
Sub însemnele mobllfratoarc ale „Duciadcl

sesiune de 
bogate pen- 

1 studenții

După o primă i 
examene (cu roade 1 
tru cei mai mulți) 
noștri beneficiază de o scurtă 
vacanță de iarnă. Cum și-o 
vor petrece ?

Ca de obicei participînd la 
o suită de activități formativ- 
educative care răspund prefe
rințelor și aptitudinilor fiecă
ruia. Dintre acestea, cele cu 
caracter sportiv înscrise 
însemnele mobilizatoare 
„Daciadei", ocupă, cum 
firesc, un loc deosebit.

„Mai bine de 800 de 
denți bucureșteni vor fi 
zenți in taberele alpine fixate 
în Bucegi, la Clăbucet plecare 
și Gîrbova, la Di ham și Ba
bele, la Predeal și Piatra Arsă, 
la Vîrful cu Dor și Bușteni". 
Cel care ne oferă 
formație, tovarășul 
sache, secretar al 
Uniunii Asociației 
comuniști din Centrul univer
sitar București. ne amintește 
totodată faptul că „Ia nivel 
de centru universitar, în clu
burile existente în institute și

sub 
ale 

e și

stu- 
pre-

această in- 
Mircea Ur- 
Consiliului 
studenților

facultăți, vor fi organizate pe 
toată perioada vacanței de iar
nă concursuri de șah și tenis 
de masă, întreceri sportive, la 
alte ramuri de sport, în con
cordanță cu gusturile, cu .pre
ferințele exprimate de stu- 
denți". ,

O agendă sportivă deosebit 
de bogată se află și in atenția 
studenților timișoreni. Prin in
termediul șefului de lucrări 
Petru Andea, președintele Con
siliului Asociației studenților 
comuniști din acest centru u- 
niversitar, am aflat astfel că 
șl acolo au fost organizate mai 
multe tabere : una alpină, la 
Crivala, 
alta de 
Mamaia, 
facere a 
pe valea

„Pentru studenții din muni
cipiul de la poalele Feleacuiui 

asistentul 
Nicolae Dulău, din colectivul
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în masivul Semenic, 
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Dc vorbâ cu FLORENȚA CRĂCIUNESCU despre

UN TITLU CÎȘTIGAT
ȘI 0 MEDALIE AȘTEPTATĂ.

inîn sala de la .,23 August", 
grupul aruncătoarelor de greu
tate, izolat, parcă, de „restul 
lumii" — gurile rele ar spune 
că din cauza performanțelor» 
— discobolii sint, deopotrivă, 
concurenți și spectatori : Flo
rența Crăciunescu, sora sa Ma-

CANDIDAȚI OLIMPICI SE PREGĂTESC 
Șl LA SPORT-CLUB MIERCUREA CIUC!

Unul dintre cel mai reprezenta
tivi patinatori ai S.C. Miercurea 
Ciuc, Tibor Kopacz — campion 

absolut de seniori

• Intre hochei și patinaj artistic • Secții-satelit In județ
• Cind vor ajunge performantele ia nivel mondial ?

Sport Club Miercurea Ciuc a 
luat ființă in anul 1970, la pu
țin timp după inaugurarea „Pa
latului de gheață" din capitala 
județului Harghita. Sediul și 
l-a fixat la patinoar, activita
tea secțiilor desfășurîndu-se, în 
bună măsură, sub cupola, sau 
în imediata vecinătate a impu
nătoarei clădiri.

Primul și cel mai îndrăgit 
„fiu" al Sport-Clubului este, 
ați ghicit, hocheiul, căruia i-a 
fost alăturat drept „frățior" 
patinajul viteză, iar ceva mai 
tîrziu și O „surioară", secția de 
sanie. Deci, un club sportiv cu 
doar trei secții șl toate cu ac
tivitate în sezonul friguros.

Campionatele naționale de schi fond

ELENA LAGUSIS-REIT Șl ION LUNGOCIU 
-PRIMII CiȘTIGĂTOR!

PREDEAL, 4 (prin telefon). 
După ce au așteptat zile în 
șir cu nerăbdare să 
teamă un strat cît de mic de 
zăpadă, organizatorii concursu
rilor de schi se văd, 
situația de a dori 
ninsorii care, de 2—3 
neîncetat în zonele 
în aceste condiții au 
pe Valea Rîșnoaveî 
curse din cadrul campionatelor 
naționale de schi fond pentru 
seniori. Arbitrii au amenajat

se aș-

acum, in 
încetarea 
zile, cade 
montane, 
avut loc 

p'rimele

trasee foarte bune, dar ză
pada pufoasă a îngreunat mult 
alunecarea și a cerut eforturi 
în plus tuturor competitorilor, 

întrecerea fetelor pe 5 km 
a fost dominată, așa cum era 
de așteptat, de elevele antre
norului Ion Sumedrea de la 
Tractorul Brașov. A cîștigat 
cea mai bună alergătoare a 
noastră In acest moment. E- 
Iena Lagusis-Reit, secondată 
de colega sa de club și echipă

Radu ÎIMOFÎE

L-am întrebat pe pudrei Dara- 
dics. fost hocheist, în prezent 
președintele Sport-Clubului, 
care dintre cele trei „odrasle" 
ale unității sportive pe care o 
conduce este „copilul preferat".

— Dacă n-aș spune hocheiul 
aș minți. In plus, mi-aș ridica 
in cap toată suflarea sportivi 
harghiteană. Trecînd hocheiul 
pe primul plan, nedreptățesc, 
insă, patinajul viteză care, tre
buie sd reeunosc, a adus Sport- 
Clubului cele mai frumoase sa
tisfacții, atit pe plan național 
cit și internațional. In cei 12 
ani de existență au fost trecute 
în cartea de onoare a clubului, 
din partea secției de patinaj, 
peste 100 de recorduri naționa
le, la categoriile copii I și II, 
juniori I și II, ca și seniori, iar 
din 1976, de cind avem o evi
dență clară a titlurilor de cam
pioni, patinajul ne-a onorat cu 
peste 50 de laureați ceea ce, 
oricine va recunoaște, consti
tuie un aport bun.

— Cum se explică succesele 
patinatorilor, atita vreme cit, 
prin insăși existența patinoaru
lui acoperit, hocheiștii sînt, din 
punct de vedere material, pri- 
vilegiați ?

— Și patinatorii au o insta
lație proprie : inelul de gheață 
din spatele patinoarului. O 
bază sportivă, deocamdată, uni
că in țară. Nefiind înghețată 
artificial, pista este, firește, la 
discreția capriciilor vremii. Or. 
din acest punct de vedere, ho
cheiștii nu au probleme șl to
tuși... In continuare, nu am să 
vorbesc comparativ, hochei-pa- 
tinaj, c( am sd arăt doar cărui

riana, Iosif Nagy 
și Ion Zamfirache 
etc. Stăm de vorbă 
cu campioana mon
dială universitară, 
asistată de antre
norul ei Dan 
rafim.

— Florența, 
vrea să știm 
ți-a adus 1981 ?

— Răspunsul e 
simplu: medalia
de aur a Univer
siadei, pe care am 
visat-o zeci de 
nopți înaintea con
cursului din iulie. 
Vă rog să mă cre
deți că n-a fost 
ușor, am „tras“ 
mult la antrena
mente, o pot con
firma antrenorul 
meu, soțul meu 
Gheorghe Crăciunescu, colegii de 
grupă. Știu că victoria mea 
era așteptată, chiar „Sportul* 
a scris înaintea Universiadei că 
tradiția frumoaselor succese ro
mânești la aruncarea discului 
trebuie continuată. M-am bucu
rat că am cîștigat, m-am bu
curat pentru mine, pentru ci 
orice victorie înseamnă, in atle
tism, în primul rînd o izbîndă 
personală, dar m-am bucurat și 
pentru că am reușit să împli
nesc așteptările celor care au 
crezut in mine.

Universiada,
a

cea mai frumoasă 
Florenței Crăciunescu

amintire

și „debu-— 1981 a însemnat 
tul" pe lista recordmanelor de 
senioare ale țării...

