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în continuarea pregătirilor pentru C. M.

CONFERINȚELE JUDEȚENE 
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE

Ieri au continuat să se desfășoare conferințele organizațiilor 
județene pentru educație fizică si sport, care analizează temeinic, 
în spirit critic și autocritic, modul in care s-a acționat, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru Îndepli
nirea obiectivelor stabilite prin importante documente de partid, 
a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului nostru.

Pentru Îmbunătățirea în continuare a întregii activități spor
tive de masă si de performantă, pe baza rapoartelor prezentata 
cit si a propunerilor făcute în cadrul discuțiilor, conferințele au 
adoptat ample planuri de măsuri, cuprinzînd acțiuni practice, con
crete. cu eficientă crescută in dezvoltarea mișcării sportive jude
țene.

Intr-o atmosferă de entuziasm, drăgoste și recunoștință, par- 
ticipanții la conferințele desfășurate ieri Ia Timișoara și Sibiu 
au adresat telegrame tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, președintele Republicii.

HANDBALIȘTII NOȘTRI SUSȚIN (simbătă și luni) 
DOUĂ MECIURI CU ECHIPA CEHOSLOVACIEI
Reîntorși marți seară din lo

calitatea Jerez de la Frontera, 
unde au cîștigat turneul inter
național dotat cu „Trofeul Spa
niei" (prilej cu care am aflat 
că pe lingă cele trei trofee — 
cel pentru locul I în competi
ție, „fair-play" și golgeter, Va- 

Goal-keeper-ul reprezentativei masculine de handbal a Româ
niei, Nicolae Munteanu, la post, oprind un balon care... s-ar fi 
vrut in plasă Foto : D. NEAGU

Iiștii noștri și-au reluat pregă
tirile pentru turneul final al 
celui de al X-lea campionat al 
lumii. Ieri după-amiază ei au 
făcut — sub conducerea antre
norilor Nicolae Nedef, Lascăr 
Pană și Cezar Nică — un an
trenament de revenire, progra- 

care îi obligă pe sportivi și an
trenori să nu-și permită mo
mente de respiro. Sîmbătă, de 
Ia ora 16,30, in sala Victoria 
din Ploiești, și luni, în Palatul! 
sporturilor și culturii din Ca
pitală, de la ora 18, reprezen
tativa masculină de handbal a 
României va susține două me
ciuri în compania selecționatei 
Cehoslovaciei. Echipa lui Ru
dolf Havlik, care sosește miine 
în Capitală, este calificată pen
tru C.M din R. F. Germania, 
făcînd parte din grupa A, ală
turi de Uniunea Sovietică, R.F. 
Germania și Kuweit.

Din lotul care se deplasează 
la București — același care va 
participa la „mondiale” — fac 
parte sportivi cu experiență, 
așa cum sînt portarii Marian 
Hirner și Michal Barda, jucă
torii de cîmp Jaroslav Papier- 
nik, Milan Cerny, Ladislav Sa
livar, Frantisek Sulț și Milan 
Polika, dar și tineri cu valoare 
confirmată : Jiri Kotrț, Jaroslav 
Vit, Frantisek Stika, Jozef Ko
zak și portarul Pavel Winter.

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

• în Aula Universității din 
TIMIȘOARA a avut loc Confe
rința mișcării sportive din ju
dețul Timiș. Luînd cuvîntul, 
tovarășul Petre Dănică, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., a apre
ciat că indicatorii specifici ai 
activității sportive desfășurate 
in județ reflectă dezvoltarea 
continuă a bazei materiale a 
sportului. In viitor, vor trebui 
valorificate mai bine condițiile 
locale, în special în sfera pro
movării mal multor sportivi in 
circuitul marii performanțe. 
Este, de asemenea, nevoie de 
mai multe acțiuni și inițiative 
pentru lărgirea bazei de masă 
a activității sportive, prin con
vingerea conducerilor unităților 
economice că practicarea exer
cițiului fizic are o influentă 
deosebit de pozitivă asupra 
randamentului oamenilor mun
cii în procesul de producție. 
Printr-un salt calitativ evident, 
activitatea sportivă locală tre
buie să se ridice la nivelul poten
țialului economic al județului.

Din partea conducerii 
C.N.E.F.S. a luat cuvîntul to
varășul general lt. Marin Drag- 
nea, prim-vicepreședinte. Vor
bitorul a subliniat că mișcarea 
sportivă din județul Timiș s-a 
remarcat printr-o mare capa
citate organizatorică si că exis
tă toate condițiile pentru ca 
numărul tinerilor nracticantl ai 
sportului să crească necontenit, 
pentru ca activitatea sportivă 
de masă să capete deplină con
tinuitate. pentru ca aportul ju

dețului Timiș la reprezentarea 
cu cinste a sportului românesc 
pe plan internațional să se ri
dice la nivelul cerințelor actuale.

• La lucrările conferinței 
organizației sportive a județu
lui SIBIU desfășurate la Casa 
Armatei din municipiul de re
ședință, a luat cuvîntul tova
rășul Simion Scutea, secretar 
al Comitetului județean Sibiu 
al P.C.R., care a reliefat fru
moasele realizări obținute in 
ultima vreme, insisting, totoda
tă, asupra direcțiilor de acți
une în vederea îmbunătățirii 
substanțiale a sportului sibian: 
organizarea mai multor între
ceri sportive de masă, a mani
festărilor sportive zilnice, acor
darea unei atenții sporite se
lecției, dezvoltării calităților 
morale în rîndul sportivilor 
fruntași, colaborării permanen
te între toți factorii cu atribuții.

Din partea conducerii 
C.N.E.F.S. a luat cuvîntul to
varășul Emil Ghibu, secretar.

★
Conferințele au ales organele 

de conducere a consiliilor 
sportive județene. Din compo
nenta acestora fac parte:

TIMIȘ: președinte — Ioaa 
Bnșe, secretari — Teodora Co
rn an. Mihai Purice.

SIBIU: președinte — Vasile 
Zidariu, secretar — Florin 
Braicu.

In funcția de vicepreședinți 
sînt aleși reprezentanți ai unor 
instituții și organizații locale cu 
atribuții în domeniul sportului.

Conferințele continuă.
sile Stingă l-a adus și pe cel 
de al 4-lea, din totalul de 5 
conferite : „cel mai tehnic ju
cător al întrecerii"), handba- 

mul preparativelor urmînd să 
continuie intr-un ritm din ce 
în ce mai accelerat.

Dealtfel și testele de verifi- Intre 25 și 28 februarie, la București

C.S.Ș. RÎȘNOV, VATRA DE SCHIORI
Critica făcută la timp a stimulat ambițiile, iar acum 

sportivii... bat la porțile consacrării

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASA

Din vîrful Postăvarului ai 
impresia că dacă ai zbura cu 
schiurile ai putea ateriza pe... 
acoperișurile străvechiului Rîș- 
nov. De cînd se știu, în a- 
propierea muntelui, rîșnovenii 
parcă au avut, datorită climei, 
legate de picioare tălpicele de 
lemn. Pe bună dreptate, mulți 
dintre localnici spun că îna
intea mersului au învățat alu-

A/I, pe Taica Pîșnoavci

START IN campionatele 
NAȚIONALE 

DE SCHI FOND 
începînd de azi vor fi cu

noscut! primii campioni națio
nali de schi fond seniori pe 
anul 1982. Pe traseele marca
te pe Valea Rîșnoavei, din a- 
propierea Predealului, acoperi
te în ultimele zile de un 
proaspăt strat de zăpadă, cei 
mai buni specialiști al genului 
își vor disputa titlurile puse în 
joc, atît la femei, cit și la băr
bați.

După cum am aflat de la fe
derația de specialitate, joi se 
vor disputa cursele individuale 
de 5 km pentru senioare și 15 
km pentru seniori, iăr vineri 
ștafetele de 4X5 km (f) și 
4X10 km (m). Probele de 10 
km (f) și 30 km (m) vor avea 
loc la o dată ce se va anunța 
ulterior.

întrecerile de la Predeal con
stituie si un ultim test al 
schiorilor noștri fruntași pen
tru apropiatele campionate 
mondiale din Norvegia. Astfel, 
vor putea fi urmăriți Elena 
Lagusis-Reil, Iuliana Popoiu, 
Magdalena Hîrlav, Elena Urs- 
Oncioiu. Emilia Raus, Ion Lun- 
gociu, Gyula Kiss, Iloria Oros, 
Ion Stoian, care candidează la 
titularizare în echipele noastre 
pentru C.M. 

necarea pe schiuri... Și nici 
nu-i poți contrazice. Zăpada 
care se menține mai multe 
luni din an a tentat, dintot- 
deauna. pe copii. Părinții le 
cumpără schiuri, înaintea tri
cicletei sau bicicletei. De pe 
aceste meleaguri și-au luat 
zborul mulți schiori fondiști 
care au activat în cluburi re
numite din Brașov.

