘOV. „Daciada“ cunoaș
te o mare animație pe melea
gurile brașovene, îndeosebi în 
rindurile tineretului școlar și 
ale pionierilor. Programul în
trecerilor a fost dominat de e- 
tapa județeană a „Cupei 
U.T.C." la patinaj viteză, des
fășurată pe patinoarul din Po
iana Brașov, și „Cupa pionie- 
rul“, la sanie (categoria 10—14 
ani), care a avut loc tot în 
Poiana Brașov, pe Drumul 
Roșu.

La patinaj viteză au luat 
startul 124 de concurenți (din
tre care 58 fete). învingători : 
Simona Cărbunescu (Lie. de 
științele naturii) și Cristian 
Călin (Liceul Meșotă). în con
cursul de sanie, la care au 
luat parte'157 de elevi, prime
le locuri au revenit Iul Ștefan 
Minei (Șc. generală nr.'27 Bra
șov) și Radu Toanchină (Șc.

UN SET!
prestează cit și sub aspectul 
punctelor acumulate — de toa
te celelalte competitoare și se 
pare că se va îndrepta cu si
guranță spre un nou titlu de 
campioană a țării. De fapt, ele
vele maestre! emerite a sportu
lui Doina Ivănescu nu au pier
dut nici în acest al doilea tur
neu vreun set în fața adversa
relor. dominîndu-le cu autori
tate. Ieri. Mariana Ionescu, 
Corina Crivăț, Victoria Nicu- 
Icscu, Irina Petculeț, Doina 
Moroșan, Mirela Pavcl și Vic- 
toria Banciu (jucătoarele folo
site de Dinamo) au întrecut 
fără drept de apel pe Farul

Modesto FERRARINl

Pe platoul Bucegllor, pe o zăpadă ca betonul, alergarea se face 
în excelente condiții, cine sint crosiștii ? ion Cernat, Georgică Do
nici, Valentin Silaghi, Dumitru Cipere și Mlhai Ciubotaru. ti urmea

ză, la oarecare distantă, antrenorul Emil Popa.
Foto : N. DRAGOȘ

sportive „Caraimanul" din Buș
teni, sint luate în primire... to
poarele. Zeci de buturugi și 
trunchiuri de copac se despică 
sub forța voincilor. chiar șl a 
celor de la categoriile mici. Se 
transpiră mult, se rup cozile 
multor topoare (dar antrenorii, 
prevăzători, au suficiente „pie
se de rezervă") și lucrul con
tinuă pînă la cunoscuta co

gen. nr. 6 Făgăraș). C. GRUIA 
— coreso.

SLANIC MOLDOVA. Nu
meroasele pîrtii de săniuș și 
schi din zonă cunosc o mare 
afluență. Sîmbătă și duminică, 

Vremea frumoasă a declanșat in unele locuri și întreceri speci
fice... primăverii : crosurile, lată-i pe elevii din clasele 5—8 alt 

școlii generale nr. 75 la primul lor start in acest an

stațiunea a găzduit un eveni
ment deosebit : pe noua pîrtie 
de schi și sanie, amenajată prin 
muncă patriotică astă-toamnă, 
C.J.E.F.S. Bacău a organizat 
etapa județeană a „Daciadei" 
de iarnă, pentru pionieri și 
școlari. Peste 100 de partici
pant! au trăit două zile de în
treceri entuziaste. Tot aici, la

Turneul zonal de șah

REMIZIND ASEARA CU BIBLE, 
SUBĂ SI-A ASIGURAT CALIFICAREA

BĂILE 1IERCULANE, 2 (prin 
telefon». Să-i înțelegem pe ma
rii maeștri!... Turneul zonal nu 
se joacă neapărat pentru locul 
I. ci pentru toate primele cinci 
locuri în clasament, care asi
gură calificarea. Important este, 
deci, să răzbești în et$pa su
perioară. aceea a interzonale

mandă pugilistică „stop". De 
trei ori într-o săptămînă, bă
ieții au urcat pînă pe platoul 
Bucegilor pentru „ozonificare". 
dar și pentru obținerea rezis
tenței necesare, prin circuite 
de forță etc. Cei trei antrenori

Paul IOVAN

(Continuare in pa#. 3-8)

Miercuri 3 februarie 1982

sfîrșitul acestei săptămini. va 
avea loc etapa județeană pen
tru tinerii din întreprinderi șl 
instituții.

SIBIU. Șoimii patriei din lo
calitate au fost prezenți la

Foto: D. NEAGU

startul întrecerilor de săniuș și 
schi în parcul „Sub Arini", 
programate de Consiliul mu
nicipal al Organizației pionieri
lor și șoimilor patriei. Iată cîș- 
tigătorii : sanie — Cosmin Da
mian (grădinița nr. 5) și Ro
xana Ordeanu (grădinița 27) ;

(Continuare in oao 2-3) 

lor. Cu această premisă au a- 
bordat partida centrală a pen
ultimei runde (doar pentru pu
tină vreme rămasă, insă. în 
nrim-plan) cei doi incontesta
bili fruntași ai întrecerii, Șubă șl 
Ribli. Iar drept consecință ime
diată. si deloc surprinzătoare, 
piesele lor s-au îndreptat rapid 
și sigur către o poziție liniștită, 
ajungînd în numai 14 mutări la 
un echilibru perfect. Remiză | 
I‘rin acest rezultat, Mihai Șubă 
devine ai treilea concurent din 
Iotul de 22 care trece „linia 
albă" a calificării, alături de

Radu VOIA

(Continuare în pag 2—3)

SPORTIVI ROMÂNI 
LA C. E. DE SANIE

La ediția a 29-a a campiona
telor europene de sanie, care 
se vor desfășura în R.F. Ger
mania, pe pirtia de la Winter- 
berg (13 și 14 februarie), vor 
lua parte și reprezentanți ai 
țării noastre. In probele mas
culine (simplu și dublu), vor 
lua startul Virgil Dan Comșa 
și Constantin Răducanu (am
bii de la A.S.A. Brașov). iar 
la întrecerea feminină alegerea 
va fi făcută între Livia Gheor- 
ghiță (C.S.Ș. Petroșani) și Ga
briela Haja (C.S.Ș. Vatra Dor- 
nei), in funcție de comportarea 
pe care o vor avea aceste spor
tive la concursul internațional 
găzduit, la sfîrșitul acestei săp
tămini, de stațiunea ceho
slovacă Vysoke Tatry.



„TURNEUL CAMPIOANELOR", 
UN TEST POZITIV 

PENTRU VOLEIBALIȘTII DINAMOVISTI
Voleibaliștii dinamoviști, cam

pioni ai tării, au evoluat zilele 
trecute, In cadrul pregătirilor 
pentru turneul final al C.C.E., 
In tradiționala competiție or
ganizată în R. D. Germană, 
„Turneul campioanelor". Ieri, 
după întoarcerea echipei Dina
mo, am rugat pe antrenorul 
Wiliam Schreiber să ne com
pleteze amănuntele despre com
petiție.

„în primul rînd, ne-a spus 
antrenorul dinamovist, cîteva 
detalii legate de participare : 
alături de Dinamo și Ț.S.K.A. 
Moscova au mai fost prezente 
tn competiție campioanele Cu
bei (de fapt, selecționata ora
șului Havana), Bulgariei 
(Ț.S.K.A. Sofia). R. D. Ger
mane (Dynamo Berlin), pre- 
eum și o altă echipă a țării 
gazdă, S. C. Leipzig, care este 
virtuala campioană in noua e- 
diție. Conform obiceiului, tur
neul s-a desfășurat in mai 
multe localități : Leipzig, Suhl 
și Erfurt. In prima zi am în
trecut Selecționata Havanei cu 
3—1, apoi am pierdut (0—3) 
eu Ț.S.K.A. Moscova, un meci 
care nu poate spune nimic prin 
rezultat, deoarece atît noi cit 
și sovieticii am evitat să In
troducem în teren sextetele de 
bază. Ț.S.K.A. a folosit doar 
doi titulari. Noi nu l-am in

trodus pe Oros, Dumănoiu și 
Vrîncut. apelind Ia primele re
zerve (Gizdavu, Gheorghe și 
Slabu) — pentru a Ie înlesni 
cunoașterea stilului de joc al 
puternicilor noștri adversari din 
turneul final al C.C.E., care va 
începe peste 16 zile, Ia Pa
ris. în continuare, Ia Suhl, am 
învins pe Ț.S.K.A. Sofia cu 
3—1, într-un meci al ambiți
ilor, campionii bulgari fiind e- 
Iiminați de noi în faza a doua 
a C.C.E. Am vrut să demon
străm, pe teren neutru, că am 
meritat calificarea... Am ciști- 
gat apoi în fața echipelor țării 
gazdă cu același scor : 3—1. A 
fost un turneu dificil — echi
pele participante fiind va
loroase —, dar util pentru că 
am putut testa și capacitatea 
de rezistență a echipei in re
gim de turneu. Sînt mulțumit 
atit de eficiența In atac, cit și 
de randamentul în apărare. 
Deci, putem spune că „Turneul 
campioanelor" a fost un test 
pozitiv pentru noi. Cei mai 
buni jucători ai mei au fost 
Oros, Dumănoiu și Gîrleanu, 
urmați de Enescu, Căta-Chițiga 
și Vrîncuț. Am venit însă cu 
două accidentări : Dumănoiu și 
Căta-Chițiga, pe care sperăm 
să-i recuperăm totuși pentru 
Paris".