— Da, am aruncat 
iunie, la Bratislava, 
peste vechiul record 
tirsti Menis Exact aceeași di
ferență mă desparte de marele 
vis al oricărei aruncătoare de 
disc — linia de 70 de metri 
M-am bucurat că am stabilit

68,98 m in 
cu 1,02 m 
al Argen-

Vladimir MORARI)

(Continuare in nao 2-21

în C.C.E. la baschet feminin

U“ CLUJ-NAPOCA A OBTINUT 
0 FRUMOASĂ VICTORIE: 66-

»>

CU CERAMICA PEGNOSSIN TREVISIO
țe

Gheotghe ȘTEFANESCU

CONSTRUCTORUL C. S. 0
A CÎȘTIGAT TURNEUL 

INTERNATIONAL DE HANDBAL 
DE LA ORADEA

în Sala sporturilor din O- 
radea a avut loc un turneu 
internațional de handbal mas
culin, la startul căruia au fost 
prezente formații din Oradea, 
Brașov și Arad precum și 
Dozsa Debrețin (Ungaria). Pe 
primul ioc. în clasamentul fi
nal, s-a situat Constructorul 
C.S.U. Oradea 5 p — golave
raj +18 (23—23 cu Dinamo

Brașov 23—10 cu Constructo
rul Arad și 19—18 • cu Dozsa 
Debrețin) 2. Dir.ajno Brașov 
5 p — golaveraj +5 (17—16 cu 
Constructorii.’ Arad șl 23—21 cu 
Dozsa Debrețin) 3. Construc- 

- torul Arad 2 p (29—28 cu 
Dozsa) 4. Dozsa Debrețin 0 p. 
Benone Nicolescu (Dinamo Bra
șov) a înscris cele mai multe 
goluri (24). iar cel mal bun 
portar a fost Viorel Ha’duc 
(Constructorul C c ti

Gh. LORIN CZ, coresp.

(Continuare in pag 2—3) (Continuare in pag. a 4-a)

CLUJ-NAPOCA, 4 (prin 
lefon). în prezența unui public 
numeros și entuziast, echipa 
feminină de baschet Universi
tatea a susținut ultimul . ei 
meci din ediția 1981—1982 a 
C.C.E., întîlnind (în cadrul gru
pei „A" a sferturilor de fina
lă) formația italiană Ceramica 
Pegnossin Trevîsio. Partida a 
avut ca prolog festivitatea de 
premiere în care secretarul res
ponsabil al federației de spe
cialitate. Gabriel Popescu, a în- 
mînat jucătoarei Magdalena 
Pali diploma de cea mai bună 
baschetbalistă a țării pe 1981.

Gazdele s-au încălzit mai 
greu și în minutul 4 erau con-

încet, incei insă.duse cu 2—8.
elevele lui Nicolae Martin și-au 
revenit, iar in min. 7. scorul a 
devenit egal : 12—11 Tabela de 
scor a mal arătat, apoi doar o 
singură dată egalitate m min. 
17 : 22—21 Din acest moment 
printr-o apărare bună la iucă- 
toarea americancă Noble, efec
tuată în special de Matbe și 
Bolovan, baschetbalistele clu- 
jence au trecut la conducerea 
partidei și nu au mai cedat-o 
pînă la sfîrșit. reușind să ciș- 
tige cu 66—58 (31—281 datorită

Mircea RADU - coresp

(Continuare in pap a 4-a)

„FOTOGRAFIA UNEI ZILE APARE UNEORI... MIȘCATĂ!
Raid prin citeva săli de antrenament din lași —

O zl la Iași. Dis-de-dimineață, cind mijloacele de transport 
în comun slnt ticsite de oamenii care merg la muncă, numeroși 
sportivi se află printre ei, grăbindu-se să ajungă în sălile de 
antrenament, acolo unde, cu migală, cu dăruire pregătesc marea 
performanță. Pe unii dintre ei. cei care se îndreptau spre sălile 
de la Nicolina, sau de la Clubul sportiv municipal i-am însoțit 
și noi. Cum și cît muncesc cum folosesc bunurile ce le sînt 
puse la dispoziție ? — iată cîteva întrebări cărora am început să 
le aflăm răspuns.

„Slntcm meseriași și ne
Puternic club muncitoresc 

— unitate cu mare tradiție, 
prezentă în sportul românesc 
de peste 60 de ani — Nico
lina are două secții deosebit 
de puternice : lupte și box. 
Pentru ca procesul de instrui
re (luptători de la Nicolina 
sînt medaliați la campionate 
europene și la Universiada de 
la București) să decurgă nor
mal. era nevoie de cite o sală 
centru fiecare disc’n’înă. A- 
cestea au fost depistate, una

amenajăm singuri sălile1
in chiar clădirea unde este se
diul clubului, alta intr-un 1- 
mobil foart apropiat. Se punea 
problema ca încăperile respec
tive să fie amenajate, să fie 
dotate cu aparatura corespun
zătoare. Cine să facă toate a- 
cestea ? „Am apelat la sporti
vii și antrenorii secțiilor de 
box și lupte — ne spunea Ion 
Șorcaru, președintele clubului. 
Calificați în diverse meserii, 
ei ne puteau ajuia. mai ales 
că tot ei urmau să fie benefi

ciarii". In sala de lupte, în 
noua sală, antrenorul Emil 
Butu se pregătea să-și încea
pă antrenamentul. Dar mai 
înainte a privit cîteva clipe 
în jur și s-a declarat mulțu
mit de felul cum arăta „ate
lierul" unde muncește în fie
care zi alături de sportivii săi. 
Ne spune : ,„Eu, ca și colegii 
mei, antrenorii Traian Ardelca- 
nu, Vasile Țigănuș și Ștefan 
Enache, am răspuns prompt a- 
tunci cind am fost solicitați să 
ne amenajăm singuri sala de 
antrenament. Sîntem

Un lacăt și
Pe strada Ștefan Gheorghiu 

se află sediul Clubului sportiv 
municipal, în aceeași clădire 
fiind și trei săli destinate pre
gătirii sportivilor de Derfor- 
manță. Discutăm cu tovarășul 
Florin Popovici, președintele

fiecare avind o altă caiincare. 
și nu ne-a fost greu să punem 
umărul. împreună cu sportivii 
am reușit să facem o sală des
tul de atrăgătoare". Intr-adevăr, 
sala de lupte nu numai că este 
frumoasă, dispunind de toată 
aparatura trebuitoare dar este 
utilizată la maximum. Doar in 
timpul prînzului. vreo oră șl 
ceva, se face pauză pentru cu
rățenie. La fel de bine stau 
lucrurile și la sala de box In- 
cadrindu-se fără abatere in nor
mele de economisire t energiei 
electrice și calorice, sportiv- $( 
antrenorii celor două secții fo
losesc intensiv fiecare minut șl 
fiecare oră

o poveste...
clubului, rugindu-l să ne spună 
dacă știe că pe una din ușile 
sălii, cea de baschet se află un

Ion GAVR!' E5CU

(Continuare in oao 2-3)



„Cupa României** la handbal feminin

DE AZI PlNĂ DUMINICĂ-ETAPA A ll-a
In desfășurarea lecției de educație fizica ELEVII Intră In competiție și formațiile divizionare „A“

ESENȚIALUL RĂMÎNE EFICIENȚA ’
Un tînăr profesor dintr-o co

mună mehedințeană ne-a scris 
întrebîndu-ne dacă lucrul In 
circuit mai poate fi folosit la 
educație fizică, „evident, apli- 
eindu-1 in a dona parte a 
«fundamentalei» deci, după 
realizarea sarcinilor de lec
ție"...

Metoda lucrului în circuit se 
aplică de mai multă vreme. 
Prin intermediu] ei se reali
zează o densitate sporită a 
lecției, deoarece clasa, iucrînd 
concomitent, pe erupe pe „a- 
teliere", elimină timpii morți. 
De aici aspectul deosebit de 
dinamic al lectici.

Elaborată cu mai bine de 
trei decenii în urmă la Uni
versitatea Leeds (Anglia), me
toda lucrului >n circuit s-a ex
tins treptat în foarte multe 
țări. La noi a fost pusă în 
practică oficial, in jurul ani
lor 1966. Un anrecîat profesor 
le sport din Sighetu Marma- 
tiei. Ludovic Navodarski. a ex
perimentat-o cu elevii Liceului 
nr 1 din localitate. Un expe
riment didactic au realizat în 
București. în cadrul Liceului 
„Gheorehe Șincai". si cunoscu- 
tii profesori de specialitate Je- 
nica Aitel si Victor Tibaeti. 
Si tot experimental a fost in
trodusă initial șî în învătă- 
mîntnl superior. Inițiator, conf. 
T. Corneșann, de la Institutul 
politehnic din Cluj-Napoca.

Adevărul este că metoda ea 
atare s-a practicat si anterior 
anilor 1966. In 1969. de pildă, 
am fost martori la o lecție 
cu elemente de „circuit" con
dusă. la Piatra Neamț, de prof. 
Vladimir Lașcu, pe aleile par
cului Cozla.