De cîțiva ani. la Rîșnov a 
luat ființă Clubul sportiv șco
lar cu secții preponderente de 
schi-fond, sărituri, biatlon și 
combinată nordică. Ca director 
a fost numit, nici nu se pu
tea altfel, un fost schior de 
performanță — prof. Nicolae 
Dogaru. Demarajul a fost cam
greoi, deoarece proaspătului 
club 1 se cereau performanțe 
imediate, iar cadrele didactice
și antrenorii bijbiiau între 
greutățile începutului șl ne
voia de a pregăti rapid schiori 
și a înregistra rezultate bune. 
A trecut o perioadă și criticile 
au șl apărut. Ziarele, C.J.E.F.S. 
Brașov, Federația de schi și 
biatlon se arătau nemulțumiți 
de randamentul rîșnovenilor. 
Apoi. Clubul sportiv școlar a 
început să iasă la suprafață. 
Au trecut prin sita selecției 
sute și sute de copii și școlari

Paul IOVAN

(Continuare tn pag 3-3)

SELECȚIONATA DIVIZIONAHĂ DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
EVOLUEAZĂ ÎN GUATEMALA Șl VENEZUELA
în continuarea turneului pe 

care 11 întreprinde în America 
Centrală șl în America de 
Sud, selecționata divizionară a 
României va susține, după me
ciul cu reprezentativa Hondu
rasului (la Tegucigalpa, joi, la 
ora 20 — ora locală, vineri, 
la ora 4 — ora României), noi 
întîlnlri amicale. Duminică 7 
februarie, fotbaliștii români vor

Unul dintre evenimentele 
sportive de marcă ale acestei 
luni il constituie Campionatele 
internaționale de tenis de masă 
ale României, organizate în 
Capitală. Amănunte am solici
tat secretarului federației de 
specialitate, Gheorghe Enache :

— Ediția din acest an a Cam
pionatelor internaționale, cea 
de a XlX-a, programată intre 
25 și 28 februarie, la Palatul 
sporturilor și culturii din Ca
pitală, se deosebește de cele
lalte. In primul rind, datorită 
faptului că tradiționala noastră 
competiție a fost inclusă de 
forul internațional in circuitul 
Norwich Union, ca o recunoaș
tere a tradițiilor tenisului de

LA „FLACĂRA ROȘIE' ARDE CONTINUU-
FLACĂRA DRAGOSTEI PENTRU SPORT

„De îndată ce intri -în sediul 
asociației sportive a marii în
treprinderi bucureștene „Fla
căra roșie", recunoscută pentru 
produsele sale de pielărie șl 
încălțăminte, faci cunoștință cu 
sporturile preferate ale munci
torilor de aici : cu voleiul și 
gimnastica".

Cuvintele acestea, pe care 
mi le-a spus în drum spre în
treprindere tovarășul Vasile 
Codrea — membru în biroul 
executiv al Consiliului sindica
telor București, cu probleme 

evolua în Guatemala, în com
pania echipei naționale a a- 
cestei’țări, iar, cu începere de 
marți 9 februarie, ei vor par
ticipa la un turneu internațio
nal în orașul Merida din Vene
zuela, alături de reprezentati
vele U.R.S.S. și Honduras, pre
cum și — după toate probabi
litățile — două echipe de club 
venezuelene. 

masă românesc, ceea ce a de
terminat o participare deosebi
tă. In al doilea rind, in aprilie, 
la Budapesta, vor avea loc 
campionatele europene, turneul 
bucureștean constituind o ulti
mă verificare.

— Ce înseamnă circuitul 
Norwich Union ?

— In tenisul de masă, ca și 
in cel de cîmp, se organizează 
în fiecare an un „Masters", la 
care participă cei mai buni 14 
jucători din lume, clasați pe 
baza punctajului acumulat la o 
Serie de turnee. Anul trecut, 
F.I.T.M. a introdus printre cele 
7 mari turnee ale lumii și pe 
cel de Ia București. Punctele adi
ționate cu acest prilej oferă 

Echipa de gimnastică ritmică modernă a întreprinderii, care a 
cîștigat titlul de campioană națională la categoria celor mai 

mici... „artiste", execută un grațios „tablou"
veau antrenament „puștoaicele 
de pe linia metroului", cu care 
pot ușor să vină la antrena
ment. Prin intermediul antre
norului Constantin Veseli am 
făcut cunoștință cu micuțele 
Dorina Paraschiv șl Florenti
na Lascu. Amîndouă au de- 

posibilitatea prezenței in „Cupa 
mondială".

— Ați amintit de o partici
pare deosebită...

— Interesul pentru acest tur
neu este confirmat și de fap
tul că printre concurent! figu
rează nume cunoscute in arena 
tenisului de masă internațional. 
Pentru a lua parte Ia cele 7 
probe din program — echipe, 
simplu, dublu — și-au anunțat 
participarea echipele masculine 
Si feminine ale R. P. Chineze 
multiplă campioauă mondială

Emanuel FANTA NE ANU

(Continuare In pag. 2-3)

ta Lungu, care sînt de aici, de 
la Flacăra".

Le-am văzut, mai tîrziu. la 
antrenament si oe senioare.

Sevei NORAN

(Continuare in pag 2—3)
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Steaua (elev al antrenoru- 
lon Vasile), care de vreo 
ani ne impresionează prin

tinerilor 
sportive, 
care se

SPORTIVI

(Urmare din pag. 1)

următoarele 
seria I : Pe- 
Universitatea

C. P.
C.S.Ș. 

Neamț

va încheia la 7 februarie, 
timișoreni vor ple- 

unde se

Continuăm publicarea unor materiale pe tema formării tinere
lor talente și a promovării lor în echipele din eșaloanele supe
rioare în cadrul aceluiași club. Astăzi, despre ciclism și popice.

L-am revăzut zilele trecute 
Îie pistardul Constantin Ciu
pi. de la Clubul sportiv șco

lar ~ 
lui 
doi __  __ ___ ,___________ ,____
vrednicie și har, evidente în 
evoluțiile sale pe ovalul de 
beton. Deși doar de trei ani a 
pătruns în sportul cu pedale, 
elevul Ciulei dintr-a XH-a 
(Lie. Ind. \nr. 10 „Aurel Vlai- 
cu“) are un „11,8" la viteză 
șl un „1:13,1" la „mie", per
formanțe care-i atestă valoa
rea și perspectivele.

Pentru ’82. deși este an greu 
la învățătură, tînărul pistard 
(a împlinit 18 ani la 4 ianu
arie) și-a propus obiective în
drăznețe. în primul rînd — să 
devină campion al țării la ju
niori mari, cu 11.3 s (recordul 
fiind acum de 11,4 s). apoi — 
să realizeze -1:12 la 1 000 m 
cu start de pe loc și „dacă 
se poate, chiar mai bine". 
GînduJ mărturisit al acestui 
alergător pe pista performan
ței este. însă chiar mai ma
re. „în 1982 — ne mărturiseș
te — vreau să ajung în finală 
la seniori. Acolo mă pot afir
ma. acolo mă pot impune 
pentru a ajunge între „trico
lori". Sigur, nu este doar un 
vis, ci o dorință pentru căre 
muncesc cu toată forța tine
reții mele si cu o ambiție pe 
măsură".

Creșterea elementelor tinere, a juniorilor, care, ulterior, la 
vîrsta senioratulul, să reprezinte culorile propriului club, sau 
ale asociației sportive, este un fapt obișnuit în sportul popi
celor. Cele 40 de formații din campionatul divizionar au, con
form regulamentului competiției, toate juniori in formație, unii 
dintre ei mai valoroși, alții în schimb... o serie de echipe 
au devenit cunoscute de ani de zile prin pepinierele proprii 
care dau roadele dorite, juniori și apoi seniori de valoare. In 
această categorie, putem aminti formațiile Voința Galați, câști
gătoarea turneului final '81 al „Cupei campionilor europeni", în 
care junioarele Angela Caragea și Carmen Pilaf au șl ajuns 
sportive consacrate. Voința București — cu Mariana Borta, 
Alice Șerban, componente ale lotului național de junioare, ■ Vo
ința Tg. Mureș cu Violeta Molnar șl Ileana Maior. La fel și în 

• formațiile masculine de seniori se găsesc juniori talentați, ca 
de pildă la Gloria București — (Andrei Marian, Ion Tiron), la 
Progresul Oradea — (Alexandru Szekely — selecționat în lotul 
de seniori și Iosif Gondor), la Olimpia București — (Constantin 
Cernea) etc.

Sînt, - • • -
curtea 
proprii 
jocuri 
canica 
(I șl m) șl chiar Aurul Baia Mare (m).

firește, și exemple negative, echipe care apelează la... 
vecinului pentru jucători de valoare, deoarece juniorii 
nu ajung la un nivel cît de cit corespunzător pentru 

divizionare : echipele Olimpia București (f), Hidro-me- 
Brașov (f). Chimpex Constanța (m), Laromet București

promovat
„Divizia „A". Și pe antrenorul 
lor. tovarășul Sandy Chiriță, 
care în urma multor succese 
dobîndite de elevele sale de la 
„Flacăra" și-a cîștigat „galoa
nele" de antrenor al reprezen
tativei feminine de volei.

— De pe acum am devenit 
reduta- 

ne 
Constantin 
asociației.

adversarele cele mai 
bile ale dinamovistelor, 
spunea tovarășul 
Toader, secretarul
Nu va trece mult și vom lupta 
pentru titlul național.

Stînd de vorbă cu tovarășul 
Toader, asistam, fără să vrem 
anume, la perindarea altor gru
puri de sportive. între acestea 
— și foarte tinerele campioane 
naționale la gimnastica ritmică 
modernă. Fundițele din părul 
lor erau mai mari decît codi
țele împletite cu grijă.