DIVIZIA „A1* FEMININĂ
(Urmare din vag 1)

Constanța : 3—0 (13, 3, 10). 
Formația constănțeană începu
se bine jocul și se părea că 
va furniza o replică superioară 
capacității de joc demonstrate 
pînă acum. Dealtfel. Farul a- 
vea să conducă cu 13—12 în 
primul set, dar bucureștencele, 
cu Victoria Banciu Introdusă 
în locul Corinei Crivăț i-a re
tezat cu promptitudine elanul, 
cîștigînd totuși în final fără 
emoții. Și, din acest moment, 
descurajate, constănțencele au 
căzut total și nu și-au mai re
venit decit spre finalul setului 
al treilea, cînd, pe serviciul 
bun al Gulnizei Gelil, au reu
șit să reducă un handicap mare 
(0—7, 1—10, 3—12). O revenire 
care nu arăta însă convingere 
In posibilitățile de a răsturna 
situația. De la constănțence 
doar Carmen Marinescu a. avut 
o evoluție mai constantă. Foar
te bun arbitrajul prestat de : 
C. Pitaru (Sibiu) și V. Dumi
tru (București).

Flacăra roșie București și-a 
consolidat și ea poziția a doua 
In clasament prin victoria, de 
data aceasta așteptată, împo
triva formației C.S.U. Oțelul 
Galați, și ieri, ca și în zilele 
precedente, nesigură în toate 
compartimentele. Scor 3—0 (2, 
10, 6) pentru Flacăra roșie, 
care a pus din nou în evidență 
recunoscuta-i mobilitate în te
ren, randamentul deosebit In 
jocul de apărare. De la învin
gătoare s-au remarcat Geor- 
geta Zaharia, Simona Enache 
Și Daniela Drăghici.

Au arbitrat bine: N. Geor
gescu (Ploiești) și V. Szakacs 
(B. Mare). Iată cum arată cla-

doilea turneu :
6
4
1
1

■amentul după al 
L Dinamo
2. Flacăra r.
3. Farul
4. C.S.U. Oțelul+

în sala Rapid
rat ultimele partide ale turneu
lui al doilea al grupei „A". O

6
6
6
6

0
2
5
5

s-au

Mlîne, în C. C E. la baschet (f)

„11“ CLUJ-MAPOCA - C. P. TREVISIO, 
ULTIMUL MECI AL CAMPIOANEI NOASTRE

Echipa feminină de baschet 
Universitatea Cluj-Napoca va 
susține mîine (în Sala spor
turilor, la ora 18) ultimul său 
meci din ediția 1981—1982 a 
C.C.E. Adversară li este redu
tabila formație italiană Cera
mica Pagnossin Trevisio, care, 
alături de Steaua roșie Belgrad 
și Minior Pernik, candidează 
la unul din primele două locuri 
ale clasamentului grupei „A" 
(care aduc calificarea în semi
finalele competiției).

Publicul clujean le va putea 
urmări pe Anca Floarea, Doina

Prăzaru-Mathe, Magdalena Pali, 
Mariana Bagiu, Viorica Jurcă, 
Vergibia Popa și pe celelalte 
favorite evoluînd în compania 
sportivelor italience Bianca 
Rossi, Marina Monti, Daniela 
Grosso, Serena Bontempi și a 
nordamericancei Cinty Noble 
care, în tur, la Trevisio, au 
cîștigat cu 94—76. Clasamentul 
grupei : 1—3. St. roșie, Minior, 
C. P. Trevisio 8 p, 4. „U“ 6 p.

Arbitrii partidei : L. Kral 
(Ungaria) și H. Erdem (Tur
cia) ; comisar F.I.B.A. : J. 
Andrle (Cehoslovacia).

TURNEUL ZONAL DE ȘAH
(Urmare din pgg. 1)

18 : 0
12 : 8
6 :17
6 :17

12
10
7
7

desfășu-

nouă surpriză : Maratex B. 
Mare a întrecut pe Rapid cu 
3—2 (8, -2, 9, -4, 10). într-un 
meci de nivel mediocru, în care 
giuleștencele s-au dovedit vul
nerabile la preluare și blocaj, 
în timp ce maramureșencele au 
dovedit mai multă luciditate și 
organizare în momentele deci
sive. S-au remarcat : Fidelia 
Crișan, Niculina Stănică (de la 
învingătoare), Constanța Iorga 
(de la învinse). Au arbitrat co
respunzător O. Manițiu (Brașov) 
și I. Rusu (Timișoara).

Un joc de factură tehnică su
perioară au desfășurat în ul
timul meci al turneului, Știința 
Bacău și Penicilina Iași. A 
fost o partidă echilibrată, cîști- 
gată de Știința cu 3—1 (11. 15, 
-10, 7), dar replica ieșencelor^a 
fost foarte bună. Evidențiate 
Monica Moise, Margareta Pes- 
caru, Niculina Cuciureanu de 
la învingătoare. Maria Bejena- 
ru și Geta Popescu, de la în
vinse. Bun arbitrajul: V. Ran- 
ghel — Gh. Ionescu, ambii din 
București. In clasament Rafoid 
10 p, Știința Bacău 10 p, Mara
tex 9 p, Penicilina 7 p. (Gh. 
DEDIU).

_ ★
In sala din Constanța. Chim- 

pex din localitate a întrecut pe 
Universitatea Timișoara cu 
3—1 (13, 11, -14, 7) întîmpinînd 
însă o dîrză rezistență din par
tea studentelor timișorence care 
au jucat in turneu din ce în 
ce mai bine. -De la Chimpex 
s-au remarcat : Liliana Văduva, 
Emilia Mănăilă și Mariana Foc- 
șa. De la învinse : Doina Ghia- 
ră, Cristina Cosma și Cristina 
Zoppelt. Au arbitrat : A. Nedel- 
cn și N. Ionescu, ambii din 
București. în ultimul meci al 
serii, C.S.M. Libertatea Sibiu a 
întrecut Universitatea Craiova 
cu 3—0 (14, 9, 8) într-un meci 
arbitrat de A. Dinicu și L Co
vaci (București).

Clasament : 1. Chimpex 11 p, 
2. C.S.M. 10 p. 3. „U“ Craiova 
9 p„ 4. „U“ Timișoara 6 p. 
(Petre ENACHE — coresp.).

cîștigătorul virtual al turneu
lui, Zoltan Ribli. și compatrio
tul acestuia Gyula Sax. învin
gător aseară în fața lui Radu
lov.

Si iată apărînd pe scena ulti
mei runde un alt derby, cel 
care onunea pe Florin Gheor
ghiu lui Joszef Pinter, amîndoi 
iucîndu-și cu curai si ardoare 
sansa. A fost o partidă de mare 
tensiune. în care Gheorghiu (cu 
negrele) a cîștigat un pion, dar 
i-a dat adversarului un larg 
spațiu de acțiune. Lupta a fost 
extrem de aspră. La întreru
pere. egalitatea materială s-a 
restabilit. Pinter păstrează, însă, 
presiunea într-un final cu pie
se multe si posibilități strate
gice de asemenea. Celelalte re
zultate : Ghindă—Farago 0—1. 
Mcduna—Spiridonov 0—1, Jan
sa—Schmidt, Pavlov—Gheor-
ghiev, Velikov—Inkiov si Szna- 
pik—Csom remize. S-au între
rupt. în poziții aproximativ e- 
gale. întîlnirile Ciocâltea—Ftac- 
nik si Ambroz—Lukacs. La re
luarea întreruptelor de marți 
dimineață. Ghindă a remizat cu 
Ambroz. iar Pinter a cîștigat 
la Gheorghiev. Miercuri este zi

rezervată întreruptelor. In cla
sament conduce Ribli cu 15 p. 
urmat de Șubă si Sax 13 p. 
Gheorghiu și Ambroz 11 (1),
Sznapik 11 p, Ftacnik și Lukacs 
10,5 p (1). Farago 10,5 p, Pinter 
10 p (1) etc.

PREMII ȘI 
PENTRU ASII d 
îl știm de obicei — noi, care le 

urmărim activitatea sportivă, 
dumneavoastră, care îi vedeți 
pretutindeni pe șoselele tării — 
îmbrăcat! în costume de sport, 
cu căști pe cap, îneît abia le poți 
distinge figurile. Poate, de aceea, 
pare cu totul neobișnuit să-i afli 
într-o după-amaiză, ne referim 
la cei mai blini automobiliști ai 
tării, laolaltă, îmbrăcat! în costu
me elegante, cu cravate, liniștiți, 
joviali. Așa l-am întîlnit, zilele 
trecute, în sala de festivități a 
restaurantului „Parc*4 din Capita
lă pe cei care cu mîinile încleș
tate pe volanul mașinilor lor 
gonesc ca nălucile noaptea în di
ficilele raliuri sau ziua în curse
le de viteză pe circuit sau viteză 
în coastă. Veniseră la o festivi
tate frumoasă, devenită tradițio
nală, de premiere a celor mai 
buni sportivi la automobilism și 
karting.

NUMEROASE COMPETITH SUB GENERICUL „DACIADEP*
(Urmare din pag I)

schi : Roxana Fera (grădinița 
38), Valentin Popescu (grădi
nița nr. 4). I. IONESCU — 
coresp.

SUCEAVA. Sîmbătă și dumi
nică, Vatra Dornei a fost gaz
da „Daciadei" de iarnă din 
cadrul județului. Au avut loc 
finalele la „Cupa pionierului" 
(sanie), „Cupa Domelor" la 
schi fond (a cîștigat C.S.Ș. Va
tra Dornei) și etapa interjude
țeană a campionatelor republi
cane școlare la schi fond și 
alpin, la care au luat parte 
reprezentanții județelor Iași, 
Neamț și Suceava. Au cîștigat, 
la toate probele, școlarii su
ceveni.

COPȘA MICA. în localitate 
s-au desfășurat finalele la te
nis de masă și șah ale șco
lilor din Axcnte Sever. Mi- 
căsasa, Șeica Mică, Valea Vi
ilor șl Copșa Mică. Cîștigători : 
tenis de masă — Maria Popa 
și Gh. Nistor (Copșa Mică) ; 
șah — Dana Velsan (Copșa 
Mică) și Florin Bîrloncea (Mi- 
căsasa). L IONESCU — co
resp.