Sigur, si în lecția de educa
ție fizică (ca în general în 
Învățămînt) au intervenit mu

• Profesorul V. Geor
gescu si Al. Paulescu, 
foști jucători de rugby în 
formații de Divizia „A“, 
acum dascăli de sport în 
aceeași unitate de învă- 
tflmlnt. Școala generală 
nr. 93 din sectorul 4 al 
Capitalei Încearcă să 
Introducă sportul cu ba
lonul oval printre elevii 
lor. O,.. tentativă care 
merită să fie încuraja
tă 1
• Echipajele fruntașe 

pe județe șl pe țară ale 
•Expedițiilor Cutezătorii- 

tații calitative. Epoca metodei 
lucrului în circuit n-a mai ră
mas în prim-plan. A apărut 
cea a modelării, apoi a algo- 
ritmizării. Iar mîine, în pas cu 
noul care intervine continuu, 
cine știe 1 Totuși, metoda n-a 
dispărut literalmente, variante 
ale sale le mai „descoperim" 
cînd și cînd. Poate că profe
sorii nu le mai definesc ca 
atare, dar conținutul, organi
zarea unor lecții Ie eviden
țiază. Este bine că unii pro
fesori își mai aduc aminte de 
această metodă ? S-ar cuveni 
să-i „judecăm" pentru că o 
mai folosesc ?

Esențial — credem — este 
ca lecția să aibă atributele dc 
bază și, în primul rînd, să 
asigure participarea tuturor e- 
levilor. Or, acest lucru se rea
lizează sporind interesul cla
sei pentru conținutul lecției, 
imprimîndu-i un înalt grad de 
dinamism. Adică ceea ce_ a 
stat cîndva la ideea utilizării 
metodei lucrului în circuit, 
peste unele neajunsuri legate, 
de pildă, de un exces de mo
tricitate. care se făcea semna
lat în unele lecții. Este desi
gur și temeiul care determină 
unii profesori să nu o dea ui
tării, ceea ce, bineînțeles, nu 
poate fi un pas înapoi.

Important este să ajungem 
în toate cazurile (a se citi : în 
toate unitățile de învățămînt) 
Ia stadiul în care lecția de e- 
ducațic fizică să reprezinte un 
btin al întregii clase, astfel ca 
toți elevii să cunoască, în a- 
cceași măsură, bucuria mișcă
rii, a participării Ia exerciții 
fizice. Ia o activitate sportivă 
organizată. Adică, la eficiență. 
Caracterul formativ-educativ al 
lecției s-ar evidenția, astfel, eu 
prisosință !

1981* vor putea fi urmă- feminine, municipiul Ba
rite prin . . . fotografii, ia Mare începe să se a- 
jurnale de bord și o firme și în gimnastica 
suită de obiecte colecta- ritmică modernă. „Deș
te din traseele parcurse, chiderea** spre cunoaște-

BREVIAR
cu prilejul Expoziției re
publicane pe care o or
ganizează, în vacanta de 
primăvară. Consiliul Na
tional al Organizației 
Pionierilor.

• Cunoscut ca centru 
al gimnasticii sportive

rea acestui centru au fă- 
cut-o elevele Marinela 
loan. Adriana Rednic si 
Monica Ghergheli, Miha- 
cla Moisa, Claudia Csula 
fl Monica Tir», sub în-

LUI LIPALIT, 

J PE URMELE 

„PROFESORULUI I
Igor Lipalit nu vrea să se 

dezmintă 1 Una din gloriile 
sportului românesc cu mai bi
ne de 15 ani în urmă, maes
trul emerit al sportului Igor 
Lipalit conduce în prezent „a- 
telierele" de caiac și canoe ale 
asociației sportive Danubiu din 
Tulcea. Le conduce cu sîrg, 
cu aceeași pasiune dovedită și 
în anii tinereții, ca sportiv de 
performanță. Dovadă, produc
ția sa. Vasilc Diba și Petre 
Capusta i-au fost elevi, acum 
alți doi canoiști „de mare 
perspectivă", cum subliniază 
Lipalit, forțează porțile con
sacrării, Grigore Haralambie 
și Dumitru Lazăr. Iar în... spa
tele lor, copii și elevi, peste 
30, între ei — cei mai ambi
țioși să respecte cuvînt cu cu- 
vînt îndemnurile antrenorului 
Lipalit aflîndu-se Boris Petru 
— Școala generală nr. 10, Mir
cea Feodot, clasa a X-a, Liceul 
industrial de alimentație și 
Marian Ismailciue, clasa a 
X-a, Liceul industrial naval, 
toate unități de învățămînt din 
municipiul Tulcea.

„E posibil ca Delta să-și 
păstreze atuul de pepinieră 
permanentă a caiacului și ca- 
noei ?“ întrebarea noastră a- 
dresată lui Igor Lipalit a pri
mit un răspuns fără echivoc : 
„Da. cu condiția ca antrenorii 
să-și caute elevii in vatra a- 
cestor sporturi, Ia Crișan și 
Mila 23, la Jurilofca și Caraor- 
man și să nu aștepte să vină 
singuri la bac sau Ia lac..."

99 la sută dintre elevii lui 
Lipalit sînt „colecționați" din 
așezările Deltei...

șl a
Pon-

reu-

drumarea profesoarelor 
Rozalia Kandor si Dori
na Negruț, precum 
pianistei Varvara 
gracz.
• Un experiment 

Slt : la Liceul industrial 
de petrol din Cîmpina 
toate clasele (anii de stu
dii) sînt prezente la pau
za de gimnastică. Meri
tele revin comitetului 
U.T.C. pe scoală și ini
mosului profesor de e- 
ducatie fizică Luca He- 
negar.

Rubrica realizata de Tiberiu STAMA

A V-a ediție a „Cupei Româ
niei" la handbal feminin re
intră — după mai mult de 
o lună de la start — în ac
tualitate, patru orașe din țară 
fiind gazde ale atractivei com
petiții. începînd de azi și pînă 
duminică se dispută etapa a 
Il-a (principală), denumită ast
fel întrucit intră în concurs 
și formațiile divizionare „A“. 
Iată programul acestei runde. 
Seria „A", Odorheiu Secuiesc 

(Sala sporturilor)
— Vineri: Universitatea Cluj- 

Napoca — Vulturul Ploiești ; 
Mureșul Tg. Mureș — Con
fecția București. Simbătă : 
Mureșul — Vulturul ; Univer
sitatea — Confecția. Duminică: 
Confecția — Vulturul ; Mure
șul — Universitatea.

CONCURSURILE DE SANIE 
Șl BOB LA DISCREȚIA...

CAPRICIILOR VREMII!
SINAIA, 4 (prin telefon). 

Vremea capricioasă (miercuri 
a viscolit, joi timpul a fost 
favorabil) i-a determinat pe 
organizatorii întrecerilor de 
bob și sanie, de pe pîrtia din 
localitate, să reprogrameze u- 
nele dintre concursurile aces
tei săptămîni. Ca urmare, joi 
a avut loc concursul de sanie 
dotat cu „Cupa I.E.F.S.", care 
a prilejuit o dispută echili
brată (pe parcursul a două 
manșe) între Gh. Dumitrescu 
(C.S.O. Sinaia) și Cr. Picio- 
rea (Tractorul Brașov). Primul 
a repurtat victoria cu timpul 
de 1:32,56. L-au urmat în cla
sament : 2. Cr. Piciorea
1:32,65 ; 3. V. Ifrim (I.E.F.S.) 
1:37,16; 4. V. Radu (Tracto
rul) 1:38,60 ; 5. FI. Stănescu
(I.E.F.S.) 1:41,52 ; 6. V. Gră
madă (I.E.F.S.) 1:42,29. La fe
te : 1. Maria Maioru (C.S.O. 
Sinaia) 1:33,36 ; 2. Daniela
Balica (I.E.F.S.) 1:43,19; 3. A- 
driana Stoian (I.E.F.S.) 1:47,60 ; 
4. Maria Lefter (I.E.F.S.) 
1:47,68 ; 5. Ildiko Antal
(C.S.M. Miercurea Ciuc) 2:01,40; 
6. Elena Stan (C.S.O.) 2:03,20.

Programul prevede ca vineri 
să se dispute „Cupa Tracto
rul" la bob, iar sîmbătă si 
duminică „Cupa Prahova" la 
bob și „Cupa C.S.O. Sinaia" 
la sanie.

Vasile FELDMAN, coresp.