— Maria Girbă, antrenoarea 
acestor fetite, ține să ne snună 
tovarășul Codrea. a reușit să 
ridice nivelul gimnasticii Ia lo
cul de muncă nu numai la

C.S.Ș. RÎȘNOV, VATRĂ DE SCHIORI
(Urmare din pag. 1) 

din localitate. Au fost aleși, 
după criterii științifice, cei mai 
dotați pentru acest frumos dar 
greu sport. Profesorii Ion Proca 
și Ion Tocanie antrenează grupe
le de săritori, Lucian Neagu, Ni
colae Ciucă, Ion Scurtu și E- 
lena Roșu se ocupă de fon- 
diști și fondiste, iar antreno
rii Mircea Cimpoia, Ion Cim- 
poia și Ion Dihoi lucrează cu 
grupe de fond și biatlon.

Munca continuă, fără rabat 
de la disciplină și ordine, a 
început să rodească. La con
cursurile din acest început de 
sezon schiorii și schioarele din

Este reconfortant să auzi un 
tînăr vorbind cu atîta hotă- 
rîre si pasiune, mai ales în- 
tr-o ramură a ciclismului care 
are nevoie imperioasă de 
emuli îndîrjiți. (H.N.).

„Flacara roșie", ci pe întreg 
sectorul 3 al Capitalei.

Am vizitat apoi sala de forță 
a asociației. Pe culoare — 
multe trofee dobîndite do 
sportivii de la „Flacăra roșie". 
Trofeele aparțin echipelor de 
fotbal ale secțiilor (reprezenta
tiva întreprinderii activează în 
Divizia ,,C“), echipelor de 
handbal, de gimnastică moder
nă și de volei, care au dat pa
tru componente lotului națio
nal : pe Georgeta Lungu, Da
niela Drăghici, Lucia Ettz și 
Georgeta Zaharia. Iar pentru 
Jocurile Olimpice din 1984, 
asociația noastră și-a propus 
să dea două gimnaste și patru 
voleibaliste !

Am trecut prin secțiile între
prinderii și despre fiecare am 
aflat cite ceva. Că fetele de 
la marochinărie dețin supre
mația la handbal și volei. Că 
secția încălțăminte are echipe 
bune la fotbal băieți și... fete ! 
Că Ia secția tăbăcărie și la 
compartimentul mecanic șef 
cap de listă este fotbalul, ur
mat de haltere. Că tot la ma
rochinărie — asta ne-o spune

Rîșnov nu se mai află „în plu
ton", ci au avansat mult, iar 
cîțiva dintre ei vor cocheta cu- 
rînd cu marea performanță. 
Liliana Plăiașu și Gabriela 
Nilă, Marius Cimpoia, Dan 
Cristoloveanu, Adrian Nicolae, 
Marius Vornicu, Ion Găvenea, 
Iancu Diaconescu ș.a. se a- 
nunță speranțe autentice ale 
schiului nostru de fond. Sări
tor pe schiuri, 
Runceanu are 
Iul seniorilor.

Dar, după 
prof. Nicolae 
viriment al clubului nu putea 
să se facă fără sprijinul or
ganelor locale, al școlilor și 
părinților celor peste 300 de

juniorul Ion 
evoluții la nive-
cum ne spunea 
Dogaru, acest re-

LA GALATI-UN DISPENSAR JUDEȚEAN 
PENTRU

BOGATĂ
Un vechi deziderat al sportu

lui gălătean și-a găsit rezolva
rea, odată cu înființarea dispen
sarului policlinic județean pentru 
sportivi, acțiune realizată cu spri
jinul organelor locale.

Găzduită lntr-un local special 
amenajat, noua Instituție dispune 
de cadre medicale cu o înaltă 
calificare (3). medii (10), precum 
Si de un colectiv de masori. 
-Prin crearea dispensarului — ne 
spuneau dr. D. Popa, coordona
torul activității în noua Institu
ție sanitară, șl dr. M. Troacă, 
fost sportiv de performantă, s-a 
înfăptuit un pas important în 
vegherea atentă si apropiată a 
stării de sănătate a tinerilor ca
re doresc să atingă parametrii 
cei mai inalti lntr-o ramură de 
sport căreia 1 se consacră. To
tul pledează pentru reușită. Do
tarea de care beneficiază dlspen-

ETAPA A IX.A IN DIVIZIA „B" DE VOLEI
In etapa a ix-a a campionate

lor Diviziei „B“ de tineret la vo
lei s-au înregistrat 
rezultate : feminin, 
nlciiina II Iași — 
Buc. 3—1, Confecția Buc. — Pra
hova I.P.C. Ploiești 3—1, " 
Buc. — Voința Buc. 0—3, 
Suceava — Ceahlăul P.
0—3 : seria a H-a : A.S.S.U. Cra
iova — Chimpex II Constanța 
3—0, Olimpia Metal 33 Buc. — 
Chimia Rm. Vîlcea 0—3, Chimia 
Tr. Măgurele — Spartac Buc. 
3—0. Bralconf Brăila — Calculato
rul București 0—3 ; seria a IlI-a : 
Corvinul Dacia Deva — „U" Cluj- 
Napoca 3—0. Olimpia Oradea — 
Textila Clsnădie 3—0, G.I.G.L. 
Brașov — Armătura Zalău 3—0 
(neprezentare), C.S.Ș. Caransebeș 
— Metalotehnlca Tg. Mureș 3—0;

ACTUAIITAJI DIN IIIJCBY
• O lăudabilă inițiativă a Co

misiei de rugby a Consiliului 
municipal pentru educație fizică 
Si sport București : la 11 februa
rie se va inaugura un nou curs 
de arbitri — înscrierile la sediul 
F.R.R. O modalitate binevenită 
pentru mărirea corpului „cavale
rilor fluierului".

• Noi vești de la divlzionare- 
„A“, aflate în plină pregătire 

în vederea returului campionatu
lui :

BÎRLAD. De la 10 ianuarie, lo
tul Rulmentului, antrenat de Pe
tre Florescu și Mircea Paiu, se 
pregătește zilnic, pe propriul 
stadion. Lotul, același ca și în 
tur, cuprinde 27 de jucători. După 
10 februarie ei se vor deplasa la 
Predeal pentru un scurt stagiu 
de antrenamente. Apoi, la reve
nire, bîrlădenii își vor continua 
pregătirile acasă. Obiectivul echi
pei ? «Un Ioc printre primele 6 
formații ale Diviziei «A“. în acest 
an în care Rulmentul va sărbă
tori un sfert de veac de exis
tență" — afirmă cu toată con-

to- 
dc

tovarășa brigadieră Maria Bă- 
dăluță — „gimnastica la lo
cul de muncă este pe prim 
plan".

Cît privește numărul de par
ticipări la activitățile sportive 
din cadrul „Daciadei", evidența 
este ținută strict. în 1981 — 
18 540 !

— Există, probabil, un secret, 
prin care atrageți oamenii la 
sport...

— Nu știu dacă-I putem 
numi secret, ne răspunde 
varășul Toader. E vorba 
„Ziua întrecerilor sportive re
creative", pe care o organizăm 
săptămînal, lunea, după ora 15. 
în program : trasul Ia frînghie, 
fuga în sac, ștafeta printre ja
loane etc. Prin această acțiune 
realizăm obișnuința de a face 
sport. Acesta este.......secretul".

înainte de a pleca din între
prindere, am mai privit o dată 
panourile din curte, care înfă
țișau succesele sportive. Și, de
odată, mi-a venit în gînd un 
joc de cuvinte, plin de adevăr : 
că aici, la .Flacăra roșie" arde 
continuu și cu putere, flacăra 
dragostei pentru sport.

schiori care activează în cadrul 
diferitelor grupe. „Directorii 
Ion Birsan (Lie. industrial), 
Lăzărica Tăutu (Șc. gen. 1), 
Camelia Ifrim (Șc. gen. 2) și 
Georgeta Aschenbauer (Șc. gen. 
3) sînt permanent alături de 
noi, ne ajută în orice acțiune".

Desigur, rezultatele înregis
trate pînă acum par .mulțumi
toare. Dar, din cele consta
tate, după modul cum mun
cesc antrenorii, față de baza 
materială tot mai bună, se 
desprinde concluzia că la C.S.Ș. 
Rîșnov se pot pretinde rezul
tate și mai bune, pentru ca în 
următoarele sezoane de pe a- 
ceste meleaguri să se poată 
selecționa și schiori fondiști 

care să reprezinte România în 
marile concursuri internațio
nale. 

sarul : cabinete de diagnosticare 
8i orientare medico-sportivă, la
boratoare pentru explorări func
ționale, fizioterapie, sală de cul
tură fizică medicală ș.a. Este asi
gurată, astfel, investigația com
petentă și permanentă a 
din cluburi și asociații 
a elevilor și studenților, 
dedică performanței".

Am mal aflat, că în ______
apropiat va lua ființă și un la
borator de „sănătate fizică". Ro
lul principal al acestuia va fi 
acela de a efectua sondaje cu 
privire la starea de sănătate a 
tineretului studios din municipiu 
și județ. O operație de anvergu
ră care va angaja nu numai 
personalul sanitar, ci și părinții, 
profesorii de specialitate, întregul 
colectiv de cadre didactice din 
fiecare unitate de învătămînt.