BUCUREȘTI. In Capitală, ce

rul „pudrează" rar trotuarele 
cu nea, iar derdelușurile n-au 
pic de alb. Asta nu înseamnă 
că „Daciada" de iarnă nu pul
sează din plin. Astfel, sîmbăta 
trecută am fost oaspeții cercu
lui sportiv C.H.R. Nord (la in
vitația tovarășului Viorel Sălă- 
jan, vicepreședintele comitetu
lui sindicatului), unde a avut 
loc finala campionatului intern 
de șah. Participant! : munci
tori, recepționeri, merceologi, 
ospătari și personal TESA, fi- 
naliști ai asociației. S-a jucat, 
în sala de recepții a hotelului 
Astoria, la 20 de mese, pe lîngă 
cei 24 de finaliști măsurîndu-și 
forțele si alții.

— Printre cei mai buni, ne 
spunea tovarășul Alexandru 
Ene, șeful hotelului „Grivița", 
care participa pentru prima’ 
dată ca finalist la acest con
curs tradițional, sînt, după pă
rerea mea, Gheorghe Similaru, 
șef unitate „Gară", și Mihail 
Bălășoiu, șeful unității „Nord".

După patru ore de concurs, 
au fost declarați cîștigători 
Constantin Victor, care a pri
mit și cupa oferită de asocia
ția sportivă, urmat de Mihai 
Stroe și Gh. Similaru. (S. 
NORAN).

BOXERII NOȘTRI PREGĂTESC CU SÎRG CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

— Dumitru Gheorghiu, Gheor- 
ghe Iliuță și Emil Popa — sînt 
mulțumiți de băieții din lot. 
Fiecare dintre ei are în grijă 
cîte 3—4 sportivi. După perioa
da scurtă de activitate în co
mun, se muncește mult la in
dividualizarea antrenamentelor, 
la particularitățile de stil de 
luptă. La fiecare pugilist se 
caută înlăturarea deficiențelor 
și însușirea unor noi procedee, 
care să-i facă pe boxeri mai 
competitivi, Soluțiile antreno
rilor par bine gîndite și bine 
alese. Dacă învățarea noilor 
procedee se va face în mod 
adecvat, atunci, cu siguranță, 
boxerii noștri vor putea ob
ține succese în viitorul nu prea 
îndepărtat. Dumitru Cipere 
(laureat cu cîte o medalie eu
ropeană și olimpică) ni »-a pă

rut mai sîrguincios ca nicioda
tă, Tițoiu — conștiincios ca 
întotdeauna, Ciubotaru (după 
pierderea titlului de campion, 
datorită slăbiciunilor din teh
nica sa) este numai ochi și 
urechi la Indicațiile antrenoru
lui, iar Georgică Donici, tre
cut prin multe bătălii, Încear
că, după cum ni s-a spus, 
„marea, lovitură" la campiona
tele mondiale. Și calitățile sale 
ti dau dreptul la justificate 
speranțe...

După o ședință cu „sparring" 
urmărită de o sală arhiplină, 
în cursul căreia cei din lotul 
„A" au avut ca parteneri de 
întrecere pe colegii lor din lo
tul „B“, am purtat o discuție 
cu antrenorul Gheorghe niuță, 
pe care l-am rugat să ne vor
bească despre boxerii . noștri, 
despre ce au făcut ei pînă a- 
eum. ce urmează să facă și ce

șanse au la campionatele mon
diale.

„Am avut o primă etapă de 
pregătire la altitudine pentru 
obținerea și stabilizarea rezis
tenței în regim de forță. Toți 
boxerii au răspuns excelent la 
solicitări. Antrenamentele s-au 
făcut sub controlul exigent al 
dr. Petre Radovici. Normele de 
control au fost trecute de toți 
sportivii. Pe lîngă cel 11 selec
ționați aici, în acest scurt sta
giu de pregătire montană, a 
fost alcătuit și un lot „B" care 
urmează același plan de pre
gătire. în programul loturilor 
figurează următoarele prilejuri 
de verificare : 15—21 februarie 
— turneul pe categorii de greu
tate la Tg. Jiu și Galați, 7—13 
martie — turnee Ia Veneția (Io
tul „A") și Halle Botul „B"), 
apoi o ultimă apariție Ia „Cen
tura de aur" (sfîrșitul lunii 
martie), după care, în luna a-

prilie, urmează intrarea pregă
tirilor in linie dreaptă pentru 
startul Ia campionatele mon
diale. Ce speranțe avem pen
tru marea competiție ? Sperăm 
să ne îndeplinim obiectivul. 
Tițoiu, Cipere și Donici pot 
urca pe treptele podiumului de 
premiere. Pe care dintre ele, 
depinde în mare măsură de ei 
și întrucîtva de... sorți. Apoi, 
Ioana sau Țîrcomnicu — amîn
doi cu bune rezultate în meciu
rile internaționale — pot pro
duce surprize plăcute, Ia fel ca 
și Ciubotaru, care poate scoa
te din luptă orice adversar",

Pînă la campionatele mon
diale au mai rămas trei luni. 
E mult, e puțin ? Vom vedea. 
Proba muncii de acum se va 
face la întrecerile de la Mfin- 
chen. Candidați! de azi la glo
ria pugilistică pot urma exem
plul fraților Cuțov, al lui Alee 
Năstac sau Ion Alexe, al al
tor boxeri renumiți pe care i-a 
avut țara noastră.

NU MAI SINT ATLE
Urmărind, sîmbătă și du

minică, în sala „23 August", 
concursul de atletism „Cupa 
Steaua" — altfel bine orga
nizat și, oricum, ca valoa
re peste media ultimelor 
reuniuni —, ne-a fost dat 
să auzim, destul de frec
vent o remarcă sugestivă : 
„Nu mai avem atleți".

Intr-adevăr, nu prea mai 
avem atleți, ne... arată par
ticiparea „subțire" 
la foarte multe 
probe, de-a drep
tul jenantă la 
cîteva. Iar afir
mația, auzită de mai multe 
ori, nu se referea neapărat 
la atleții de vîrf, la valori 
deosebite, la un Corbu sau 
Bufanu, care făceau farme
cul de odinioară al con
cursurilor atletice de sală. 
Nu. Remarca era, de fapt, 
o constatare referitoare la 
puținătatea atleților medii, 
„de pluton", a celor care a- 
trag, de obicei, în cronici, 
formula „participare nume
roasă". Nu, participarea nu 
a fost numeroasă, ci săra
că. Intr-adevăr, se pare că 
nu prea mai avem atleți...

Toate bune — vorba vine! 
—, n-am avea nimic de spus 
dacă această constatare ar

APLAUZE i 
VOLANULUI
Au urcat pe scenă — urmăriți 

cu dragoste și respect de către 
cei aflați în sală, rude, prieteni, 
iubitori ai automobilismului — 1
pentru a-și primi cupele și di- 1 
plomele cuvenite celor clasați pe : 
locurile 1—3 în campionatele din 
1981. Intre ei : tînărul Gh. Ur- 
dea — maestru al sportului la >' 
karting —, ajuns la cel de-al 
5-lea titlu de campion la automo
bilism ; Ștefan ,Iaricovici, model l 
de longevitate, care la 49 de ani 
â mai cîștigat 4 titluri de cam- < 
pion (două pe echipe) ; excelen- <
tul inginer constructor de- mașini ]
și alergător Nicu Grigoraș de la f 
Dacia Pitești, campion absolut la ] 
viteză pe circuit (cu 5 titluri de ] 
campion în 1981) ; Aurel fuțu- ț 
ianu. tehnician energetic la Mol- I 
do va Nouă : inginerii M. Ilioaie, < 
P. Geantă, C. Hlebovchi, B. Ursu j 
de la I.N.M.T. București. Alături ( 
de ei, alergătorii de karting, în- r 
tre care talentata Tamara Petre j
de la Calculatorul București, cu (
două titluri de campioană la kar- < 
ting viteză, Sergiu Budu, Cătălin i 
Minovici și Petre Niculcscu — j
campioni de la Unirea Tricolor (
București, formație campioană 
republicană pentru a treia oară 6 
consecutiv. g

O festivitate frumoasă, pentru ( 
care cei ce o organizează cu 
consecvență de ani și ani — 1
A.C.R. și Federația română de t 
automobilism și karting — merită « 
felicitări I <

Modesto FERRARINI i

PE CIOPLEA, SĂRI
Pe trambulina de pe Cioplea 1* 

au continuat competițiile rezer- B 
vate săritorilor cu schiurile. De (4 
data aceasta, cei mai buni spe- vi 
daliști din țară s-au întrecut (5 
tn cadrul „Cupei A.S.A. Brașov". n< 
Organizarea bună șl vremea fru- B 
moașă au făcut ca un mare nu- sc 
măr de spectatori să urmărească (5
zborurile temerare ale sportivi- M
lor. Iată rezultatele : juniori II : 
1. Gabor Nagy 205,6 p (sărituri 
de 50 șl 52 m), 2. Wilhelm Gross (I