Seria „B“. Alexandria 
(Sala sporturilor)

Vineri : Universitatea Timi
șoara — Constructorul Timi
șoara ; TEROM Iași — Texti
la Buhuși. Sîmbătă : TEROM
— Constructorul ; Universita
tea — Textila. Duminică: Tex
tila — Constructorul ; TEROM
— Universitatea.

Seria „C“, Vaslui 
(Sala sporturilor)

Vineri : Progresul București
— Rapid București ; Știința 
Bacău — C.S.M. Sibiu. Sîmbă
tă : Știința — Rapid ; Progre
sul — C.S.M. Duminică : 
C.S.M. — Rapid ; Știința — 
Progresul.

Seria „D“, Pitești 
(Sala sporturilor)

Vineri : Constructorul Baia 
Mare — C.F.R. Craiova; Rul
mentul Brașov — Hidrotehnica 
Constanța. Simbătă : Rulmen
tul — C.F.R. ; Constructorul — 
Hidrotehnica. Duminică : Hi
drotehnica — C.F.R. ; Rulmen
tul — Constructorul.

în zilele de vineri și sîmbătă 
meciurile încep la ora 17 și, 
respectiv, 18,15, iar duminică 
de la ora 10 și 11,15. Urmă
toarea etapă, semifinală, va a- 
vea loc în zilele de 6 și 7 
martie la Craiova (seria I) și 
Brăila (seria a II-a).

CAMPIONATELE NAȚK
(Urmare din oag I)

națională Iuliana Popoiu. Am
bele au făcut o cursă bună, 
depășind confortabil pe urmă
toarele clasate. De remarcat și 
evoluțiile notabile ale tinere
lor schioare de la Brașovia, 
Angela Rîșnoveanu, Liliana Po
mană și Livia Reit (pregătite 
de Nicolae Sumedrca), clasate 
între primele 10 sportive.

Cursa băieților a fost la dis
creția lui Ion Lungociu (Dina
mo Brașov), care și-a depășit 
net adversarii. Dacă proble
ma învingătorului nu s-a pus 
in nici un moment, lupta pen
tru următoarele poziții în cla
sament a fost aprigă și este 
de retinut faptul că ea s-a 
încheiat cu succesul „biatlo- 
niștilor", care i-au depășit pe 
specialiștii probelor de fond. 
Astfel, Vladimir Todașcă a o- 
cupat locul secund, iar Fran- 
cisc Foriko s-a clasat al 5-lea

SUB ÎNSEMNELE MOBILIZATOARE ALE „DACIADEr
(Urmare din vag. I)

de conducere al Consiliului A- 
■odației studenților comuniști 
•1 Centrului universitar Cluj- 
Napoca, a fost organizată o ta
bără alpină la Păltiniș — Si
biu, in masivul Cibin, precum 
(■ multiple activități sportive 
pentru studenții localnici, la 
tenis de masă, natație și jocuri 
sportive. De notat totodată că 
Imediat după vacanță, Ia Băi- 
soara, centrul alpin clujean, va 
avea loc faza pe centru uni
versitar la schi".

Cîteva referiri și la activi
tatea sportivă a studenților din 
centre universitare mai tinere. 
Le Brașov, de pildă, s-au luat 
măsuri pentru ca o masă largă 
de studenți să poată urca la 
Poiana Brașov, acolo unde nin
sorile din ultimele zile repre
zintă o atrăgătoare invitație pe 
plrtiile de schi și săniuș. Iar 
la Bacău, ne preciza asistentul 
Grigore Tichitiu, secretar al 
Consiliului Asociației studen
ților comuniști din acest cen
tra universitar, unde ninge

masiv „sînt proiectate ture de 
schi-fond in împrejurimile ora
șului dc pe Bistrița și, în ace
lași timp, la clubul din in
cinta Institutului de învățămînt 
superior, concursuri de șah și 
tenis de masă". Două alte pre
cizări ale interlocutorului nos
tru : „Așteptăm cu mare in
teres evoluția reprezentantului 
centrului nostru la finalele 
campionatelor republicane uni
versitare, de la Băile Hercula- 
ne. Este vorba de Gabriel Si- 
mion, anul II, Facultatea de 
tehnologia construcțiilor de ma
șini 2, pe care l-am dori pe 
podium... Și Ia fel, considerăm 
că atlcții și handbaliștii de Ia 
Știința Bacău, care se vor a- 
fla la Slănicnl Moldovei, vor 
realiza o bună pregătire în ve
derea întrecerilor din 1982!“.

Și o subliniere generală : în 
toate cele 19 centre universi
tare ale țării sportul se va a- 
Da în centrul atenției, spre 
bucuria beneficiarilor lui. ma
sele de tineri și tinere din 
toți anii de studii.

IMVITAȚIE LA COMPLEXUL „DOINA** DIN STAȚIUNEA NEPTUN
începînd cu data de 15 februarie 1982, stațiunea turistică 

Neptun oferă condiții de odihnă și tratament, în serii de 
T, 12 și 18 zile, în cadrul modernului complex „Doina".

Personal cu înaltă specializare acordă asistență medicală 
deosebită în tratarea următoarelor afecțiuni specifice curei 
de balneo-fizioterapie : ale aparatului locomotor, sistemu
lui nervos periferic, ginecologic, dermatologice (psoriazis) 
etc. De asemenea, aplică proceduri calde cu nămol de Te- 
chirghiol, băi. cu plante medicinale, electroteranie, aerosoli, 
acupunctură, masaj, saună. Complexul dispune de o piscină 
cu apă de mare încălzită.

Prețuri avantajoase, de extrasezon.
Rezervări de locuri și informații suplimentare la dispe

ceratul stațiunii (telefon 917/31310) și la policlinica „Doina" 
(telefon 917/31517).
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Vă prezentăm P1RT1ILE PARING

Cei 1/1 kilometri care 
despart municipiul Pe
troșani de punctul de 
plecare a telescaunului 
spre baza didactică a 
I.E.F.S. (1700 m altitu
dine) sînt în totalitate 
asfaltați. Timp de ur
care cu telefericul : 20 
de minute. Pe platou 
există pîrtii pentru 
toate gusturile și posi
bilitățile, între 1000 m 
și 2074 m altitudine. 
Pîrtia de coborîre „B** 
(unde se mai poate 
tace slalom și slalom 
uriaș) este una dintre 
cele mai frumoase din 
țară, ea găzduind, în
tre altele, campionate
le naționale de schi 
din 1975. în lungime 
de 3,5 km, are o di
ferență de nivel de 900

de metri. Pîrtia simila
ră, rezervată 
are 2,7 km. Se află în 
construcție un teles chl 
modem, prevăzut a in
tra în funcțiune în 
toamna anului 1982. 
Pînă atunci pot fi în
trebuințate, în funcție 
de nevoile cursurilor 
practice studențești, ce
le 2 telescaune și mai 
multe baby-lifturi a- 
flate în regia I.E.F.S., 
C.S.Ș. Petroșani și a 
altor secții de perfor
manță. Posibilități de 
cazare : cabana Rusu, 
cu 100 de locuri și, în 
limita locurilor dispo
nibile, ’’ 
a ’ “ 
rată 
că.

fetelor,

baza didactică 
Este asigu- 

legătura telefoni-
I.E.F.S.

Mozaic hivcrnal
• Pionierii din co

muna harghiteană A- 
mărăști vor participa 
duminică la o drume
ție cu schiurlle. Scopul 
principal al acțiunii nu 
e numai pur sportiv : 
prilejul va fi folosit și 
pentru observarea di
feritelor aspecte ale e- 
cosistemului în timp 
de iarnă. # Dealul Mo- 
crea din imediata 
pro piere a 
(jud. Arad) va 
duminică - 
desfășurare

a- 
Ineului 

fi — 
teatrul de 

a „Serbă-

Statul

școlar
zăpezii**, în orga- 

șl
rilor
nizarea pionierilor 
școlarilor de la Școala 
generală din localitate. 
• „Cupa Pionierul** la 
biatlon și „Cupa Schi
ul zburător** la sărituri 
— iată concursurile a- 
cestui sfîrșit de săptă- 
mînă, organizate la 
Baia Borșa (jud. Ma
ramureș) și deschise 
tinerilor din localitate 
și din împrejurimi, 
practicanți ai unor dis
cipline ale zăpezii.