Telemac S1RIOPOL. coresp.

masculin, seria I : I.C.I.M. Bra
șov — Prahova Ploiești 3—1, Me
talul Suceava — Viitorul Bacău 
3—0, Spartacus Brăila — Relonul 
Săvinești 3—2 ; seria a Il-a : Ra
pid Buc. — Carpați Rm. Vîlcea 
3—0, Metalul Hunedoara — Elec- 
troputere Craiova 3—0, Electra 
Buc. — Vulcan Buc. 3—0, PECO 
Ploiești — SARO Tîrgoviște 3—0; 
seria a IlI-a : Voința Zalău — 
Voința Alba Iulia 3—0, Oțelul 
oraș dr. Petru Groza — „U“ Cluj- 
Napoca 3—1, Voința Beiuș — 
Electromureș Tg. Mureș 3—0. (Co
respondenți : N. Mateescu, O. 
Guțu, Fl. Dumitru. I. Doinuța. 
O. Bălteanu, M. Domițian. I. 
Vlad, Tr. Enache. N. Magda. C. 
Gruia, P. Lbrincz, V. Popovici,
D. Diaconescu, I. Jura).

Rugbyștii noștri fruntași pregătesc, în aceste zile, viitorul sezon, 
în imagine, jucătorii sibieni, la 
fășurate in parcul Sub arini.

vingerea antrenorul Petre Flo
rescu.

TIMISOARA. Rugbyștii de la 
Universitatea se antrenează asi
duu, sub conducerea antrenoru
lui Gh. Dragomirescu, ajutat de 
Gh. Rășcanu. După o primă eta
pă de pregătire, inaugurată incă 
de la data de 9 ianuarie și care 
se 
„universitarii1 
ca la Băile Herculane, 
vor antrena în același regim de 
efort ca șl acum. Se va pune zil
nic accent pe pregătire fizică ge
nerală șl specifică. La înapoierea 
la Timișoara, Universitatea va 
efectua cîteva meciuri de verifi
care, unul dintre acestea cu 
vecina sa : Gloria P.T.T. Arad.

etapă de pregătire la
Apoi, în a doua jumă- 

lunii februarie, rugbyștii 
se vor deplasa la Ora- 
vederea unor meciuri de

ARAD. După aproape o lună 
de zile de antrenamente efectu
ate incepînd cu data de 8 ia
nuarie — pe propriul stadion, 
rugbyștii de la Gloria P.T.T., 
conduși de maestrul emerit al 
sportului Dumitru (Titi) Ionescu, 
vor urca la Moneasa. pentru o 
scurtă 
munte, 
tate a 
arădeni 
dea, în 
verificare la care si-au anunțat 
participarea si alte divizionare 
_A“. Climatul de muncă este 
bun, apreciază antrenorul („nici 
o absentă, nici un indisponibil"), 
astfel că XV-le Gloriei p.T.T. se 
consideră capabil să repete...

PREGĂTIRILE HANDBALIȘTILOR PENTRU C.M
(Urmare dm vag l)

cu 
ceho- 
Cupa 
olim- 
Ger-

în 1981, cele două întîlniri 
susținute de primele reprezen
tative ale României și Ceho
slovaciei. s-au soldat 
victoria handbaliștilor 
slovaci : 23—16 la Super 
campionilor mondiali și 
pici, februarie — R. F.
mania, și 22—21 Ia „Trofeul 
Cehoslovaciei", noiembrie — 
Trnava. Evident, sportivii noș
tri doresc să șteargă amintirea 
acestor insuccese, pe care le-au 
considerat simple accidente.

In mod firesc, insă, princi
palul obiectiv al inlilnirilor cu 
formația Cehoslovaciei ii con
stituie continuarea preparative- 
lor pentru apropiatul start al. 
„mondialelor", omogenizarea și 
mai temeinică a reprezentati
vei. O serie de jucători, care 
n-au participat la „Trofeul Spa-

ATLE'
FONDIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂ

TORI LA „CROSUL IVAILO* *

Sîmbătă și duminică, în sala 
„23 August", se va desfășura 
„Cupa Dinamo", concurs re
zervat atletilor seniori și ju
niori. întrecerile încep sîmbă
tă la ora 14,30. iar duminică 
la ora 9,30. Și-au anunțat par
ticiparea majoritatea atleților 
fruntași în probele specifice 
sălii, în frunte cu săritoarea în

unul dintre antrenamentele des- 
Foto : Vasile CÎRDEI-Sibiu

irezistibilul finiș din turul cam
pionatului I

SUCEAVA. Cu excepția lui Pă- 
limaru și Maxim, întregul lot al 
rugbyștilor de la C.S.M. s-a aflat 
în pregătire, de la 11 ianuarie. 
La 13 februarie, rugbyștii suce
veni se vor muta la Vatra Dor- 
nei, apoi se vor deplasa la 
București pentru cîteva meciuri- 
test, în compania lui R.C. Spor
tul studențesc și Olimpia, în aș
teptarea ...restanței cu Știința 
Petroșani (3 martie) „decisivă 
pentru noi" — ținea să sublinie
ze prof. șt. Ionescu, antrenorul 
echipei.

• SIBIU. -Echipa poate mai 
mult !“ este convingerea lui Bebe 
Boboc, antrenorul rugbyștilor de 
la C.S.M., aflați în pregătire de 
la 11 ianuarie, cu ambiția de a 
urca in retur cîteva trepte in 
clasament. Scurtul stagiu de pre
gătire montană, de la inceputul 
lunii februarie, li află pe Be
etles, Zamfir, Malache, Negru. 
Prohor si pe ceilalți jucători si
bieni în decorul Păltinișului.

® Sezonul competițional intern 
va fi reluat la 3 martie cu cele 
trei restante deosebit de intere
sante : R.C. Sportul studențesc— 
Dinamo, C.S.M. Suceava — Știin
ța Petroșani 
Baia Mare — 
programată 
martie.

niei”, fiind în refacere după 
accidentele suferite in acest se
zon (Iosif Boroș, Tudor Roșea 
ș.a.) s-au pregătit acasă eu an
trenorul Nicolae Nedet și acum 
doresc să-și facă reintrarea în 
lot. Iar Ștefan Birtalan, parcă 
reîntinerit de ideea participării 
la incă un turneu final al cam
pionatului mondial, își depune 
și el candidatura. Iată, deci, 
suficiente motive pentru a aș
tepta cu interes meciurile for
mației României în compania 
celei a Cehoslovaciei, ultimele 
pe care naționala noastră le 
susține — la acest nivel — îna
intea C.M

Forma bună, net superioară 
competițiilor anterioare, dove
dită de „7“-le României în 
„Trofeul Spaniei" se cere a fi 
nu numai menținută, ci și ri
dicată la nivelul inalt al obiec
tivului pe care handbalul nos
tru și l-a fixat pentru campio
natul mondial.

Un grup de alergători ro
mâni a participat duminică, la 
Veliko Tîrnovo (Bulgaria) la 
cea de-a 15-a ediție a tradi
ționalului concurs „Crosul 
Ivailo". Sportivii noștri, con
duși de antrenorul Gheorghe 
Boghean, au cîștigat întrece
rea pe echipe, iar la indivi
dual — unde a cîștigat bulga
rul Evgheni Ignatov, medaliat 
la C.E. de sală de la Gre
noble, care a parcurs 10 000 m 
în 31:33,0 
toarele locuri 
Chiran 31.35,6, 6. Florea 
dru 32:58,0, 
ruiană, 11, 
17 ~ ‘

au ocupat urmă-
2. Alexandru

Șan- 
9. Gheorghe Bu- 

Dumitru Nicolae, 
.Constantin Bebereche.

„CURA DINAMO",

UN CONCURS ATRACTIV

R.C.

si Știința CEM1N 
Steaua. Returul are 
prima etapă la 7

T3
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Pregătirile divizionarelor „A" 
In plină desfășurare

SE MULȚUMEȘTE ACUM Șl CU O NOTA DE TRECERE!

a-

de

Păltinișan, 
Tornoreanu

Șerbănoiu, 
și Cîrcîu- 

Dumitru,

DUPĂ CE A ASPIRAT LA „BURSA", POLITEHNICA TIMIȘOARA

La startul ediției actuale, 
Politehnica Timișoara își sta
bilise ca obiectiv locul 8 in 
campionat și o comportare a- 
semănătoare celei precedente 
în „Cupa României", unde
nul trecut a ajuns pînă—în fi
nală. Dar iat-o acum, la ju
mătatea întrecerii, apăsată 
un îngrijorător —3 la „adevăr" 
și eliminată încă din primul 
meci în „Cupa României", 
pelînd la limbajul... 
țese, se poate spune 
cătorii timișoreni se 
situația de restanțieri 
pitolul obiective propuse, 
nevoie de o mobilizare totală, 
fără nici un rabat, pentru a 
depăși aceste momente difi
cile, principalul țel fiind a- 
cum rămîncrca in prima di
vizie, un obiectiv minim, ge
nerat de situația actuală a e- 
chipei in clasament" — ne spu
nea Cornel Turcu, noul vice
președinte al clubului. în ten
tativa sa, Politehnica a pornit 
la drum cu o nouă conducere 
tehnică : Cicerone Manolache 
—antrenor principal, Emerich 
Dembrovschî — antrenor se-

A- 
studen- 
că ju- 
află în 

Ia ca- 
„Este

cund. Noutăți au survenit și în 
lot : s-a renunțat la Vișan și 
Nucă, cedați divizionarei .,B“ 
(locale) C.F.R., de unde au 
fost promovați Tornoreanu și 
Circiumaru (foști juniori ai lui 
„Poli"), Mutu — transferat în 
toamnă de la Unirea Drobeta 
Tr. Severin — a fost promo
vat de la speranțe la prima 
echipă, iar Jurehescu, și el 
fost junior al Politehnicii, re
vine de la o formație din ju
deț. Dar iată lotul : Suciu și 
Moise — portari ; Șunda, Mo
rar, 
Mutu, 
maru — fundași ;
Manea, Vlălănescu, T. Nicolae, 
Cotec și Jurehescu — mijlo
cași ; Anghel, Nedelcu, Bocă- 
nici, Palea și Nichici — îna
intași.