• „CUPA CELOR 6 ORAȘE-, o corn 
Hoticâ desfășurată ba sfîrșitul săpte 
(sîmbătă și duminică) în sala sportu 
Mureș, a adus la start echipe de j 
din orașele Sibiu, Brașov, Cluj-Napi 
Secuiesc, Fâgâraș și Tg. Mureș. Du| 
o 30 de meciuri, pe primele locuri 
C.S.Ș. Dinamo Brașov, ba juniori II ( 
beriu Orban) șl C.S.Ș. Viitorul Cluj-F 
ni ori M'l (antrenor — Gheorghe Mărqi 
STADIOANELE PROGRESUL Șl C.F.R., 
Bistrița, au fost amenajate patinoare 
stau la dispoziția amatorilor sportului 
primul, s-au amenajat vestiare șl un 
sortat cu gustări și ceai fierbinte. ® 
SPORTURILOR DE IARNA LA SATE, d 
demult. In comuna Bel'iș, din județul 
un mare număr de tineri și tinere c 
Gî-lâu, Măguri-Răcătău, Poieni șl Rîș 
disputat întâietatea în cea de a doua 
cursului la sanie, schi fond și schi alf 
a fost dedicată aniversării a 60 de ani 
U.T.C. Probele de sanie au fost cîștiga 
Benea și Mircea Tulbure (ambii din < 
cele de schi fond b. 5 km - loan 
Rîșca), f. 3. km. — N'icoleta Neg (Beli 
schi alpin de Dan Vidrean (Măquri-I 
C.E.F.S. DIN SECTORUL I al Capitalei 
de popice, organizează (pe arena M. 
16 Februarie*. Participă 18 echipe m 
campionatul sectorului. • TIMP DE 
(sîmbătă și duminica trecută), un nur 
echipe (8. de fete) și-au disputat, In 
tă de ha Brăila, ,,Cupa Danubiana* Io 
petiție organ toată de comitetul jud< 
Cîștigători : la fete — Liceul agricol 
Liceal „Panait Cemo*. • LA LICEUL 
celuloză și hîrtie din Bușteni s-o do



In plină desfășurare
Pregătirile divizionarelor „A

A FĂCUT O LA UNISON
ATELIERE",DEȘI A LUCRAT PE DOUA

CORVINUL
La ora cînd aceste rînduri 

'ăd lumina tiparului, Corvinul 
Hunedoara se află într-un tur- 
îeu în Liban (pînă la 9 ie- 
iruarie). la invitația clubului 
lacing Beirut. Cele trei me- 
:iuri pe care le vor disputa ju- 
;ătorii hunedoreni cu acest pri- 
ei vor releva o perioadă im- 
lortantă de acumulări fizico- 
ehnice a unuia din cele două 
.ateliere" cu care a lucrat Cot
onul în vederea returului. 
Sste vorba. bineînțeles. de 
'rupul (majoritar) al jucători- 
or rămași în această iarnă la 
tub. sub conducerea antreno
rului Remus Vlad, și care s-a 
iregătit la Sovata. între 18 șl 
>0 ianuarie. în timp ce ceilalți 
■omponenți ai lotului hunedo- 
■ean. (Rednic, Andone, Petcu, 
Klein, Gabor) s-au aflat, îm
preună cu Mircea Lucescu, de- 
zenit antrenor al echipei repre- 
lentative. la lotul divizionar 
tare efectuează în prezent un 
urneu-test în America Centra- 
ă si de Sud. Deci, o situație 
specifică.

Care au fost fotbaliștii cu 
tare a pornit pe drumul retu- 
ului antrenorul Remus Vlad 1 
fonită si Alexa — portari ; 
’iicsa. Lăcătuș, Colesniuc. Du- 
linciuc, Gălan, Bogdan. Mechi- 
îici — fundași ; Oncu, Dumi- 
.riu IV. Mateut, L. Popescu — 
nijlocasi ; Tîrnoveanu, Ghită, 
Dumitrache. Cojocaru — ata- 
tanti. la care s-au adăugat, 
pentru încercări si verificări.

3 tineri jucători : portarul Ale- 
xoi — produs al pepinierei bu- 
nedorene. dar folosit, ca o prac
tică curentă la Corvinul. în ro- 
dare la o echipă de categoric 
inferioară din județ (Victoria 
Călan), mijlocașul Neag — de 
la Minerul Ghelar și apărătorul 
Sabou — de la propriul centru 
de copii și juniori.

S-a lucrat Ia Sovata at.it în 
aer liber, cît și în sală. Cum 
s-a lucrat ? Un răspuns direct 
de la Remus Vlad: „Intens, cu 
două microcicluri săptămînale 
de cite trei antrenamente". Și 
un răspuns indirect și... obiec
tiv. din partea antrenorului 
deral 
baza 
misi 
mări

fe- 
„Pc 
tri- 
ur- 
ale

Cornel Drăgușin : 
opiniilor tehnicienilor 
de federație pentru a 

recentele pregătiri 
divizionarelor „A", a rezultat 
că atmosfera cea mai destinsă 
de lucru — aceasta însemnînd 
o premisă a responsabilității 
conștient asumate si nicidecum 
a superficialității — a fost la 
„Corvinul".

A impietat împărțirea lotu
lui hunedorean, în această pe
rioadă. pregătirea echipei, afla
tă la încheierea turului ne un 
onorant loc 3 ? „Nn ! — opinea
ză prof. Mircea Paseu, pre
ședintele clubului Corvinul. 
Pentru că „osatura" echipei s-a 
antrenat la Iotul divizionar sub 
directa supraveghere a lui Mir
cea Lucesen — cel care a con
tribuit în mare măsură la as
censiunea formației noastre —>

in timp ee planul de pregătire 
a celorlalți jucători, transpus în 
practică de Remus Vlad, a fost 
întocmit în prealabil împreună 
cu Lucescu, urmărindu-se o 
linie comună în pregătire. De
altfel, si în ediția trecută am 
avut o perioadă similară, cu 
jucători de-ai noștri în diverse 
Ioduri reprezentative și ne-am 
descurcat onorabil pe ambele 
fronturi : în campionat și la... 
Melbourne. Pentru actualul cam
pionat. un amendament: faptul 
că jucătorii Corvinului au în
cheiat trecutul sezon interna
tional cu trei reprezentanți în 
echipa națională care a evoluat 
Ia Berna, iar acum, în turneul 
din 
Sud. 
nouă 
(deci 
valoric) mă face să cred și să 
sper că echipa noastră se 
poate gîndi, pentru sfîrșitul 
campionatului, la un loc care 
să-i asigure o participare în- 
tr-o cupă europeană".

La 20 februarie, lotul Corvi
nului se va reuni (cu o singură 
excepție : Văetuș, transferat la 
Dinamo) și la 25 februarie va 
susține primul și ultimul joc 
în formatia-standard înaintea 
reluării campionatului, ne te
ren propriu, cu Aurul Brad.

America Centrală și de 
cinci hunedoreni cîștigă o 
experiență internațională 
Iotul nostru s-a stabilizat

Paul SLAVESCU

la Tegucigalpa

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI
INTÎLNEȘTE REPREZENTATIVA HONDURASULUI
După prima partidă susținu

tă de selecționata divizionară a 
României Ia San Salvador, în 
cadrul turneului în America 
Centrală, elevii lui Mircea Lu
cescu au plecat în Honduras, 
ei urmînd să susțină joi. la ora 
20, ora locală (vineri, ora 4 
— ora București ului) o 
partidă în compania 
naționale a Hondurasului, califi
cată în turneul final al Cam
pionatului mondial *82 din 
Spania.

Dar pînă Ia disputarea noii 
partide (echipa Hondurasului 
este campioana Americii Cen
trale și de Nord) cîteva amă
nunte pe marginea debutului 
echipei reprezentative a Româ
niei în actualul turneu, furni
zate de antrenorul Mircea Lu
cescu, cu care am avut 
convorbire telefonică.

Dincolo de dificultățile 
daptare rapidă la fusul 
schimbat, s-a mai ivit o 
că în calea jucătorilor români, 
veniți pe aceste meleaguri din 
plină iarnă : la San Salvador, 
meciul cu reprezentativa țării 
gazdă (încheiat, după cum se 
știe. în favoarea acesteia, cu 
scorul de 2—1) s-a disputat la 
ora 15 pe o căldură de plus 
30 de grade. Trecînd, însă, 
peste aceste impedimente, se
lecționata divizionară a Româ
niei a reușit să domine aproa
pe două treimi din joc. la ac-

nouă 
echipei

ieri o

de a- 
orar 

piedi-

tivul său fiind trecute multe 
ocazii de gol (cele mai mari, 
ale lui Iorgulcscu și Turcu, a- 
cesta din urmă singur cu por
tarul'. precum și două „bare" 
apartinînd lui Gabor. Chiar și 
ziarele locale apărute la San 
Salvador, au subliniat evolu
ția peste așteptări a selecționa
tei divizionare din România, 
mentionind și faptul că aceas
ta a dominat jocul, urmărit de 
50.000 de spectatori. Cu toate a- 
cestea, fotbaliștii români au 
părăsit terenul învinși intrucît 
arbitrii localnici dorind. evi
dent. să-și propulseze moral 
echipa în perspectiva C.M.. au 
acordat golul al doilea deși fu
sese înscris dintr-o ' flagrantă 
poziție de ofsaid.

Pînă la partida cu reprezen
tativa Hondurasului. jucătorii 
români vor efectua zilnic cite 
două antrenamente.

ȘTIRI... ȘTIRI...
® MARCEL PIGULEA, ANTRE

NOR PRINCIPAL AL LOTULUI 
REPREZENTATIV DE JUNIORI. 
Ieri, biroul federal a hotărît ca 
antrenorul Marcel Pigulea sâ se 
ocupe de pregătirea- lotului re
prezentativ de juniori care. In a- 
ceastă primăvară, va întîlni, in 
cadrul preliminariilor Campiona
tului european, selecționata simi
lară a Bulgariei.

Antrenamentele divizionarelor „B“

lm: „NU 0 ÎNTÎMPLARE FERICITA, 
CI 0 CONSECVENȚĂ PRODUCTIVĂ!“

REMUS VLAD, antrenorul 
Corvinului, se află la Hune
doara la el acasă, fiind fiu al 
acestor meleaguri (s-a născut 
la Cinciș — Hunedoara, tn a- 
nul 1946), unde a ?i revenit 
după ce și-a terminat facul
tatea la Pitești, de acolo un
de debutase și evoluase cu 
succes tn Divizia ,,A“ și un
de a cunoscut bucuriile titlu
lui de campion și ale tricou
lui echipei reprezentative.