specialistului (salvamont)
GIURCU-Dr. IOAN

LESCU, secretarul Co
misiei naționale ,,Sal- 
vamont* : „în această 
perioadă, cînd încălzi
rile bruște pot provo-

ca avalanșe, adică diz- 
locări masive de zăpa
dă, care curg cu mare 
viteză, putînd smulge 
copaci și bolovani, se 
Impune, fn primul

rînd, evitarea zonelor 
de avalanșe, care, în 
general, sînt cunoscute. 
Dacă, totuși, ești ne
voit să parcurgi o ase
menea zonă, e nevoie 
de evitarea deplasări
lor în grup, La distanță 
mică. Turiștii sau schi
orii trebuie să meargă 
Pe aceeași urmă, 
în cazul în care 
„aude* zgomotul

iar 
se 

pre-

Zilele schiului
Din partea Consiliu

lui județean pentru e- 
ducație fizică și sport 
Bistrița-Năsăud 
mim : 
și 7 februarie, 
lea Bîrgăului, 
desfășura o 
vastă intitulată

_. --------1 pn—
„în zilele de 6 

în Va
se va 
acțiune 
„Zilele

Se schiază din
peri-După o scurtă 

oadă de temperaturi 
mal ridicate, care au 
subțiat sensibil stratul 
de zăpadă, în ultimele 
zile a nins din abun
dență și la Păltiniș — 
Sibiu. Ocazia va fi 
prompt exploatată de 
tinerii schiori alpini

Duletinul

mergător avalanșei (un 
uruit înăbușit) este ne
cesară traversarea ra
pidă a zonei pericu
loase și, în ultimă in
stanță, lansarea firului 
(colorat în roșu, gal
ben, verde) din ghe
mul pe care turiștii 
trebuie să-1 poarte fie
care, în mod obligato
riu, la ei. Acest fir are 
o lungime de piuă Ia 
40 m. în timpul tra
versării zonelor de a- 
valanșe, este interzis 
zgomotul de orice na
tură, generator de tre
pidații ale aerului*'.

pentru tineret
schiului pentru tine- 
ret“. Inițiativa se con
stituie într-un adevărat 
festival de iarnă, in 
program figurînd pro
be de schi fond și al
pine, 
fete, 
sport 
citări

pentru băieți și 
performanță 
de masă*.
și... pîrtie liberă!

nou la Păltiniș!
C.S.Ș. Șoimii Si

ca re au lansat
de la
biu, care au lansat 
invitații tuturor unită
ților similare din țară, 
pentru a participa la 
„Cupa Șoimii Sibiu* ce 
se va desfășura la 
sfîrșitul acestei săptă
mîni (Iile IONESCU — 
corespondent).

zăpezii
scurtă durată, din ca-Serviciul prevederi de 

drul Institutului de hidrologie și meteorologie, 
informează despre grosimea stratului de zăpa
dă în zonele montane “ ”ale țării :

Băle a Lac 285 cm 
Ceahlăul-Toaca 197 cn
Cuntu 140 cm
Semenic 170 cm
Stîna de Vale 156 cm
Rarău 124 cm
Babele 71 cm
Lăcăuți 90 cm 
Iezer-Rodnei 51 cm

Predeal 76 cm
Sinaia — 1 500 36 cm 
Vîrful Omul 42 cm 
Paring 92 cm
Vlădcasa 36 cm
Băișoara 61 cm 
Păltiniș 60 cm
Voineasa 24 cm 
Bucin 103 cm

I
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Constr. Tg. Mureș 5—0, C.S.Ș. O- 
dorheiul Secuiesc 1 — Voința Sa- 
tu Mare n 5—2; seria a II-a: 
C.S.M. Cluj-Napoca I — C.S.M. 
Cluj-Napoca II 5—3, înfrățirea Tg. 
Mureș — Voința Satu Mare I 
5—0 I, C.S.Ș. Constanța — C.S.Ș. 
Rovine Craiova 5—3, înfrățirea 
Tg. Mureș — C.S.Ș. Constanța 
5—0, C.S.M. Cluj-Napoca I — Vo
ința Satu Mare I 5—0.

Mircea COSTEA
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DE VORBĂ CU
FLORENțĂ CRACIUNESCU

(Urmare din pag, 1)
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In plină desfășurare

TÎNĂRA CONDUCERE TEHNICA A „BATRINEI DOAMNE <<

VREA SĂ IMPRIME JOCULUI MAI MULTĂ... TINEREȚE

recordul la Bratislava, in stră
inătate, intr-un concurs impor
tant. Să nu se spună că a bătut 
vintul din cine știe ce direc
ție, că arbitrii, că ruleta...

— Apropo de vînt. Se pare că 
„vînarea de vînt" a ajuns o 
boală cronică a aruncării dis
cului...

— Așa e, dar pe mine nu mă 
interesează. Ce iei cu o mină 
dai cu cealaltă... Destule per
formanțe spectaculoase obți
nute in întreceri aranjate de 
pe o zi pe alta nu-și găsesc 
acoperire in rezultatele con
cursurilor importante. Acolo se 
impun doar adevăratele valori 
— cum era Melnik și Menis, 
cum sint Jahl și Petkova...

— ...și cum este și Florența 
Crăciunescu !

— Vă mulțumesc.
— Ce ne poți spune despre 

Jahl și Petkova 7
— Din păcate, din iulie 1980, 

de la Jocurile Olimpice, nu 
m-am mai înțilnit decit cu Pet
kova, o singură dată, in sep
tembrie trecut, la Balcaniada 
de la Sarajevo. Am condus-o 
cinci aruncări, dar m-a între
cut la ultima. Cred că intilni- 
rile frecvente cu cei mai buni 
constituie /o resursă impor- 

matu- 
Sper 

multe
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constituie /o resursă 
tantă a progresului și a 
rizării unui performer, 
ca in 1982 să am mai 
concursuri „tari“ !

— Unul va fi oricum 
tare : cel din cadrul campio
natelor europene de la Atena...

— Da, știu unde bateți: „Tra
diția succeselor românești la a- 
runcarea discului...".

— Exact. Tradiția, — chiar 
dacă ea înseamnă, la „euro
pene", un singur „argint" al 
Argentinei — dar și valoarea 
unei campioane mondiale uni
versitare și, credem, și ambi
ția ei I

— Ambiții are toată lumea, 
valori sint mai multe. Ce pot 
să vă spun este că dacă me
daliile s-ar acorda după cit 
muncești la antrenamente aș 
urca cu siguranță pe podium 
la Atena. Sper să urc, ori
cum, așa cum sper să trec și 
de granița de 10 de metri. E 
greu, e din ce in ce mai greu 
cind ajungi la un plafon ridi
cat. Dar trebuie să progresăm !

foarte
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Pentru U.T.A., ca nou promo
vată, locul 9 ocupat la jumă
tatea întrecerii, precum și si
tuarea ei la „cota 0“ în „cla
samentul adevărului", după ce 
avusese un start mai puțin con
vingător, este un bilanț meri
toriu. Acest lucru nu. a împie
dicat însă conducerea tehnică 
(cea mai tînără din_întreg cam
pionatul) 
de 
de 
pa 
se 
în 
vacanță activă. Fiecărui jucă
tor i s-a stabilit un program 
care avea la bază un plan bine 
întocmit prin prisma înregistră
rilor la capitolul fizic efectuate 
pe parcursul turului. Deci, se 
poete spune că startul în ve
derea sezonului de primăvară 
a început cu prima zi de va
canță. Cum au respectat jucă
torii programul indicat s-a vă
zut în primele zile din acest 
an, cînd, odată cu obișnuitul 
control medical, fiecare a fost 
supus unui test fizic. Acest 
test a avut ca scop stabilirea 
nivelului de unde fiecare jucă
tor va aborda prima etapă a 
pregătirilor, cea a acumulărilor 
fizice. Locul desfășurării a 
fost cel tradițional, la Moneasa, 
cu care arădenii sînt foarte fa
miliarizați. Iată lotul deplasat : 
Szabo — portar (Ducadam era 
la lot, iar Lovaș își satisface 
stagiul militar) ; Bîtea, Marcu, 
Kukla, Rodi, Vușcan, Hirmler, 
Giurgiu — fundași; Mușat, Co-

loan Pătrașcu (31 
ani) și Silviu lorgulescu (36 
ani) — care a preluat echi- 
după etapa a 6-a, cînd ea 
afla la —3, să-și țină elevii 
priză, recomandîndu-le o

raș, Tisa, Hack (de la „spe
ranțe"), Găman (de Ia Rapid 
Arad) — mijlocași ; Cura. Urs, 
Vaczi, Takacs, Melnic (de la 
C.F.R. Arad) — înaintași. Csor- 
das nu a participat la pregătiri, 
fiind operat după ruptura de 
ligamente de la genunchi, su
ferită în meciul de Cupă cu 
Gloria Buzău. La început, pre
gătirile s-au efectuat pe gru
pe, dar treptat ele au ajuns la 
un numitor comun datorită e- 
forturilor depuse în plus de cei 
care în vacanță au fost mai 
puțin receptivi la programul 
care li s-a recomandat. „Au 
fost două săptămîni eficiente 
prin angajamentul Ia efort ma
nifestat de toți jucătorii, atit 
în ședințele de pregătire, care 
vizau creșterea rezistenței, cît 
și in cele in care accentul se 
punea pe mărirea forței dina
mice. Am avut în vedere reali
zarea unei cit mai solide baze 
de încărcare a bateriilor, pen
tru că ne așteaptă un retur di
ficil, dacă ne gindim numai la 
faptul că vom juca acasă cu 
Universitatea Craiova, Dinamo 
și Steaua" — ne mărturisea an
trenorul lorgulescu.