La startul „sesiunii de pri
măvară", pentru perioada acu
mulărilor fizice. Politehnica a 
ales Păltinișul. „Am optat pen
tru această stațiune montană, 
aflată la altitudine mare pen
tru a ne obișnui încă de la 
început cu urcușul, pentru că 
tot drumul nostru în retur va

s Angliei: „N-AM JUCAT Șl N-AM SĂ JOC
NICIODATĂ IN DIVIZIA «B»!"

— Stelian Anghel, îți pro
pun un interviu despre tu
rul actualului campionat...

— A fost unul și mai plin 
de griji. în 1978. Atunci am 
avut la un moment dat —6 
la „adevăr". Dar ne-am mo
bilizat și am reușit să tre
cem cu bine linia de sosire. 
E adevărat, și acum avem 
multe emoții, dar faptul că 
atunci am izbutit să ne sal
văm ne dă încredere. Sîntem 
conștienți că putem face e- 
forturi mult mai mari. în 
plus, știm și unde am gre
șit în toamnă.

—- Concret...
— Părerea mea este că în 

perioada de întrerupere a 
campionatului am cam scă
zut intensitatea pregătirii, iar 
acest aspect s-a resimțit ccl 
mai mult, deoarece vîrsta 
medie a echipei era destul 
de ridicată. După aceea am 
tratat superficial' cîteva me
ciuri pe teren propriu, în 
care se punea — consideram 
noi — doar problema scoru
lui cu care vom cîștiga. Mă 
refer la partidele cu U.T.A. 
și F.C. Constanța, unde in
fatuarea noastră ne-a costat 
cîte un punct. Din păcate, 
tocmai noi, cei cu experien
ță, am greșit cel mai mult. 
Acum este de datoria noas
tră să punem zdravăn umă
rul. Eu o voi face din plin, 
pentru că, să știți, n-am ju
cat și n-am să joc nicioda
tă în Divizia „BM. Și mai 
este un aspect pe care îl 
consider foarte important î

avem acum o atmosferă bu
nă in cadrul lotului, au dis
părut reproșurile, slntem cu 
toții o familie, Iar antreno
rul Manolache ține mult la 
disciplină, fiecare dintre noi 
fiind conștient că dacă nu o 
respectă, se autoelimînă. 
Este un prim punct cîștigat. 
Vor urma și altele...

— La flecare schimbare de 
antrenor, „Poli**  a sperat în
tr-o îmbunătățire a climatu
lui de muncă pentru o mal 
lungă durată. Șl, totuși...

poca, C.S.Ș.
1 București, 
ța, formații 
rora se află ___ ___ _
jucători și jucătoare din genera
ția care bate la porțile perfor
manței. Este un bun prilej pen
tru toate participantele de a de
monstra că si la acest nivel se 
muncește cu pasiune si sîrgu- 
lnță.

— Așa este. De astă dată, 
însă, promitem solemn. Prea 
des a fost dezbinată echipa 
noastră în ultimii ani ca să 
nu Învățăm — odată pen
tru totdeauna — din aseme
nea greșeli... (A.V.).

fi un urcuș continuu, extrem 
de greu" — ne mărturisea 
Dembrovschi. în cele două 
săptămîni petrecute la Pălti
niș, s-a lucrat pentru îmbună
tățirea • pregătirii fizice multi
laterale. Dimineața s-a pus ac
centul pe rezistență, ajungîn- 
du-se pînă la 10 km zilnic. A- 
poi s-au parcurs „serii" — re
petate — de 800 — 600 — 400 
— 200 m, iar după-amiaza a 
fost afectată forței dinamice, 
în sală, cu ajutorul circuitelor, 
care au cuprins cîte 9—10 „a- 
teliere".

„A fost o etapă importantă, 
cu rezultate care mi-au de
pășit așteptările, înregistrările 
făcute de preparatorul fizic 
Viorel Boiț și dr. Petru Man- 
ciu stau mărturie. M-a im
presionat, în mod deosebit, mo
dul de angajare Ia efort a tu
turor jucătorilor, cele două 
grupe — alcătuite pe baza vîrs- 
tei — contopindu-se după pri
mele zile. Am observat că fie
care era dornic să creeze o 
impresie cit mai bună Ia pri
ma noastră intilnirc. Discipli
na, receptivitatea și dorința de 
aulodepășire manifestate mă 
determină să afirm că am pă
șit cu dreptul. Acum ne aflăm 
în perioada pregătirii specifice, 
dimineața cu antrenamente pe 
compartimente, iar după-amia- 
za in colectiv, avind în aten
ție ridicarea dinamicii in joc, 
imbunătățirea eficacității, în
sușirea unui spirit ofensiv in 
jocurile din deplasare, prin 
schimbarea mentalității privind 
aceste partide, hotăritoare, con
sider eu, în redresarea zestrei 
de puncte", ns spunea antre
norul C. Manolache.

în ziua vizitei noastre, Poli
tehnica susținea primul ei meci 
de verificare în fața propriilor 
suporteri. A cîștigat cu 5—1 
partida cu Strungul Arad. Nu 
rezultatul în sine contează. 
Contează modul cum ea s-a 
exprimat în teren, etalînd un 
joc mai direct, pe poartă, mult 
simplificat, fără acele exaspe
rante pase laterale, printr-o 
creștere a tempoului de joc. 
Sînt constatări îmbucurătoare 
pentru acest prim „colocviu", 
dar adevăratul examen îl con
stituie, desigur, returul. Atunci 
se va vedea dacă Politehnica 
— la începutul turului aspi
rantă la „bursă" (locul 8) — 
va obține nota (punctele) ne
cesară. care adunată cu nota 
slabă din tur (doar 15 p) să 
conducă la o medie de trecere, 
adică menținerea . în prima di
vizie.

TESTELE FIZICE, IN ACTUALITATE

Adrian VASILESCU

In aceste zile, echipele din 
primul eșalon divizionar s-au 
prezentat pentru testul fizic o- 
bligatoriu din perioada pregăti
toare de iarnă. Prima dintre e- 
chipele bucureștene aliniată la 
start a fost STEAUA, de la a 
cărei testare fotoreporterul Va-

sile Bageac a surprins instan
taneul de 
zintă una
m, cu un . .
gători de cursă lungă" de 
clubul din Ghencea avîndu-1 in 
frunte pe căpitanul echipei Ior- 
dănescu, secondat de Florin 
Marin.

mai sus El repre- 
dintre seriile de 1.600 
qrup de șapte ..aler

ta

Antrenamentele divizionarelor „B“

RESITENII NU AU UITAT9 9

De mult nu-1 mai văzusem 
pe Ion Reinhardt, cel care ani 
de zile s-a aflat printre cei 
mai buni antrenori, de la noi. 
L-am întîlnit acum, în perioa
da de iarnă, împreună cu e- 
chipa sa, F.C.M. Reșița, la 
două din antrenamentele efec
tuate pentru acumulările fi
zice. Nune-a trebuit mult timp 
să ne dăm seama, 
că Ion Reinhardt a 
celași bun meseriaș.- competent 
și, în același timp exigent. Și 
spre satisfacția sa așa cum 
aveam să vedem, jucătorii răs
pundeau cu conștiinciozitate la 
efortul cerut.

— Cum explicați totuși, com
portarea modestă a echipei în 
sezonul de toamnă (locul 6 in 
seria a III-a a Diviziei „B“ 
și doar 17 puncte) și ce e nou 
la fosta divizionară „A". l-am 
întrebat pe antrenorul reși- 
țean ?

— Echipa se află într-o pe
rioadă de transformări, o pe
rioadă mai lungă, după retro
gradare. în ultimul an au ple
cat nu mai puțin de 7 jucă
tori și au venit alții tineri. 
Iată, dealtfel, lotul actual : 
Bochiș și Sucilă — portari ; 
Chivu, Ciortan. Uțiu. Jacotă,

CA AU FOST IN „A“
: Portic, 
Cojocaru, 

Atodi- 
Bojin 

secund) 
care am 

Varga,

din nou. 
rămas a-

Telcscu — fundași : 
Matefi, Imireanu ( 
Croitoru — mijlocași : 
resei, Oancea. Florea 
(care este și antrenor 
— înaintași, alături de 
inclus și pe juniorii 
Radu și Cucu.