— Crezi, Remus Vlad, că e- 
xlstă o similitudine intre U- 
nlversltatea Craiova și Corvi
nul Hunedoara in ceea ce 
privește îngemănarea fericită 
a unui buchet de talente ?

— Da. există, aceasta fiind 
una dintre premisele perfor
manței. Pentru noi, forța co
lectivului. prietenia dintre ju
cători începută de la vîrsta 
copilăriei, a adolescenței, în
seamnă foarte mult. La Hu
nedoara, creșterea șl lansa-

• rea tinerilor jucători este o 
realitate de zi cu zi, de ani 
buni, sub Îndrumarea plină 
de dragoste și competentă a 
meșterului Dumitru Pătrașcu 
șl a tînărulul său ajutor Ca
rol Gali, la centrul de copil 
șl juniori, puștii de mal Ieri 
ajungînd jucători divizionari 
?1, iată-i, chiar internaționali, 
n actualul lat al Corvinului 

se află 80 la sută jucători lo
calnici. Așa Incit nu este vor
ba de o INTtMPLARE FERI
CITA. ci de o CONSECVEN
TA PRODUCTIVA 1

—. La pregătirea din aceas
tă Iarnă ați adus alți trei ti
neri necunoscuți, din propria 
pepinieră sau de pe plan lo
cal. Ce perspective au ?

— Portarul Alexoi, confir
mă, mergînd se pare pe ur
mele mijlocașilor Mateut (16 
ani) și Lucian Popescu (17), 
care au reușit să-și clștlge 
un lac In lotul nostru divizio
nar. De la el. ca șl de la alți 
doi tineri care au debutat în 
„A", atacanțli Cojocaru șl 
Tîrnoveanu, așteptăm o mar
cată ascensiune, In folosul e- 
chlpei care le acordă Încre
dere.

— Ce ne poți spune acum, 
tn încheiere, cînd Mircea Lu
cescu este departe 7

— Obiectivele noastre majo
re, stabilite cu conducerea 
clubului, pe baza sprijinului 
consistent din partea organe
lor locale șl, In special, a 
Combinatului siderurgic, au 
fost și sînt promovarea a cît 
mal multor jucători tn loturi
le reprezentative, creșterea 
tinerilor jucători pe plan lo
cal, prin Întărirea centrului 
de copii și juniori, șl, firesc, 
o comportare remarcabilă tn 
campionat. Mircea Lucescu 
„a pus In pagină", cum spu
neți dv., ziariștii, aceste Idei 
și rezultatele au început să 
se vadă. Iar eu, ea hunedo
rean, aș fi putut să nu sub
scriu unei asemenea orientări, 
aș putea să nu muncesc din 
toată inima 7 (p. Bl.)

GLORIA BUZĂU - CU SPERANȚELE El 
ACTUALE Șl MAI ALES CELE DE VIITOR 
Dizivionara „B“ Gloria Bu

zău (antrenată de C. Ștefan — 
L- Uțu) și-a reluat pregătirile 
cu următorul lot de jucători : 
Tănase, Bîndar — portari ; 
Mureșan, Năstase, Stanciu, Mir
cea, Banciu, Roșea, Cristea — 
fundași ; Andriesei, Toma, Ba
laur, Ghizdeanu — mijlocași ;
Marin, Dumitrache, ionescu, 
Țugulan, Honciy, promovat de 
la Chimia Buzău, juniorul An- 
dronescu, Negoescu — atacanți. 
Zahiu, operat de menise în fi
nalul sezonului trecut, s-a ală
turat ceva mai tîrziu lotului, 
deoarece urmează un program 
special de recuperare. Par- 
curgînd etapa acumulărilor fi
zice, buzoienii pun accent, a- 
cum, pe pregătirea specifică. 
Antrenamentele lor sînt inter
calate cu jocuri de verificare 
(acasă și în deplasare) cu ad
versari din toate cele trei e- 
șaloane ale fotbalului nostru, 
întîlnirile de la 24 februarie 
(cu C. S. Tîrgovîște) și 27 fe
bruarie (cu o altă divizionară 
„A", nedesemnată încă), con
stituind ultimele examene îna
intea deschiderii sezonului.

Obiectivele Gloriei ? „Ne ju
căm șansele pînă la capăt, de
clară antrenorul C. Ștefan, 
deși sîntem realiști și ne dăm

seama că Politehnica este 'ca 
și promovată. Dar. jucîndu-no 
șansele, vrem să închegăm, în 
perspectivă, o echipă cu un și 
mai pronunțat spirit ofensiv, 
cu o și mai mare eficacitate.- 
In tur, am marcat doar două 
goluri în deplasare, marile ra
tări ținîndu-se lanț, cite 3—4 
pe meci, în momente care ar 
fi putut schimba soarta jocu
rilor și implicit actuala noas
tră poziție în clasament. Repet, 
vom munci mult Ia acest ca
pitol in perioada care vine".

— Ce ar mai fi de spus, în 
perspectivă ?

— Două lucruri esențiale 
pentru aspirațiile Gloriei. 1. 
Clubul să urgenteze reamena- 
jarea terenului de antrena
ment de la stadion, pentru că, 
acum, sintem nevoiți să cău
tăm in afara orașului acest 
mijloc de pregătire : 2. Orga
nizarea unor permanente și se
rioase selecții pe toată raza ju
dețului pentru găsirea celor 
mai talentate elemente, care să 
asigure „schimbul de miine" 
al acelei formații doritoare să 
revină în Divizia „A".

...Așadar, la Gloria Buzău, 
ambiții și încredere în viitorul 
ei. (Stelian TRANDAFIRESCU)

• TURNEUL ECHIPEI M.T.K. 
BUDAPESTA. Formația ungară 
M.T.K. Budapesta, care activea
ză în Divizia „B“ din Ungaria 
va susține două meciuri amicale 
In țara noastră. Primul joc îl va 
disputa mîlne. la Timișoara (sta
dionul „1 Mai", ora 15,30). unde 
va întîlni formația locală Poli
tehnica, iar al doilea duminică, 
la Oradea (ora 11), unde va avea 
ca adversară divizionara „B“ F.C. 
Bihor.
• VASILE FRINCULESCU — 

NOUL PREȘEDINTE AL CHIMIEI 
RM, VILCEA. La sfîrșltul săptă- 
mînii trecute. în cadrul unei șe
dințe a biroului clubului Chimia 
din Rm. Vîlcea. s-a hotărît nu
mirea lui Vasile Frînculescu în 
funcția de președinte al clubului, 
acesta înlocuindu-1 pe Petre Ber- 
becaru.

© MECIURI AMICALE PRO
GRAMATE ASTAZI. Tn Capitală, 
ț>e stadionul Giulesti (ora 15.30), 
Rapid întiinește pe Sportul stu
dențesc. La Ploiești, de la ora 
15,45, Petrolul primește vizita for
mației Progresul-Vulcan, iar la 
Brașo-,.) F.C.M. din localitate are 
ca adversară pe '£• — Șoimii Si
biu (stadion Municipal, ora 15,15).

• C.S.M. SF. gheorghe — 
TRACTORUL BRASOV 2-1 (0-9). 
Au marcat: Rădulescu, Benzie, 
respectiv Salomon.. (Gh. Bxiotă, 
coresp.).
• OTELUL REGHIN — GAZ ME

TAN MEDIAȘ 3—2 (3—0). Golu
rile au fost înscrise de Matei 
(min. 3). Csog (mln. 30). Drăgo- 
escu (min. 44), respectiv Solomon 
(min. 52) și Szakacs (min. 90). 
(P. Chirteș. coresp.).
• înfrățirea 

UNIO SATU MARE 2—0 
Autorii golurilor: 
și Nicoraș <min. 
ceresp.). _
• PETROLUL 

GLORIA BUZĂU

ORADEA —
Paul (min. 49)
60). (L. Ghișa,

PLOIEȘTI -
1—1 (1-O).

ADMINISTRAȚIA Dt STAT (010 PRONOSPORT INTOnnrAlA Retrospectiva in Divizia — scria a Xl-a

iată sala de sport, înzestrată eu 
inasticâ, panouri pentru baschet, 
și mese de ping-pong. Numeroși 
îndrumarea profesorului de edu- 

he Beizade, c-u efectuat o serie 
ajarea sălii • C.J.E.F.S. BUZĂU 
"ecute o serie de întreceri dotate 
", în «pane s-au confruntat nume- 

moderna arena cu patru piste 
:dncursul de popice, cîștigat de 

(la bărbați) șl Unirea Meta l ur
sa la de sport a asociației Șoimii 

jfâșurare a unui turneu de hand- 
oria formațiilor Șoimii (b) și Teh- 

LA CLUBUL Combinatului poli- 
:ii“ din Capitală s-a amenajat o 
>nde tinerii pe lingă audiții m li

sau tenis de masă. * PE DOUĂ 
ale A. S. Hidromecanica Brașov, 

>a Gării centrale, a fost amena- 
inoar, cane se află la dispoziția 
patineze. Pe patinoarul artificial 

de agrement . Tîmpa, unități ale 
gărești din Brașov au organizat, 
șit carnaval pe gheață, o paradă 
neret. • CONSILIUL ORĂȘENESC 
ni-lor patriei Jin Cîmpulung Muscel 
ictul turistic ,,Hanul Piatra Craiu- 
jrs de schi și sâniuș, la care au 
ute de elevi. Printre învingători 
life (Șc. n>r. 4), Adriana Munoru 
- schi alpin A. Lemnaru (Caso 
idan (Lie. pedagogic) — ta schi 
(Șc. rw. 3). D. Năstase (Casc 
sanie.
: I. Pâuș, Fl. Toma, M. Radu, O. 

Zbarcea, M. Chisling, Nt Toka- 
Rădulescu.

CA PE ROATE...