A doua etapă precompetițio- 
nală, cea a pregătirii specifice, 
se desfășoară la Arad, dar — 
din păcate — nu la nivelul 
scontat, din cauza lipsei unui 
teren adecvat de antrenament, 
o mai veche problemă care nu 
și-a găsit încă rezolvarea. Por- 
nindu-se de la datele concrete 
ale turului, antrenamentele din 
această perioadă au la bază un

program judicios alcătuit. în 
care se urmărește înlăturarea, 
pe cît posibil, a deficiențelor 
manifestate, în toamnă, în jo
cul echipei. „Punem accentul 
pe marcaj, insistăm la faza 
recuperării mingii in așa fel ca 
ea să devină imediat con
structivă, lucrăm pentru o par
ticipare cit mai eficientă la 
ambele faze de joc. De aseme
nea, avem în vedere mărirea 
tempoului de joc. adică să ju
căm mult mai tinerește, cu 
elan, dar și mai gîndit, creind 
chiar unele trasee bine stabili
te. Meciurile de verificare pe 
care le-am avut planificate au 
fost un prim 
fluctuația din 
partide, nu atit 
zultatelor (10—0 
și 1—5 cu U.M. Timișoara — 
aici lipsa unor crampoane co
respunzătoare nu o consider o 
scuză), cit mai ales a evoluției 
de ansamblu a echipei ne-a 
arătat că mai avem mult de 
muncit. Și o vom face pentru a 
menține Aradul, oraș cu tradi
ție, în primul eșalon", ne spu
nea tînărul antrenor Pătrașcu.

Adrian VASILESCU

test. Cred că 
ultimele două 
prin prisma re- 
cu Gloria Arad

STEAUA BUCUREȘTI ȘI CHI
MIA RM. VÎLCEA IN GRE
CIA. Divizionarele „A“ Steaua si 
Chimia Rm. Vîlcea au plecat în 
Grecia, unde își vor continua 
pregătirile în vederea returului și 
vor susține cîteva meciuri ami
cale.

DUMINICA, LA GALATI. Di
namo București va întîlni înn-o 
partidă amicală pe divizionara 
,.B“ F.C.M. Siderurgistui 
Meciul va începe la ora

ARMATURA ZALAU — 
PIA SATU 
Unicul gol a 
ciran (min. 
coresp.).

UNIREA DROBETA TR. SE
VERIN — C.F.R. TIMIȘOARA 1—6 
(1—0). A marcat : Criș (min. 24). 
IM. FOCȘANU coresp.).

MOBILA MĂGURĂ CODLEA — 
C.S.M. SF. GHEORGHE 2—1 (1—1). 
Autorii golurilor : Glăvan (min. 
15), Berteanu (min. 85). respectiv 
Siklodi (min. 40). (N. SECE-
LEANU, coresp.).

metalul sighișoara — vi
itorul GHEORGHENI 2— 1 (0—0). 
Au înscris : Vlădeanu (min. 50 
Si 55). respectiv Balasz (min. 75). 
(I. TURCU, coresp.).

TURNEU INTERNATIONAL LA 
CLUJ-NAPOCA. Marți 9 februa
rie va începe la Cluj-Napoca un 
turneu internațional, la care vor 
participa : Z.T.S. Kosice (Ceho
slovacia), F. C. Bihor Oradea, 
C.F.R. Cluj-Napoca și ^U“ Cluj- 
Napoca. lată programul : marți : 
WU“—Z.T.S. ; miercuri : C.F.R. — 
F.C. Bihor ; vineri : „U“ — F.C. 
Bihor și C.F.R. — Z.T.S. : dumi
nică : F.C. Bihor — Z.T.S. si 
»U“ — C.F.R. II. LESPUC. co- 
resp.).

MAIIE 0—1 
fost realizat 
12). (N.

Galați. 
11.
OI.IM- 
<0—1). 

de Mo- 
DANCIU,

C. S. M. DROBfTA IR. SEVERIII ARE IN VIZOR
CONSOLIDAREA ACIOALEI POZIJII IN CLASAMENT

Kukla .AȘTEPT CU NERĂBDARE
UN CORNER LA POARTA ADVERSAI"

— Dacă ai fi reporter. Ște
fan Kukla, cu ce al Începe 
un interviu cu fotbalistul... 
Kukla ?

— I-aș pune o întrebare 
jutătoare. De exemplu, — 
dorință începi returul 1

— Și răspunsul ?
— Vedeți, ar fi ele 

multe dorințe. Dar una 
stăruie in minte. Aș dori să 
se știe că noi jucătorii și an
trenorii nu avem nimic co
mun cu unele greșeli săvtrșite 
de vechea conducere a clubu
lui, semnalate și In presă. 
Doresc, de asemenea, ca at
mosfera din jurul echipei să 
nu aibă de suferit din aceas
tă cauză. Pe această oale fac 
un sincer apel la spectatori, 
pentru că ei trebuie să înțe
leagă primii și să ne ajute 
In acest sens.

— Acum pot să-ți pun o 
Întrebare 1

— Vă rog I
— Cum iți explici că, an de 

an. jueînd totuși fundaș cen
tral, te afli pe lista marcato
rilor, uneori chiar cu «—7 go
luri ?

— Totdeauna mi-a plăcut foar-

cu
a- 
ce

mai 
îmi

ie mult golul. Au fost momente 
cînd, supărat fiind <le> inefi
cacitatea colegilor din prime
le linii, m-am dus in față, u- 
neori ' ' "
lului 
unele 
spun 
tuații 
jwtor 
direcți care nu mă marcau, 
pi rămtntnd undeva la cen
trul terenului. In fiecare meci 
aștept cu nerăbdare un cor
ner la poarta adversă, ca să 
fug pină in careu ji să mă 
angajez în dueluri aeriene. 
Sint foarte grele dar și fru
moase, pentru ca au o spec
taculozitate aparte.

— Cum vezi schimbarea de 
generații la U.T.A. ?

— Este un lucru inevitabil, 
la eficiența ei adueîndu-ne cu 
toții contribuția. Și cei mai 
vechi, și cei mai tineri. In 
ce mă privește, caut să-i a- 
jut, prin sfaturi, pe tineri 
pentru că vreau sd continui 
tradiția lui Lereter și Pojoni 
care au contribuit foarte mult 
la cariera lui... Kukla. Deci, 
acum e rindul meu. (A.V.).

riscînd, !n căutarea go- 
victoriei. Am avut și 
reușite... Dar să vă 

un secret : In unele sl
am primit un mare a- 
chiar de la adversarii

C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
(locul 12, în seria a III-a a 
Diviziei ,,B“) a început pregă
tirile pentru viitorul sezon 
competițional, cu gîndul reali
zării, în returul ediției de cam
pionat, în curs de desfășurare, 
a două importante obiective : 
consolidarea actualei poziții în 
clasament și creșterea nivelului 
jocului. în această idee, lotul 
fotbaliștilor severineni a efec
tuat o primă etapă a pregătirii, 
la Voineasa, în cursul lunii ia
nuarie. aeumuiînd aici, în con
dițiile climatului montan, ener
gia necesară pentru solicitările 
specifice etapei jocului. Luna 
februarie este rezervată, în 
contextul general al instruirii, 
omogenizării de ansamblu a e- 
chipei și stabilirii celei mai

bune formule de echipă, prin 
joc. O serie de meciuri au și 
fost dealtfel perfectate cu for
mații din categoria „C“ și ,.B“. 
De asemenea, au fost stabilite 
și datele de disputare a două 
partide internaționale, in com
pania echipei Kladova (R.S.F. 
Iugoslavia) : 14 februarie, la 
Drobeta Tr. Severin și 17 fe
bruarie. la Kladova. Antrenorul 
Marin Horia are la dispoziție 
în prezent următorul lot de 20 
de jucători : I. Niță, Tuligă și 
Martaloglu — portari ; Dumi- 
trășcuță, Trăistaru, Udrea. Șar
pe, Bilău și Iovan — fundași ; 
Oltcanu, Cațan, Buretea, C. 
Niță și Căprioru — mijlocași ; 
Ghealdir, lancu, Marcoci, Mișu 
Vintilâ, Remescu și Stăncscu 
— înaintași. (M.I.).