— Cum se prezintă 
care a fost o speranță ?

— Promite. A avut probleme 
cu pregătirea fizică. Totul de
pinde de el. Dacă va fi bine 
pregătit, va confirma.

— Care sînt 'Obiectivele echi
pei ?

— Pentru anul acesta, să ne 
îmbunătățim, in primul rind 
jocul și să ne clasăm in pri
mele 4 locuri, pentru că pro
blema promovării cred că e 
rezolvată de către F. C. Bihor, 
de care ne despart 11 puncte. 
Din vară, însă, obiectivul nostru 
va fi altul, revenirea în Di
vizia „A", unde cu ani în ur
mă, F.C.M. Reșița a avut o 
frumoasă comportare. Jucăto
rii trebuie să fie convinși însă 
că fără o pregătire corespun
zătoare, fără muncă 
ciplină. revenirea lor 
mul eșalon nu va fi

Constantin

Matefi,

si dis- 
în nri- 

posibilă.
AtEXF
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ALELE“ DE TENIS DE MASĂ
să numiți pe cîțiva dintre a- 
cestia.

— După părerea noastră, ur
mărind lista înscrierilor, a- 
ceastă ediție a Campionatelor 
internaționale este cea mai pu
ternică dintre cele organizate 
pînă acum. O dovedește, prin
tre altele, prezența jucătorilor 
Dragutin Șurbek (Iugoslavia) — 
multiplu campion european, lo
cul 3 în .Top 12“. locul 5 in 
ierarhia mondială. Istvan Jo- 
nyer (Ungaria) — campion mon
dial în 1975, Milan Orlowski 
(Cehoslovacia) — campion eu
ropean în 1974, Gabor Gcrgely 
(Ungaria) — campion european 
în 1978, Jacques Secretin, Pa
trick Birocheau (Franța) — 
campioni europeni la dublu In 
1980, Judith Magos (Ungaria) — 
multiplă campioană europeană, 
Claude Bergeret (Franța) — 
campioană mondială ta dublu 
mixt cu Secretin în 1977. Și 
enumerarea ar putea con
tinua...

— în acest context, ce ne pu
teți spune despre jucătorii șl 
jucătoarele noastre ?

— Vor lua parte, printre alții.

ORI LA TENIS DE MASĂ
Craiova, C.S.Ș. 
C.S. Constan- 

în rîndul că- 
cei mai buni tineri

Eva Ferenczi, Olga Nemeș, Ma
ria Alboiu, Nela Păun, Lorena 
Mihai, Magdalena Leszay, Șer- 
ban Dobosi, Simion Crișan, An
dras Fejer, Eugen Florescu, toți 
eu o bună reputație în tenisul 
de masă internațional, prin re
zultatele obținute pină acum. 
Pentru ei campionatele repre
zintă posibilitatea unui nou 
contact cu valorile acestui 
sport, precum și un test înain
tea C.E. de la Budapesta. Spe
răm că vor face dovada calită
ților de care dispun. Pînă la 
sfîrșitul lunii mai este o pe
rioadă scurtă, dar care va fi 
folosită cu intensitate pentru o 
pregătire cît mai bună.

UNIVERSITATEA
A.S.A. TG. MURES

• MECIUL
CRAIOVA — 
din prima etapă a returului cam
pionatului se va disputa o zi mai 
devreme, 
deoarece pe 
formația __________ . _____ ,___
pe teren propriu, primul meci 
din cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei campionilor europeni, 
cu Bayern Munchen.
• DATELE De DISPUTARE A 

ETAPELOR DIN FAZELE SU
PERIOARE ALE „CUPEI ROMÂ
NIEI". Au fost definitivate datele 
de disputare din fazele superioa
re ale „Cupei României". Astfel, 
la 31 martie vor avea loc „opti
mile", la 27 aprilie — sferturile 
de finală, la 16 iunie — semifi
nalele, iar la 20 iunie — finala.
• ROMANIA — BULGARIA 

(JUNIORI), LA HUNEDOARA. 
După cum am mai anunțat, în 
această primăvară lotul repre
zentativ de juniori al țării noas
tre va susține dubla întîlnire cu 
selecționata similară a Bulgariei 
pentru calificarea la C.E.. care 
va avea loc în luna mai. în Fin-

sîmbătă 27 februarie, 
data de 3 martie 

craioveană va susține,

urmtnd ca returul
7 martie, probabil

ROMANI peste 
această primăvară

landa. Primul joc, cel de la 23 
martie, s-a hotărit să se dispute 
la Hunedoara, 
să aibă loc la 
la Varna.
• ARBITRI 

HOTARE. In 
mai mulțl arbitri din țara noas
tră vor conduce partide oficiale 
peste hotare. Astfel, întîlnirea 
Tottenham Hotspur — Eintracht 
Frankfurt (Cupa U.E.F.A.), care 
se va disputa la 3 martie, la 
Londra, va fi arbitrată la centru 
de Nicolae Hainea, ajutat la li
nie de V. Tătar șl Gh. Jucan. 
Meciul dintre Italia și Scoția, 
din cadrul Campionatului euro
pean rezervat reprezentativelor 
de tineret (data șl localitatea 
urmează să fie stabilite), va fi 
condus de brigada loan Igna (la 
centru) — R. Petrescu șl O. 
ștreng (la linie). In sfîrșit jocul 
Cipru — Albania, din cadrul pre
liminariilor Campionatului euro
pean rezervat selecționatelor de 
juniori, programat la 7 aprilie, la 
Nicosia, va fi arbitrat de Mircea 
Salomir.

C.S. TtRGOVIȘTE — F.C. AR
GEȘ 3—2 (2—1). Autorii golurilor: 
V. Radu (min. 15), Greaca (28), 
Eoonomu (85) pentru localnici, 
iar pentru piteșteni Ignat (30) și 
M. Zamfir (60). (M. Avanu — co- 
resp.).

F.C.M. BRAȘOV — F.C. ȘOIMII 
I.P.A. SIBIU 4—2 (3—0). AU mar
cat: Șulea (min. 8 din 11 m șl 
34), Marinescu (36) și Gherghe 
(81) pentru gazde, respectiv Flo
rescu (52) și Marcu (58). (C. Gru
ia — coresp.).

RAPID — SPORTUL STUDEN
ȚESC 3—0 (0—0). Scor surpriză
fn Gluleștl. Au înscris: Manea
(min. 55 șl 77) si Damaschin 
(80). (D. Moraru-Slivna — co
resp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — PRO
GRESUL VULCAN 3—2 (2—1).
Au înscris: Libiu (min. 26), To- 
poran (31 și 66), respectiv Țevi 
(44 șl 54 din 11 m). (O. Băllea- 
nu — cores fi.).

ADMINISTRAȚIA OE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ 
ASTAZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE !

Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera doar astăzi bilete, cu 
numerele preferate ale partici- 
panților pentru tragerea obișnui
tă Loto de vineri 5 februarie 
1982. Fiecare variantă jucată vă 
poate aduce mîine frumoase sa
tisfacții, respectiv ciștiguri în 
autoturisme „Dacia 1300" sau im
portante sume de bani. încercați 
și dv. această posibilitate !

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 3 FEBRUARIE 1982

Extragerea I : 3 34 16 4 45 40 
Extragerea a II-a : 24 12 37 

6 29 20.
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI 1.132.400 lei din care 
26.836 lei report la categoria 1.



FINAL PALPITANT 
în Turneul zonal 

DE ȘAH
BĂILE HERCULANE, 3 (prin 

telefon). Turneul zonal de șah 
ne rezervă un final spectaculos. 
Cu o rundă Înainte de sfîrșit, 
numai trei jucători (Ribli, Șubă 
și Sax) au asigurată calificarea, 
pentru celelalte două locuri 
care mferă participarea la in
terzonale concurînd un pluton 
compact de 6 jucători.

Ziua de miercuri a fost re
zervată reluării partidelor În
trerupte. în centrul atenției 
s-a aflat, firește, întîlnirea Pin
ter — Gheorghiu, in care ma
rele maestru român se afla 
într-o poziție dificilă. Jocul a 
trebuit să fie continuat de două 
ori, dimineață și după-amiază. 
Gheorghiu s-a apărat îndîrjit, 
dar, în cele din urmă, avanta
jul pozițional deținut de Pin
ter a fost decisiv ; acesta a 
cîștigat la mutarea a 69-a.

în partida dintre Ciocâltea Și 
Ftacnik (un final de 4 cai) 
avantajul teoretic al marelui 
maestru român a fost insufi
cient pentru victorie. într-o 
reluare deosebit de importantă 
pentru configurația primelor 5 
locuri ale clasamentului, Lukacs 
(cu negrele) l-a învins pe Am- 
broz. valorificînd impecabil 
avantajul pozițional pe care îl 
deținea într-un final de nebuni 
de aceeași culoare.

Cum spuneam, finalul „zona
lului" se anunță fierbinte, ulti
ma rundă fiind decisivă. în 
clasament conduce Ribli cu 15 
p, urmat de .Șubă și Sax cu 
13 p (cei trei fiind calificați, 
indiferent de rezultatele reuniu
nii finale). Lukacs 11,5 p, 
Gheorghiu, Ftacnik, Ambroz, 
Pinter. Sznapik 11 p. Farago
10.5 p Meduna, Csom 10 p, 
Gheorghiev, Radulov 9.5 p, 
Schmidt, Jansa, Inkiov 9 p. 
Ciocâltea 8,5 p, Spiridonov, Ve
likov 8 p, Pavlov 7 p, Ghindă
5.5 p.