Primele trei trageri obiș
nuite Loto din noul an au re
confirmat marile avantaje ale 
acestui tradițional sistem de 
joc, la care perseverența și 
inspirația participanților sînt 
răsplătite cu regularitate. Din 
bogata listă de premii atribui
te la aceste trageri menționăm 
cele ȘAPTE AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ obținute la cate
goria I (toate pe bilete achi
tate în cotă de 25 la sută), 23 
MARI CIȘTIGURI JIN BANI, 
de valori cuprinse între 11.000 
și 50.000 lei etc. Participînd Ia 
tragerea Loto de vineri 5 fe
bruarie a.c„ aveți și dv. po
sibilitatea de a obține succese 
asemănătoare. Astăzi și mijite 
sînt ultimele zile pentru procu
rarea biletelor cu numerele 
preferate !

Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, 3 februarie 
1982. se desfășoară începînd de 
la ora 15,30 în sala Clubului 
„Finanțe-Bănci" din București, 
str. Doamnei nr. 2 ; numerele 
cîștigătoare urmează a fi anun
țate la televiziune în jurul o- 
rei 16,25 și la radio în cursul 
serii.

CÎSTIGURILE concursu
lui PRONOSPORT DIN 

31 IANUARIE 1982

Categoria 1! (13 rezultate): 
3 variante 25% autoturism 
„Dacia 1300“ |

Categoria 2 : (12 rezultate): 
11 variante 100% a 3.114 lei 
și 259 variante 25% a 779 lei.

Categoria 3 1 (11 rezultate): 
329 variante 100% a 239 lei 
și 4.614 variante 25% a 60 Iei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
56.105 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1 au fost ob
ținute de: ION PARASCHIV 
din București, CINZEACA 
MARIN din Brașov și LA- 
ZAR NICOLAE din Rm. Vîl
cea.
r------------------------- :-------5?

LA LOZ IN PLIC
Pt/TETl OBȚINe 
așr/Gwr/fr/

wchjtia . 
iQtlNPl/CS

TURDA SI CIMPIA TURZII
ÎNTR-UN DUEL STRÎNS

Această serie transilvăneană 
este deosebit de echilibrată, cel 
puțin sase echipe asplrind la șe
fie șl cam tot atîtea luptlnd pen
tru a se îndepărta de locurile 
15—18. In prima jumătate a tu
rului a fost o cursă de tatonare 
în plutonul fruntaș, pe postul de 
lider perindîndu-se o serie de 
formații ca Lăpușul Tg. Lăpuș. 
Metalul Sighișoara. Unirea Alba 
Iulia, Avintul Reghin, Industria 
sîruiei Cimpia Turzii si, timp 
de 9 etape. Sticla Aricșul Turda
— echipă care in ediția 1980
— 1981 a „Cupei României" a 
produs marea surpriză, ajungînd 
pînă în semifinala prestigioasei 
competiții, în care a fost elimi
nată de Politehnica Timisoara (în 
actuala ediție, Arieșul a fost 
stopată în ,.32-imi“ de F.C. Bala 
Mare). Turdenii au deținut șefia 
seriei pînă în ultima etapă, cînd 
au pierdut, în deplasare, la Me
talul Alud șl au cedat primul loc 
Industriei sîrmei Cîmpia Turzii 
(aflată pînă atunci pe poziția se
cundă), Deci, la jumătatea între
cerii. duelul celor două divizio
nare din orașele învecinate s-a 
tranșat în favoarea celei din Cîm
pia Turzii.De la începutul campionatului. 
Industria sirmei îl are ca antre
nor pe Titus Fărcaș (în campio
natul trecut, conducător tehnic la 
Sticla Arieșul Turda), care a mal 
fost la această echipă între anii

1. Ind. sîrmei C.T. 15 9 2 4 28-14 20
2. Sticla Turda 13 8 3 4 31-15 19
3. Unirea Alba I. 15 7 5 3 30-17 19
4. Metalul /aîud 15 6 6 3 28-16 18
5. Avîntul Reghin 15 7 3 5 20-15 17
6. Metalul Sighiș. 15 8 1 6 22-22 17
7. C.E.M. Cj.-N. 15 5 6 4 23-18 16
8. Minerul Rodna 15 6 3 6 18-23 15
9. Lăpușul Tg. L. 15 6 2 7 19-19 14

10. Oțelul Reghin 15 6 2 7 20-21 14
11. Foresta Bistr. 15 6 2 7 18-21 14
12. Mureșul Luduș 15 3 7 5 16-20 13
13. Met. Tg. M. 15 5 2 8 14-22 12
14. Text. Năsăud 15 5 2 8 16-23 12
15. Unirea Dej 15 4 2 9 22-33 10
16. C.I.L. Blaj 15 3 4 8 8-28 10

1977—1979, cînd a promovat-o îrt 
„B“. Industria sîrmei este o echi
pă tinâră (vîrsta medie fiind de 
23,3 ani) tn toamnă, cei mai 
buni jucă’ori au fost Vesa — gol- 
geter cu 9 goluri. Oltean. Radu 
(cel mai în vîrstă — 28 de ani), 
Matyas, portarul Cîrlan și 1unio- 
rul Giurgiu un „vîrf“ despre ca
re se va mai vorbi — ne asigură 
antrenorul Fărcaș. In tur. echipa 
n-a avut nici un jucător elimi
nat de ne teren sau suspendat.

In seria a Xl-a. 108 jucători au 
primit 135 de cartonașe galbene. 
Cele mai multe : Avintul Reghin, 
cu 12 cartonase.

Tomo RABȘAN



ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI STOP GIGANTISMULUI IN BASCHET
LA „CUPA TOTO“, DIN BUDAPESTA

In această seară urmează să 
plece' la Budapesta selecționa
ta de hochei a tării noastre, 
care va lua oarte la „Cupa 
Toto*. organizată de forul de 
specialitate din Ungaria. După 
cum se știe, hocheiștii români 
au evoluat recent în Iugosla
via. unde au cîștigat un meci

(4—3) șl au pierdut altul (5—6) 
cu selecționata țării gazdă.

La Budapesta, ei vor întîlni 
vineri 5 februarie (ora 20,30. 
ora Bucureștiului) echipa Bul
gariei. sîmbătă 6 februarie (ora 
17) pe aceea a Spaniei și du
minică 7 februarie (ora 18,30) 
selecționata Ungariei.

„PANTOFUL DE AUR" LA ATLETISM
Tradiționala anchetă anuală 

..Pantoful de aur*, organizată 
de ziarul „Ceskoslovenski 
sport* din Praga pentru desem
narea celor mai buni alergă
tori europeni, a stabilit pentru 
sezonul 1981 următoarele cla
samente : FEMEI — 1. Jarmila 
Kratochvilova (Cehoslovacia) 
2126 p, 2. Tatiana Anisimova 
(U.R.S.S.) 1205 p, 3. Ludmila 
Veselkova (U.R.S.S.) 1132 p, 4. 
Marita Koch (R.D.G.) 1103 p, 
5. Ellen Neuman (R.D.G.) 1070 
ț>, 6. Bărbel Wockel (R.D.G.) 
900 p, 7. Marlies Gohr (R.D.G.) 
G66 p. 8. Maricica Puică (Ro-

mânia) 538 p, 9. Kathy Small- 
wool (M. Brit.) 517, 10. Ange
lika Za uber (R.D.G.) 446 p ; 
BĂRBAȚI — 1. Sebastian Coe 
(M. Brit.) 2144 p, 2. Steve Ovett 
(M. Brit.) 1936 p. 3. Allan 
Wells (M. Brit.) 1421 p, 4. Hans 
Jorg Kunze (R.D.G.) 1005 p,
5. Werner Schildhauer (R.D.G.) 
933 p 6. Frank Emmelmann 
(R.D.G.) 624 p, 7. Fernando 
Mamede (Port.) 523 p, 8. Ma
riano Scartezzinl (Ital.) 473 p, 
9. Harald Schmidt (R.F.G.) 
452 p, 10. Volker Beck (R.D.G.) 
383 p.

(

ATLETISMUL PE
Tovarășul Marian Statache, 

din București, str. Mașina de 
pîine nr. 20, dorește să afle 
unele amănunte din istoria 
activității atletice pe teren a- 
coperit.

TEREN ACOPERIT

Vi se va părea poate de necrezut, dar țara In cane a avut loc, 
pentru prima dotă, o activitate atletică, organizată, pe „teren aco- 
perit*. n-a lost, cum s-ar putea crede, una cu climă rece, c<— Gre
cia cea veșnic însorită I Cu foarte multe secole in urmă, In vremea 
de înflorire a Jocurilor de la Olimpia, în vestitele palestre grecești, 
la umbra unor lungi porticuri, atleții se antrenau la adăpost de ra
zele soarelui arzător. Activitatea „indoor* din Elada se limita doar 
la antrenamente, concursurile desfâșurindu-se însă numai sub cerul 
liber.

Primul concurs de atletism in sală, consemnat documentar, a avut 
foc la 7 noiembrie 1863, la Ashbumham Hali din londra, luminată 
de becuri cu gaz, din inițiativa Iul „West London Rowing Club*. Suc
cesul acestui concurs (4 probe de alergări și una -do sărituri) a sti
mulat organizarea și a altor asemenea manifestări bine primite de 
public și de sportivi, la concursul Iul „Ariei and Corsair Rowing 
Club*, din februarie 1864, între cîștigători seu aflat A. Smith la lun
gime 4,71 m și G. Drayson la Înălțime — 1,22 m. In același an, 
la 25 martie, s-a desfășurat, tot la Londra, un concurs de sală ol 
atleților profesioniști, R. “ ............ "" “ "
avut loc și două curse 
440 yarzi (14 obstacole).

la 11 noiembrie 1868, 
loc un mare concurs de 
trul Castelli din Milano 
din Italia, cu probe de 
un concurs de sa.lă, pe _ .......... ... ........ .............. .... ...... w„. „„

fel de concursuri au mal avut loc : in 1901 la Praga, pe hi- 
acoperit Melsmer, organizator fiind clubul „Sparta”, în 1906 

intr-o solă o expoziție, „zoo*. In anii '20 In Polonia, in 
de sport din Poznan, Torun, Katowice și Varșovia.