Retrospectiva în Divizia „C" scria a XII a
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la 8 la 10 se antrenase echipa 
de baschet a C.S.Ș. Unirea). 
Cele mai multe ore sînt afec
tate clubului Politehnica, dar 
studenții fiind în examene, 
atît antrenamentele de baschet, 
cît și orele de educație fizică 
erau suspendate. Sala de lupte, 
închiriată în exclusivitate Clu
bului sportiv școlar Unirea, nu 
este nici ea bine folosită. A- 
mintita unitate are rezervat 
spațiu de antrenament între 
orele 8 și 9,30 și între 16 și 
19,30. în restul timpului, deși 
sînt solicitări, nu poate intra 
nimeni acolo deoarece podeaua 
are pe suprafața ei numai sal
tele. Avînd atît de puține ore 
pe zi pentru lupte — era de

părere președintele C.S.M. — 
clubul sportiv școlar ar putea 
fi mutat cu antrenamentele în 
altă sală. Aici s-ar putea face 
pregătiri de scrimă și tenis de 
masă, discipline cu mare vo
lum de muncă și care ar aco
peri... întreaga zi-lumină 1 în 
sfîrșit, intrăm în sala de tenis 
de masă. Aici fiecare metru 
pătrat era judicios folosit, la 
cele 5 mese (plus alte două 
jumătăți, pentru antrenament 
la perete) aflîndu-se peste 20 
de copii, împreună cu antreno
rii lor, Nicoleta Șomlea și 
Doru Andrieș.

★
săli din Iași (Sala 

si sala Voința), unde

MIȘCATA !a
există un mare volum de an
trenamente zilnice, erau ocu
pate cu competiții de interes 
național. Dar, în mod deosebit, 
la grupul de săli de la C.S.M. 
se impune revederea progra
mului și folosirea judicioasă a 
spațiilor. în acest sens, A.B.S. 
Iași are obligația să gospodă
rească sălile proprii cu mai 
multă chibzuială, astfel îneît 
spațiul din orele cu lumină 
naturală să fie bine utilizat.

Două dintre echipele aflate in 
prima parte a clasamentului 
„trag" cu sanse mari la șefia a- 
cestei serii : Precizia Săcele și 
Progresul Odorhei, care, după 
cinci si, respectiv, patru etape, 
au deținut primul loc. In „clasa
mentul adevărului". Precizia are 
4-6 p, iar Progresul +4 p, iar 
In retur,chiar în prima confrun
tare (14 
tre ele, 
(In tur 
2—0), In 
pe vor 
cîte opt 
tre candidate . „ ....
promovare fosta divizionară 
Nitramonia 1 ”
.clasamentul 
reșul Toplița

La începutul 
. echipelor din 
fost surprinși ..._ ___
bun al noii promovate Metalul 
Sf. Gheorghe, care debutînd cu 
un 5—0. în meciul cu Minerul 
Bălan, urmat de o victorie, în 
deplasare, la Miercurea Ciuc, a 
fost lideră după etapele I, a 
II-a și a IV-a. Avînd însă un 
finis s< îb (3 p pierdute pe teren 
propriu), a terminat prima jumă
tate a competiției pe un loc pe
riferic.

Actualul lider. Precizia Săcele, 
echipa asociației sportive a Intre-

martie) se întîlnesc în- 
pe terenul din Odorhei 
a cîștlgat Precizia cu 
primăvară ambele echi- 

avea de disputat acasă 
meciuri. Ar mai fi prin- 

la lupta pentru 
.... ___ i ,b“
Făgăraș (4-2 p în 
adevărului"). Mu- 
(+3 p) ș.a.

I turului, suporterii 
seria a XH-a au 
de startul foarte

prinderii Electroprecizia din ora
șul de lingă Brasov, este antre
nată, de mai bine de doi ani, 
de prof. Ovidiu Greavu. In tur, 
cel mai buni jucători au fost ; 
Nicolaescu. Ceică (ambii cu cîte 
4 goluri Înscrise), Forsea, Dobre 
Si juniorul Ursuț. Este una din
tre cele mai tinere formații ale 
seriei, avînd vîrsta medie 
sub 23 de ani. Echipa se bucu
ră de sprijinul Întreprinde
rii respective, are condiții de pre
gătire bune si o bază sportivă 
excelent utilată (președintele aso
ciației — economistul Vasile 
Lața).

Toma RÂBȘAN
Clasamentul seriei :

1. Precizia Săcele 15 9 2 4 20-15 20
2. Progr. Odorhei 15 8 2 5 24-11 18
3. Mureșul Topi. 15 8 1 6 19-15 17
4. Nitr. Făgăraș 15 5 6 4 22-15 16
5. Metrom Bv. 15 6 4 5 13-10 16
6. Chim. Victoria 15 6 4 5 16-15 16
7. Min. Baraolt 15 7 2 6 18-24 16
8. Met. Tg. Sec. 15 7 1 7 17-14 15
9. Unirea Cristur 15 7 0 8 22-22 14

10. Torpedo Zăr. 15 5 4 6 18-19 14
11. Utilajul Făg. 15 6 2 7 15-19 14
12. Minerul Bălan 15 7 0 8 19-35 14
13. Metalul Sf. Gh. 15 6 1 8 19-18 13
14. Tract. M. Ciuc 15 6 1 8 20-21 13
15. Carpati Bv. 15 4 5 6 24-26 13
16. Măgura Codlea 15 4 3 8 11-18 11

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Celelalte 

sporturilor

RTERi PREA NFIERB NTAT ...
ir- porterii, „galeria" cum ne-am
m- obișnuit să-i spunem, am
în avut duminică, la Iași, în Sala

Ies sporturilor, în timpul întîlnirii
e- de Divizia „A“ (și mai ales

on- după) dintre echipele femini-
ară ne de handbal TEROM din
tre localitate și Mureșul Tg. Mtt-
sru - reș. Exasperați de faptul că 
)ri, favoritele lor ratau ocazii du-
ele pă ocazii' că, apărîndu-și
^iat șansele, oaspetele s-au apro-
>ri, plat de cîteva ori pe tabela

o de scor (de la 15—19 ele au
ie : refăcut Ja 16—19). așa-zișii
în suporteri ai TEROM-ului au

as- început să adreseze invective
pe arb’tr'i'vr. totul culm'nînd cu

BLOCAREA acestora în vestia- 
NU re. Abia după vreo trei ore ei 
su- au putut fi scoși de organele

1
de ordine (Ia care s^-a apelat 
prea tîrziu) și trimiși cu o 
mașină la... Roman. Să mai 
precizăm că însuși antrenorul 
ieșencelor, loan Haraga — 
primul chemat să potolească 
spiritele —, șl-a ieșit din fire, 
la un moment dat luînd min
gea de rezervă de pe masa 
arbitrilor și vrînd să arunce 
cu ea în conducătorii jocului! 
Toate acestea nu au nimic 
de a face cu sportul, și de 
aceea este cazul să se pună 
ordine (și la Iași au mal fost 
abateri de acest gen) în com
portarea... suporterilor !