Ultima rundă, programată 
joi, de la ora 17, cuprinde ur
mătoarele întîlniri : inkiov — 
Gheorghiu, Csom — Ftacnik, 
Sznapik — Gheorghiev, Pinter
— Radulov, Sax — Ambroz, 
Ghindă — Lukacs, Jansa — 
Ribli, Meduna — Șubă, Velikov
— Schmidt. Ciocâltea — Spiri
donov, Pavlov — Farago.

RADU VOIA

Ancheta internațională a ziarului Sportul

PERFORMERUL PRECOCE - PROTOTIPUL SCRIMERULUI DE MÎINE1
T n actualul ciclu olim- 

pic, care se va încheia 
la Los Angeles, în a- 

nul 1984, scrima mondială 
trece, evident, printr-un 
proces, firesc, de schim

bare a generațiilor. Pe a- 
cest fundal al schimbului de 
ștafetă, insă, apar adesea, 
în prim-plan internațional, 
foarte tineri scrimerl, ele
ment inedit într-o discipli

nă sportivă unde succesele 
veneau, conform tradiției, 
odată cu deplina maturi
tate. Ceea ce ne-a deter
minat să punem interlocu
torilor noștri următoarele 
întrebări :

1 CREDEȚI CA IN SCRIMA, CA 1N ALTE DISCIPLINE OLIMPICE, CA DE EXEMPLU, 
GIMNASTICA Șl ÎNOTUL, SE VA PRODUCE, IN URMĂTORII ANI, O SCĂDERE SPEC
TACULOASA A VIRSTEI MARILOR PERFORMERI ?

2 SUCCESELE TOT MAI PREGNANTE ALE „NOULUI VAL- 
ȚIONALE PREFIGUREAZĂ O VICTORIE EDIFICATOARE A 

EDIȚIA A XXIII-a, DE LA LOS ANGELES, A J.O. î

Au răspuns la ancheta 
noastră : Brigitte Latrille- 
Gaudin (Franța) și Anna 
Rita Sparaciari (Italia), cam
pioane mondiale de tineret, 
în 1978 și, respectiv, 1979, 
Olga Szabo (România), cam
pioană mondială în 1962, an- 
trenoare. Atilio Fini (Italia).

directorul tehnic al federa
ției italiene de scrimă, Ște
fan Haukler (România), an
trenor al echipei reprezen
tative feminine de floretă, 
Jen6 Kamuti, floretist de 
cinci ori pe podiumul mon
dial și 
1961 și

olimpic între anii 
1973, arbitru interna-

PE PLANȘELE INTERNA- 
TINERILOR SCRIMERI LA

țional, Gyozii, Kulcsar, cam
pion olimpic în 1968 la spa
dă, antrenor federal (ambii 
din Ungaria), Bernard Tal- 
vard (Franța), f'oretist cam
pion mondial în 1975, 
„bronz" la J.O. ’76, antre
norul echipei reprezenta
tive feminine.

Atilio FINI (Italia)
mult 
com-

1. A trecut de 
vremea cînd o mare 
petiție se putea cîștiga la 
41 de ani, cum a făcut 
la J. O. ’60 compatriotul 
meu, spadasinul Delfino. 
Scrima a devenit un sport 
atletic, care cere multă 
energie, rezistență, reflexe, 
pe care cel mai în vîrstă

nu le mal pot avea. Șl, dealtfel, dacă nu a- 
tragl copiii la scrimă repede, ți-1 ia fotbalul 
sau baschetul I Șl dacă nu-i bagi repede 
în concursuri se plictisesc și pleacă. Federa
ția noastră de scrimă se bazează pe lansa
rea timpurie a performerilor pe planșele in
ternaționale. Și marea lor majoritate provin 
din anuala trecere în revistă a celor mal 
mici scrimerl italieni, prilejuită în luna mai, 
la Roma, de „Premiul tinereții", unde se 
întrec înlt£ 1500—2000 de selecționați din 
toate regiunile. Intre 8 șl 14 ani.

2. Nici n-ar putea fl altfel, șl tinerii scri- 
meri Italieni se vor afla în primele rînduri. 
Pe Marguerita Zalaffl, care a debutat, la 
București, cu succes într-o 
Internațională, ați văzut-a 
ani. Grăitor, nu ?

a debutat, la 
mare competiție 

în finală, la 15

superioare de vîrstă. Dealtfel, 
' care 

. _. află
: Rozalia Oros, Csila 
Guzganu și Cornelia 
încă junioare.
în ceea ce-1 privește 
• bună bucată de

cu categorii
șl în echipa feminină reprezentativă, 
va evolua în curînd la Leipzig, se 
patru trăgătoare tinere 
Ruparcsics, Elisabeta 
Chelaru, ultimele două

2. Sînt de părere că, 
pe tinerii performeri, 
timp în evoluția lor mal persistă inconstan
ta. Și pînă se stabilizează șl valoric mai e- 
xistă din vechea gardă • Cornelia Hanisch, 
un Smirnov. un Gedovari...

Jeno KAMUTI (Ungaria)

rent de vîrstă.

Syoz<5 KULCSAR (Ungari
L Pregătirea vlitorlli 

performeri mult mal di 
vreme decît în epoca ci; 
sică nu înseamnă, aut; 
mat, și un transfer de v; 
loare mal timpuriu, 
doar o propulsare timpt 
rle. Cine are talent 
știe carte trece șl exam; 
nul internațional indif;

2. Cred că raportul_ __  „____  „
tltty*  pe podiumul J.O. ’84, reflectind fld< 
această perioadă a schimbului de generați

se va păstra ,.fifty

Ana Rita SPARACIARI
(Italia)

AL 40-lea MECI
AL LUI LARRY HOLMES

NEV/ YORK, 3 (Agerpres). — 
Campionul mondial de box la 
categoria grea (versiunea 
WBC) americanul de culoare 
Larry Holmes, și-a început pre
gătirile în vederea meciului o- 
ficial pe care-1 va susține la 
15 martie, la Las Vegas. în 
compania șalangerului său 
Gerry Cooney (S.U.A.). Hol
mes. în vîrstă de 32 ani. este 
neînvins în cele 39 de întîl
niri susținute. El a cucerit cen
tura în anul 1978, și pînă în 
prezent și-a pus-o cu succes 
în joc de 11 ori, printre în
vinșii săi figurînd și Cassius 
Clay.

cea mal

Brigitte GAUDIN (Franța)
1. Aș putea răspunde ne

gativ, eu, care la mal pu
țin de 20 de ani, atunci 
cînd doblndeam titlul 
mondial de tineret, la 
Madrid, eram deja titulară 
în echipa reprezentativă 
a Franței, cu care am și 
dobîndit ulterior, în 1980, 
titlul olimpto (deși media
de vîrstă a echipei noastre 
scăzută printre principalele candidate la ti
tlu) 7 Acum în echipă se titularizează ac
tuala campioană de junioare a Franței, 
Laurence Modaine. care, ați văzut, la Bucu
rești, a fost deja trăgătoarea nr. 1.

va „vedea" mai mult pe 
decît în ediția anterioară.

2. Tineretul se 
podiumul J.O. '81

Ștefan HAUKLER (Româ
nia)

1. Incepîndu-se lucrul cu 
micii sportivi mult mal 
devreme decît acum, să 
zicem, un deceniu, este 
absolut firesc să scadă și 
vîrstă performerilor. Ex
periența noastră de la 
centrul de scrimă din Sa- 
tu Mare arată clar acest 
lucru șl avem floretiste

și floretiști care- la 14—ÎS ani arată cuno
ștințe și capacitate competitivă comparabile

FEDERAȚIA CHILIANA A ALCĂTUIT 
ECHIPA PENTRU MECIUL DE „CUPA DAVIS" 

CU REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
SANTIAGO DE CHILE, 3 

(Agerpres). — Federația Chilia
ns de tenis a comunicat’ echi- 
ya Chile pentru meciul de 
„Cupa Lavts", care va avea loc 
în zilele de 5. 6 și 7 martie 
la Santiago de Chile. Cel mai 
bnn jucător din această țară.

Hans Gildemeister. fiind sufe
rind, a fost înlocuit cu vete
ranul Jaime Fillol (36 de ani), 
astfel incit formația va avea 
următoarea alcătuire : Jaime 
Fillol, Belus Prajoux, Pedro 
Rebolledo și Ricardo Acuua.

1. Nu, nu cred, pentru 
că scrima este un sport 
complex care necesită 
timp pentru deprinderile 
de bază. Cu excepția ita
lienilor — care constituie 
un fenomen aparte, tem
peramental ei „explodînd" 
mai repede pe planșe — 
celglalte școli nu produc

„copil-minune". Italienii sînt excepția care 
confirmă regula I

2. Apărînd în mod surprinzător pe prima 
treaptă a podiumului, .Pascale Trinquet, Dai 
Zotto sau Wodke nu au mai repetat perfor
manța și, după părerea 
face. Deci, tot vechea 
gret o spun, scrima de 
rioară, pe plan tehnic 
practicate înainte de...

mea, nu o‘vor mal 
gardă. Dar, cu re- 
azi este mult infe- 

șl spectacular, celei 
bătrîni.