:ec atletică de sală s-o bucurat multă vreme de o atenți» 
in Statele Unite, acolo unde saloanele indoor rivalizau chior 

-or liber, fiind un veritabil magnet pentru atleții de pre- 
Despre unele din concursurile de demult se amintește că 

>, Io 1 februarie 1913, alergătorul finlandez Hannes Koleh- 
ntr-o cursă de 10 mile, a înregistrat 5 recorduri mondiale 
că la 24 februarie 1923, In celebra „Madison Square Gar- 
New York, un alt finlandez, Viile Ritoia, a înregistrat două 
le recorduri mondiale (13:56,2 pe 3 mile șl 14:23,3 pe 
Că marele Paavo Nurmi, intre 6 ianuarie și 18 aprilie 1925. 
rte Io 45 de concursuri, cîștigînd de... 42 de ori (de 2 an 

a fost al doilea, în curse cu handicap șl o dată, bolnav, a aban
donat) și că, in sfîrșit, americanul Cornelius Warmerdam a Izbutit, la 
Chicago (20 martie 1943), să treacă 4,79 m la prăjină, record supe
rior cu 2 cm celui ol său din aer liber, din 1942.

Conr^rrsuri atletice In sală se organizează astăzi în toate țările 
cll"'a “ bucură de o atenție deosebită, In Europa, In

la Dortmund, o avut loc primul criteriu continental (lolanda 
Balaș, cu 1,76 m la înălțime, șl Șerban Ciochină, 16,43 m la triplu, 
s-au aflat printre ciștigători), competiție anuală, devenită din 1970, 
de .a Vieno (Viorica Viscopoleanu învingătoare la lungime - 6,56 m). 
campionat european. In țara noastră primul concurs oficial pe teren 
acoperit a avut loc In 1950, tn sala Institutului Politehnic din Bucu
rești, situată in sir. Ștefan Furtună.

Musgrave ciștigind prăjina cu 3,43 m. Au 
peste garduri, pe 220 yarzi (7 obstacole) și

în organizarea Iul „Athletic Club*, a avut 
sală Ja New York, iar in decembrie 1384 tea- 
a găzduit Întrecerile primului concurs indoor 
sărituri. In 1896 a avut loc și la Budapesta 
o „pistă* de nisip, in manejul școlii de că-

Romeo V1LARA

• De #orbă cu Gabriel Popescu, secretarul responsabil al F.R.B., 
participant la Conferința extraordinară a F.l, B. A. • Propunere 
românească ppiitru înlesnirea dezvoltării baschetului • Juan Antonio
Samaranch, președintele C 1.0.. 

de milioane
Reprezentanți ai 31 de fede

rații naționale din Europa, 
precum și ai federațiilor din 
Australia. Canada și S.U.A. au 
luat parte — recent — la lu
crările Conferinței extraordi
nare a Federației internaționale 
de baschet amator (F.I.B.A.), 
desfășurate la Roma. Au mai 
participat membrii comisiilor 
internaționale ale F.I.B.A.. re
prezentanți ai asociațiilor mon
dială șl europeană ale antreno
rilor, arbitri internaționali, pre
ședinți ai marilor cluburi din 
Europa. Conferința a fost o- 
norată, cu prilejul deschiderii 
ei, de prezența lui Franco Car- 
raro, președintele Asociației 
Comitetelor naționale olimpice 
europene și președinte al Co
mitetului olimpic italian, iar în 
ultima zi a luat parte la lu
crări însuși Juan Antonio Sa
maranch, președintele Comite
tului internațional Olimpic 
(C.I.O.).

La importanta Conferință a 
F.Î.B.A. a fost discutat viitorul 
baschetului european și mon
dial. Prezent la Conferință în 
calitate de delegat al F.R. Bas
chet, prof. Gabriel Popescu, se
cretarul responsabil al federa
ției noastre de specialitate și 
membru al Comisiei interna
ționale de junioare, ne-a furni
zat — la înapoiere — cîteva 
interesante aspecte și amănun
te. Menționăm că propunerile 
amintite 
tate cu 
dințe a 
F.I.B.A., 
tive vor 
Congresului F.I.B.A.. în 1984, în

200

de

rînd

apreciază un sport cu 
de practicanfi
timpul Jocurilor Olimpice 
la Los Angeles.

— Pe cititori, în primul
antrenori, jucători și arbi- 
ii interesează mai cu sea- 
propunerile făcute în sco- 
reducerii rolului jucătorilor 

talie foarte inaltă. Ținînd

mai jos vor fi discu- 
prilejul viitoarei șe- 

Biroului central al 
iar hotărîrile defini
ți luate cu prilejul

Pe 
tri. 
mă 
pul 
cu 
seama că problema privește di
rect baschetul din țara noastră 
(handicapat de penuria de ase
menea jucători), vă rugăm să 
începeți prin a menționa in
tențiile F.I.B.A. în acest sens.

— Problema gigantismului în 
baschet nu este nouă, iar des
pre măsuri menite să dimi
nueze aportul acestora și, im
plicit, să-1 sporească pe al ce
lorlalți (ceea ce ar duce și la 
mărirea spectaculozității bas
chetului), se discută de multă 
vreme. De astă-dată, s-au făcut 
mai multe propuneri concrete, 
dintre care amintesc pe cele 
mai însemnate : acordarea de 
3 puncte în loc de 2 puncte Ia 
aruncările Ia coș executate de 
la o distanță mai mare de 7 m; 
modificarea zonei de 3 secun- 

.de: interzicerea înscrierii „da 
sus* : interdicția atingerii balo
nului atîta timp cit acesta se 
află deasupra inelului etc. Au 
fost făcute și alte recoman
dări, dar nu au fost acceptate 
— în principiu — decît cele 
experimentate, cum este cazul 
celei în care se acordă 
Ioc de 2 p, testată, cu 
succes. în S.U.A. Profit 
cazie pentru a 
antrenorilor că 
să aștepte anul 
babil că vor fi 
joritatea

ci să anticipeze — printr 
pregătire adecvată — preluări 
„din mers* a caracteristicii 
viitorului joc.

— Ce altă problemă de ii 
teres major s-a discutat 7

— De mai multă vreme 
vorbește despre sporirea spr 
jinului pe care F.I.B.A. Irebu 
să ii acorde federațiilor nați 
nale, îndeosebi celor in ca 
bas,cbetul este mai puțin avai 
sat și care trebuie stimula 
spre o participare, regulată, 
cit mai multe competiții oi 
cialc. In acest sens, pentru st: 
bilirea unui regim finance 
internațional mai echitabil, fi 
derația noastră a făcut propi 
nerea — primită (dcocamda 
în principiu)'cu multă căldui 
— ca laxele de participare 
competițiile oficiale să fie pi: 
iite în aceleași condiții ca 
cotizațiile anuale, adică i 
funcție de ponderea bascheți 
lui în țara respectivă. Propi 
nerea a fost preluată de Ra 
mund» Saporta, președinte 
Comisiei du organizări intern: 
ționale. care a sugerat ca f< 
derația internațională de ba: 
chet să devină PRIMA FF.DI 
RAȚIE DIN LUME CARE S 
NU PERCEAPĂ NICI UN FE 
DE TAXE DIN PARTEA F) 
DERAȚIILOR AFILIATE, 
hotărîre definitivă cred că 
fi luată chiar în acest an. 
prilejul aniversării a 50 de
de la fondarea F.I.B.A., org: 
nism printre ale cărei membr 
fondatoare se află și federali 
din România. In legătură c 
propunerile amintite, este seni 
nificativ să menționez un cit: 
din cuvintul rostit de președin 
tele C.I.O,, Juan Antonio Sa 
maranch : „F.I.B.A.. o federa
ție excelent organizată, condu 
cătoarea unui joc sportiv mul 
îndrăgit în lume. practica 
de peste două sute de milioan 
de tineri, din 158 de țări afi 
liate, poate deveni un exempt 
și în direcția sprijinirii con 
crete a federațiilor naționali 
F.I.B.A. are posibilitatea să-? 
asigure buna organizară a acti 
vității și din alte surse de ve 
nituri, incit adoptarea propune 
rilor în legătură cu taxeli 
cred că ar contribui la extin
derea baschetului, unul dintri 
cele mai importante sporturi 1: 
Jocurile Olimpice*.

Dumitru STĂNCULESCU

4
C 

ai

3 p in 
deplin 
de o- 

atenția 
cazul

atrage 
nu este 
1984, cînd pro- 
ldgiferate ma- 

aclualelor propuneri.

ACTUALITATEA LA HANDBAL
• Dublul meci de handbal 

masculin Ungaria — Cehoslova
cia, desfășurat la Budapesta, 
s-a încheiat cu 23—19 (11—8) și 
30—16 (15—9) în favoarea gaz
delor.
• La 

amicală, 
Austria
• Formația Cehoslovaciei 

cîștigat turneul feminin de

Cheb, fiind urmată de R. D. 
Germană, U.R.S.S.. Iugoslavia 
și Cehoslovacia B. In. ultima zi 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 22—19 
(10—13).

Magdeburg. In partidă 
R. D. Germană — 

36—17 (20—9).
a 

la

CONCURS DE ÎNOT
IN SUEDIA

Înotători din 12 țări au luat 
startul în concursul de la Bor- 
laenge (Suedia). Cîteva 
tate : bărbați : 50 m
Woithe (R.D.G.) 23,19;
spate : Soederlung
2:04,64 ; 200 m bras : 
(U.R.S.S.) 2:22.92 ; 400 
Stulkolkin (U.R.S.S.) 
femei : 100 m spate : 
Meinecke (R.D.G.) 1:02,43," 100 
m fluture : Mary Meagher 
(S.U.A.) 1:0111.

rezul- 
liber : 
200 m 
(Sued.)

Miskarev 
m liber: 
3:33,39 ; 
Brigitte

OIN~EBESA~S-T.RATm\

IDEILE CELL MAI DODMCf ALE SECOLULUI H
Cunoscută personalitate a vieții 

publice din Marea Britanie șl 
militant al mișcării pentru pace, 
laureat al Premiului Nobel pen
tru pace, lordul Philipp Noel- 
Baker este unul din conducător 
rii noii organizații „Campania 
pentru dezarmare generală*, care 
se bucură de o popularitate 
crescindă în numeroase țări ale 
lumii. Totodată, el rămlne. la ve
nerabila vîrstă de 90 de .ani, u- 
nul din pilonii mișcării sporti
ve mondiale, după ce a fost, în 
anii tinereții, participant la trei 
Olimpiade (Stockholm 1912, An
vers 1920. Paris 1924), medaliat 
cu argint în proba de 1 500 m 
plat la cea de-a doua dintre ele. 
iar apoi a devenit activ susțină
tor al sportului, președinte al 
Consiliului Internațional pentru 
educație fizică și sport (CIEPS) 
de pe Ungă UNESCO. Recent, cu 
prilejul primirii medaliei „Lupta 
pentru pace* a Comitetului pen
tru apărarea păcii din Uniunea 
Sovietică, Philipp Noel-Baker a 
acordat un interviu 
moscovit „SOVIETSKI 
din care extragem 
pasale :

„Sint profund convins — decla
ră lardul Noel-Baker — că olim- 
pismul este una din ideile cele

mai dătătoare de roade ale seco
lului XX. Consider că Pierre de 
Coubertin, fondatorul mișcării o- 
limpice, a fost și un eminent ac
tivist social, care și-a încununat 
opera cu remarcabile succese 
practice. Jocurile Olimpice, com
petițiile sportive internaționale 
au făcut mai mult pentru dez
voltarea contactelor, întărirea

ziarului 
SPORT*, 

următoarele

prieteniei și înțelegerii reciproce 
intre popoare dectt oricare alte 
acțiuni organizate.

La recentul Congres olimpic de 
la Baden-Baden, unde am parti
cipat In calitate de invitat al 
C.I.O., majoritatea luărilor de 
cuvtnt au definit sportul ca un 
factor de pace : „Sportul apropie 
popoarele, ajută pe oameni să 
se înțeleagă mal bine unul pe 
celălalt, exprimă Interese comu
ne, facilitează întărirea păcii pe 
planeta noastră*.

tn opinia mea, exprimată la 
Congres, am insistat asupra ace-

(ei laturi a mișcării sportive care 
trebuie să ocupe un loc prepon
derent și in activitatea C.I.O. A- 
nume, noi trebuie să transpunem 
in viață acel principiu generos 
pe care multe guverne l-au pro
clamat, dar puține l-au aplicat 
și anume : „Sportul pentru toți!* 
Aceasta înseamnă alocații buge
tare mai mari pentru dezvoltarea 
educației fizice și sportului. mai 
multe terenuri de fotbal, piste 
de atletism, bazine, terenuri de 
tenis.

Educația fizică este o compo
nentă importantă a educației. In 
general, a pregătirii pentru via
ță. Sportul nu călește numai tru
pul, ci și mintea, inima și su
fletul fiecărui om. Participarea 
la întrecerile sportive, spiritul so
lidarității tn echipă, respectarea 
regulilor luptei sportive drepte și 
cinstite, supunerea la deciziile 
arbitrului, respectul față de sine 
însuși și față de adversar — toa
te acestea reprezintă o minunată 
pregătire a viitorului cetățean.Dacă ' . ..
căm, In 
deviză : 
aceasta 
ție la 
națiuni 
diale“.

GOLGETERII,
Golul constituie, desigur, un 

corolar al frumuseții jocului, e- 
lementul care determină rezulta
tul final al unei partide. Există 
sau nu, pe plan internațional, o 
criză a „oamenilor de gol“ ? Un 
sondaj făcut în fotbalul mondial 
arată că, la ora actuală, „golge- 
terii" sînt în regres față de acum 
cîțiva ani. Acest lucru îl consta
tă publicistul Jacques Ferran, de 
la săptămînalul „France Football*4, 
într-un articol publicat în revista 
pe care o conduce. într-adevăr. 
în prezent, aproape că nu mai 
există individualitățile fotbalistice 
de altădată, care s-au distins 
printr-un simt deosebit al porții, 
jucători care au decis soarta unul 
joc. Să ne amintim de Dudu 
Georgescu — de două ori ciștl- 
gător al „Ghete! de aur** (trofeu 
instituit de revista mai sus men
ționată acum 14 ani» în scopul 
de a stimula apetitul jucătorilor 
„de gol“), în 1975 (33 goluri mar
cate) și în 1977 (47 de puncte
înscrise) —, de celebrii Gerd 
MQlIer șl Eusebio, și ei dubli 
cîștigători ai ghetelor din meta
lul prețios, de Yazalde, Skoblar 
s.a.

Desigur, dacă privim lista gol- 
geterilor în campionatele pe 1980 
— 81, vom ajunge la cîteva con
cluzii interesante. Cîștigătorul 
trofeului este bulgarul Gheorghi 
Slavkov, cu 31 de goluri (în 30 
de meciuri), cel mai mic număr 
de puncte înscrise de la crearea 
trofeului, 
spaniolul 
pe locul 
ușite în 
geterul

ÎN DECLIN?...

Alt jucător cunoscut, 
Quini, se află tocmai 

21. cu 20 de goluri re- 
34 de meciuri, iar gol- 
campionatului italian.

Pruzzo; este abia pe poziția 44 
cu 18 puncte marcate in 30 di 
etape I Pe locul al doilea in cla
samentul marcatorilor europen 
pe 1980—81 se alia ungurul l i boi 
Nyilasi, care nici măcar nu esl< 
„atacant de meserie", ci doai 
conducător de joc și. așa cun 
arăta Jaccues Ferran. „acești 
are alte sarcini decil aceea de l 
înscrie goluri*.

Criza marcatorilor este, desigur 
determinată în mare parte dt 
sarcina tot mai dificilă pe cart 
o au atacanții, din ce în ce mal 
supuși unor atacuri în forță, ade
sea peste limitele regulamentului 
Si totuși, din acest impas s-ai 
putea ieși dacă vor apare mal 
multi „oameni de gol* cu cali
tăți de excepție cum au brazi
lianul Zico, argentinianul Mara
dona, vest-gerfnanul Rummcnig- 
ge, sovieticii Blohin șl Șengliclia, 
care sl-au completat „simțul nor
th* pșintr-o forță fizică remar
cabilă, un plasament ideal în ca
reul advers, viteză de reacție, 
prin faptul că șutează eu ambele 
picioare șl lovesc mingea că 
capul, spre poartă din pozițiile 
cele mai dificile.

Vom consemna, oare, apariția 
unor asemenea „stele" la apro
piata ediție a turneului final al 
C.M. ?

Ion OCHSENFELD

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

noi vom putea să apli- 
intreaga lume, generoasa 
„Sportul pentru toțl!“, 

va fi o imensă contribu- 
tntărirea prieteniei intre 
la păstrarea păcii mim-

ATLETISM ® Dublul campion 
olimpic Waldemar Cierpinski 
(R.D.G.) a cîștlgat maratonul de 
la Manila în 2.14:27,00 • La Lin
coln (Nebraska), jamaicana Mar
lene Ottey a obtinut 33.10 s pe 
300 m — record mondial indoor.

BOX • olandezul Rudi Koop- 
mans, campion european la cat. 
semigrea, l-a învins prin k.o. 
rep, 7 pe americanul Freddie 
Brown, la Rotterdam.

CICLISM • Bernard Hinault a 
călcat cu dreptul în noul sezon 
competltional în Franța cîștigînd 

premiul „Besseges* pe 124 km.
LUPTE • Intnnlrea amicală de 

lupte libere dintre selecționatele 
U.R.S.S. șl S.U.A. desfășurată la 
Novosibirsk, s-a încheiat cu sco
rul de 10—1 în favoarea luptăto
rilor sovietici.

SCHI • Concursul de sărituri 
de la Molina (Spania) din „Cupa 
Europei* a revenit italianului 
Tvano Wegher cu 242.6 p. înaintea 
lui Bernard Guillaume (Franța) 
cu 241,8 p • In cadrul „Cupei

mondiale* concursul de sărituri 
de la Engelbert (Elveția) a fost 
cîștigat de Klaus Ostwald 
(R.D.G.) cu 255,4 p, urmat de 
Massimo Rigoni (îtalla) 253.3 p 
și Armin Kogler (Austria) 240 p. 
Ostwald este liderul competiției. 
• Proba feminină de slalom 
uriaș din cadrul Campionatelor 
mondiale de la Schladming (Aus
tria) a fost cîștigat de Erika 
Hess (Elveția). Pe locul ' 
clasat Christin Cooper ______ _
iar pe locul trei x Ursula Konzett 
(Liechtenstein).

TENIS • In finală la 
Martina Navratilova - 
Turnbull 6—4. 6—1, In numai 54 
de minute ! • La Vina, del Mar, 
chilianul Pedro Rebolledo a cistl- 
gat turneul învingîndu-1. in ulti
mul meci, pe mexicanul ’ 
Ramirez 6—4, 3—6. 7—6 © Rezul
tate de la Denver (Colorado) : 
Gottfried — Rennert 6—7. 6—4, 
6—1, Flbak — Tulasne 7—6. 6—4. 
Buehning — Tom Gullikson 6—i, 
0—1.

doi s-a
(S.U.A.).

Chicago. 
Wendy

Râul
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