Firește, pe marginea unui proces aflat

1. Dorina Vaccaronl, co
lega mea de echipă, 
reușit să cîștige încă 
mondial de tineret, 
s-a clasat pe primul 
în 1981, în clasamentul 
„Cupei Mondiale". Și mal 
are pînă la 20 de ani !

2. Dacă la „europenele" 
de anul trecut au ciștlgat 
trei tineri „out-siderl", floretista Sparaclar 
floretistul Borella și spadasinul Mazzoni, d 
ce n-ar fi la fel șl la J.O. ’84 î

n-a 
titlul 

dar 
loc,

Olga SZABO (România)
L „Noul val" are un cu 

vînt de spus în scrima in 
temațională actuală. da 
nu prin „copil-minune" 
cl prin tineri talentai 
(dar „școliți" suficient în 
tr-ale scrimei). Dar pentri 
orice altă disciplină olim 
pică va fi greu să aduc; 
în viitor în arenă un spor 
francez D’Oriola, care i 

deceniu 8 medalii la C.M
tiv ca floretistul
doblndit într-un _______ _ _______ _
și J.O., din care 5 de aur...

2. Vo-r cîștiga cel mai buni, indiferent d< 
vîrstă l In nici un caz, ' '
noscuți.

Bernard TALVARD
(Franța)

1. întinerirea 
factor pozitiv, 
tunci cînd nu 
scop în sine. Scrima fran
ceză l-a avut campion 
mondial și pe floretistul 
Noel — la 30 de ani (cînd 
eu am ieșit pe locul 2...), 
dar și pe spadasinul Ri- 
boud la 20.

2. Vechea gardă este în 
re, așa că...

este 
mai ales a- 
devlne un

un

însă, niște necu-

curs de plafona-

în plină desfășurare, cum. _ _ . _________  ___ este cel al înti
neririi în scrima mondială actuală, nu se pot trage încă concluzii. Vom 
ideile care se impun prin argumentele practicii.

puncta, însă,

• Indiferent dacă rezultatele vin mai repede sau nu, dacă tinerii și 
sportivi se remarcă pe planșele internaționale, este cert că PREGĂTIREA 
LOR PENTRU MAREA PERFORMANȚA ÎNCEPE ACUM LA O VÎRSTĂ MULT MAI 
MICA DECÎT ÎN SCRIMA CLASICA.

foarte tinerii 
ASPIRANȚI-

• Acest proces se datorește, în mare măsură, concurenței cu celelalte discipline 
olimpice, cu jocurile sportive, în atragerea micilor practicanți, dar și unor necesități
metodice, SCRIMA MODERNA PRESUPUNÎND O MAI COMPLEXA PREGĂTIRE 
ATLETICA (uneori, însă, în dauna tehnicității și, implicit, a spectaculozității...).

• Nu. este suficientă pregătirea timpurie, parcurgerea unei ample selecții, pentru 
că NUMAI PREGĂTIREA CARE-ȘI SUBSUMEAZĂ ȘI PARTICIPAREA LA COM
PETIȚII (inclusiv internaționale) ASIGURA CREȘTEREA SCHIMBULUI DE M1INE.

• SCRIMA, SPORT CARE NECESITA O PREGĂTIRE COMPLEXA și în timp, nu 
poate aduce in prim-plan performeri precoci, care se impun numai prin talent, decît 
meteoric. Deci, nu vîrstă este determinantă, ci VALOAREA (TALENT-f- PREGĂTIRE-(- 
ȘCOALA).

Anchetă realizată de Paul SLAVESCU

SURPRIZĂ LA C.M.
DE SCHI ALPIN

VIENA, 3 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de schi alpin 
de la Schladming (Austria) au 
continuat cu proba masculină de 
slalom uriaș, încheiată cu o sur
priză : titlul suprem a revenit 
americanului Steve Mahre (fra
tele geamăn al liderului „Cupei 
Mondiale", Phil Mahre, care a a- 
bandonat în prima manșă). Steve 
Mahre, cronometrat în două man
se cu timpul de 2:38,80, a fost 
urmat de suedezul Ingemar Sten- 
mark — 2:39,31 sl austriacul Hu
bert Strolz — 2:39,43.

MECIUL CU REPREZENTATIVA DIVIZIONARA 
A ROMÂNIEI, UN PRIM TEST AL ECHIPEI HONDURAS

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In sferturile de 

finală ale „Cupei cupelor" : Si- 
nudyne Bologna — Crystal Pa
lace Londra 77—68, Inter Bra
tislava — Stroitel Kiev 96—88 
• în „Cupa Koraci" : Efes Is
tanbul — BC Tours (Franța) 
90—87.

CICLISM , Hennie Stamsnlj- 
•'er este campionul de eiclocros 
ai Olandei, la profesioniști. Iar 
He'-man Snoeynk la amatori.

PATINAJ st După desfășura
rea „programului scurt" în pro
ba de perechi a C.E. de la Lyon 
pe primele locuri sînt clasați : 
Irina Vorobieva — Igor Llsovskl 
(U.R.S.S.), Sabine Baess — Ta- 
ssilo Thierbach (R.D.G.), Mari

na Pestova — Stanislav Leono- 
vicl (U.R.S.S.). Francezul Jean 
Christophe Slmond conduce în 
întrecerea masculină după „im
puse", fiind urmat de actualul 
campion Igor Bobrin (U.R.S.S.).

SCHI 0 La Abetone (Italia), 
în cadrul „Cupei Europei", aus
triaca Claudia Riedl s-a clasat 
prima la slalom uriaș cu 2:44,18 
înaintea Erlkăi Gfrerer. (Austria) 
2:44,71 și Sonya Stotz (R.F.G.) 
2:45,19. Lidera competiției este 
Sonya Stotz cu 122 p. urma
tă de Siglinde Winkler (Aus
tria) 121 p.

TENIS • Organizatorii tur
neelor pentru „Marele premiu 
F.i.l.T." l-au desemnat pe Ivan

Lendl ca cel mai bun jucător 
din lume al lunii ianuarie. în 
ultimul sezon Lendl a cîștigat 
39 de meciuri consecutive șl 8 
turnee Internaționale ® După 
desfășurarea a 4 turnee în cla
samentul „Marelui premiu 
F.I.L.T." pe 1982 în frunte se 
află John McEnroe — 300 p, 
Jimmy Connors 210 p, Vitas 
Gerulaitls și Chip Hooper — 
120 p © In turneul de la Bue
nos Aires. Florin Segărceanu 
l-a învins cu 6—4. 6—4 pe ar
gentinianul Eduardo Bengoechea 
® La Toronto, australianul Pe
ter McNamara l-a întrecut pe 
Connors cu 6—3, 3—6, 6—4, Lendl 
a dispus de Teltscher cu 6—3. 
6—2, Iar Gerulaitls l-a eliminat 
pe Panatta cu 6—2, 6—S.

Echipa Honduras șl-a început 
antrenamentele în vederea par
ticipării la turneul final al C.M. 
unde va evolua în grupa a 5-a, 
alături de selecționatele Spaniei, 
Iugoslaviei și Irlandei de Nord. 
Astă-seară, la Tegucigalpa la 
ora 20, ora locală, reprezentati
va Honduras va întîlni, într-un 
prim test al anului, selecționa
ta divizionară a țării noastre. 
Datorită însă diferenței de fus- 
orar, meciul se va încheia vi
neri dimineața în jurul orei 6 
(ora Bucureștiului), .așa ‘neît 
rezultatul îl vom publica In nu
mărul nostru de sîmbătă.

Fotbaliștii din Honduras vor fl 
prezențl pentru prima oară la o 
fază finală a campionatului 
mondial, calificarea lor fiind 
decisă în luna noiembrie a anu
lui trecut cînd au cîștigat tur
neul final al zonei Amerlcll de 
Nord, Americli Centrale șl bazi
nului Caraibilor, desfășurat la 
Tegucigalpa. Ei au ocupat a- 
tuncl primul Iod, întrecînd în 
clasament echipele Salvadorului 
(de asemenea calificată), Mexi
cului, Canadei.

Pentru a se califica. Hondura

sul a susținut nu mal puțin de 
13 meciuri în preliminarii din 
care a cîștigat 8, 4 le-a termi
nat la egalitate și a pierdut 
doar unul (cu El Salvador).

Honduras prezintă o echipă 
tînără, cu o medie de vîrstă de 
22 de ani, din care se remarcă 
portarul Cesar Arzu (carp a pri
mit un singur gol în turneul 
hexagonal de ia Tegucigalpa). 
Gill Yermood (fost jucător la 
echipa spaniolă Valladolid), Da
vid Bueso, Jose Culnes și Ru
ben Figueroa, sînt toți jucători 
cunoscuți peste Ocean.

ȘTIRI, REZULTATE

O în semifinalele Cupei ligii 
engleze (tur) : Ipswich — Liver
pool 0—2 !
• La Quito, în meci amical : 

Deportiva Universitario — Uj- 
pesti Dozsa 1—1.
• Restanțe în campionatul An

gliei : Arsenal — Wolverhampton 
2—1, Aston Villa — Sunderland 
1—0, West Ham — Manchester 
City 1—1.