CIȘTIGURILE TRAGERI! LOTO 
DIN 29 IANUARIE 1982

Cat. 1î 5 variante 25% (autoturis
me Dacia 1300); cat. 2: 1 variantă 
100% a 28.924 ie și 17 variante 25% 
a 7.231 lei; cat. 3x 62 a 1.957 lei; 
cat. 4 : 65,25 a 1.860 lei; cat. 5: 
247,25 a 491 lei; cat. 6: 484 a 251 
lei; cat. X: 2.659 a 100 lei. Report 
la cat. 1: 352.256 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300“ de Ic cat. 1, realizate 
pe bilete jucate 25%, au revenit par- 
ticipanților: Nistor Croitoru din Re
șița, Constantin Spiridon din Con
stanța, Vintilâ Popescu din corn. No
vaci, jud. Gorj, Adrean Mateescu și 
Nicolae Ciucâ, ambii din Rm. Vîlcea.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
SPECIALE LOTO 

DIN 24 IANUARIE 1982
FAZA I ; Cat. 2 : 1 variantă 

100% a 50.000 lei șl 7 variante 
25% a 12.500 lei ; cat. 3 : 12,25 a 
6.200 lei ; cat. 4 . 17,50 a • 4.340 
lei ; cat. 5 : 99,75 â 761 lei ; cat. 
6 i 179,50 a 423 lei ; cat. X : 
1.006,25 a 100 lei. Report la cat. 
1: 500.000 lei. Report la cat. 2; 
30.499 lei. FAZA a II-a: Cat. G: 
1 variantă 25% a 12.500 lei, cat. 
H: 6 variante 25% a 2.500 lei; 
cat. I: 12,75 variante a 5.000 lei

sau, la alegere, o excursie de 
un loc în U.R.S.S. sau R.D. Ger
mană; cat. J: 51,75 a 1.000 lei; 
cat. K: 132,75 a 500 lei; cat. L: 
589,50 a 100 lei. FAZA a IlI-a: 
Cat. M: 1 variantă 100% (auto
turism Dacia 1300 sau, la alegere, 
Skoda 120 L și diferența în e- 
biecte existente în magazine) ; 
cat. N: 1 variantă 100% (autotu
rism Dacia 1300 sau, la alegere, 
Skoda 120 L și diferența în o- 
blecte existente în magazine, sau 
excursii de două locuri în 
U.R.S.S. sau R.D. Germană și di
ferența în numerar) și 10 varian
te 25% a 17.500 lei; cat. Oî 8 va
riante 100% a 23.476 lei sau, la 
alegere, o excursie de un loc în 
U.R.S.S. sau R.D. Germană și 
diferența în numerar și 20 va
riante 25% a 5.869 lei; cat. P: 
93 a 2.958 lei; cat. R: 211,50 a 
1.301 lei; cat. S: 386,25 a 300 lei; 
cat. Tî 1.426,25 a 200 lei; cat. U: 
3.706,23 a 100 lei. Cîștigurile de 
la categoriile. M și N, realizate 
pe bilete jucate 100%, au revenit 
particlpanților Dumitru Sfetcu 
dm București și Hie Mihail din 
Caracal, iar cîștigul în valoare de 
50.000 lei de la categoria 2, tot

pe un bilet jucat 100%, lui Stan 
Dumitrescu din Moreni.

PRONOSTICURI...
Pentru pârtiei panții la Prono

sport, concursul de l-a sfirșitul 
acestei săptămîni prezintă o a- 
tractlvitate deosebită, datorită a- 
tît echilibrului de forțe ce ca
racterizează majoritatea partide
lor cuprinse în program, cît și 
reportului de 56.105 lei de la ca
tegoria I. Iată pronosticurile fă
cute de antrenorul Vasile Copil :

I. Ascoli — Fiorentina 1, X ; 
n. Avellino — Udinese 1 ; III. 
Cagliari — Roma 1, X ; IV. Ca
tanzaro — Bologna 1 ; V. Cesena 
— Genoa 2 ; VI. Como — Juven
tus X, 2 ; VII. Milan — Napoli
1 ; VID. Torino — Inter 1, X.
2 ; IX. Catania — Foggia 1 ; X. 
Cremonese — Varese X ; XI. 
Lecce — Perugia X ; XII. Pesca
ra — Pisa 2 ; XIII. Regglana — 
Spal 1. X.

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 5 februarie 1982, se desfă
șoară începînd de la ora 14.30 în 
sala Clubului „Finanțe — Bănci** 
din București, str. Doamnei nr. 
2 ; numerele cTștigătoare vor fi 
transmise la ora 15.35 prin in
termediul micului ecran și la ra
dio în cursul scrii.



Turneul zonal de șah

PATRU CONCURENȚI ÎN BARAJ 
PtNIRU DOUĂ LOCURI!

BĂILE HERCULANE, 4 (prin 
telefon). Trei locuri de califi
care pentru „interzonale" iiind 
adjudecate (Ribli. Subă. Sax), 
lupta pentru celelalte două s-a 
dat în ultima rundă a turneu
lui zonal între nu mal puțin 
de sase concurent! 1 Tn acest 
context hotărîtoare era. fără în
doială victoria. Reprezentantul 
nostru, marele maestru Florin 
Gheorghiu (care a avut o evo
luție sub posibilități) a .eușit 
să se mobilizeze în întîlnirea 
cu tînărul maestru bulgar In- 
kiov. cîstigînd partida în 33 de 
mutări, după un atac excelent 
condus cu piesele negre.

în această rundă finală de 
mare tensiune, si-au valorificat 
sansa Pinter, învingător, cu al
bele. în fata lui Radulov, Szna
pik. care l-a Întrecut (tot cu 
albele în 27 de mutări) pe 
Gheorghiev si Lukacs care s-a 
apărat exact în fața lui Ghindă,

C.C.E. LA BASCHET
(Urmare din pag. 1)

prestației bune a tuturor jucă
toarelor întrebuințate și, în spe
cial. a lui Pali. Mathe și Man- 
gu, cele mal eficace. Entuzias
tul public localnic a încurajat, 
ca întotdeauna pe sportive pen
tru frumosul spectacol oferit.

Au marcat : Pali 17, Mathe 
14. Mangu 12, Anca 7. Bolovan 
6, Popa 6. Jurcă 2, Merca-Bagiu 
2 pentru .,U“ respectiv Cal- 
datlo 14. Noble 12. Rossi 10. 
Paruzzo 6. Monti 6 Premier 6, 
Grosso 4.

Au arbitrat foarte bine L. 
Kral (Ungaria) și M. Erdem 
(Turcia).

★
„CUPA CAMPIONILOR EU

ROPENI" — masculin : Nashwa 
Den Bosch- (Olanda) — Partizan 
Belgrad 92—96, Squlbb Cantu 
(Italia) — Barcelona 107—89 ; 
feminin : Daugava Riga, — 
Sparta Praga 80—71, Mlnior Per- 
nlk — Steaua Roșie Belgrad 
73—59 (38—31).

„CUPA CUPELOR" — mascu
lin : Synudine Bologna — Crys
tal Palace 77—68, Clbona Zagreb
— Hapoel 08—97. Real Madrid — 
Parker Leiden 98—90.

„CUPA KORACI- : Mlnon
Valladolid — Vasas Budapesta 
92—88, Orthez — Zadar 108—105, 
Carrera Veneția — Limoges 
107—84, Steaua roșie Belgrad — 
Late Sole Bologna 91—79, Siben- 
ka (Iugoslavia) — Sebastian! 
Rleti 104—99. Cotonficio Badalo- 
na — Spartak Leningrad 111—91.

„CUPA LILIANA RONCHETTI’: 
Spartak Moscova — /Lokomotiv 
Sofia 109—58, Akademik Sofia
— Spartakus Budapesta 08—69, 
Vs Praga — Vasas Budapesta 
68—65.
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LUPTELE LIBERE IN 1981 —
SUB SEMNUL MARILOR SURPRIZE

obținind remiza in 22 do mu
tări. Ftacnik a remizat cu Csom, 
ieșind din cursa pentru cali
ficare. iar Ambroz a întrerupt 
într-o poziție mai slabă cU Sax, 
fiind greu de presupus că ar 
putea să mai obțină victoria. 
In acest fel. la încheierea tur
neului zonal, patru jucători — 
Gheorghiu, Pinter, Sznapik și 
Lukacs — urmează să-și dispu
te intr-un meci turneu de ba
rai cele două „bilete" pentru 
„interzonale".

Celelalte rezultate : Jansa— 
Ribli, Meduna—Șubă, Velikov— 
Schmidt remize. Ciocâltea—Spi
ridonov si Pavlov—Farago în
trerupte.

înaintea disputării întrerupte
lor (vineri dimineață), clasa
mentul turneului zonal de șah 
este următorul :

Ribli 15,5 p, Subă 13,5 p, Sax 
13 (1) o. Gheorghiu, Pinter, 
Sznapik, Lukacs 12 p. Ftacnik 
11,5 p, Ambroz 11 (1) p. Fara
go 10,5 (1) p, Csom 10.5 p, 
Gheorghiev, Schmidt, Radulov, 
Jansa. Meduna 9,5 p. Inkiov 9p. 
Ciocâltea 8,5 p (1). Velikov 8.5 
p. Spiridonov 8 (1), Pavlov 7 
(1) p. Ghindă 6 p.

RADU VOIA

Anul trecut, înaintea calnpio- 
națelor europene de lupte libere 
(23—26 aprilie) au avut loc — 
așa cum se obișnuiește — mai 
multe turnee internaționale cu 
participare numeroasă și, deopo
trivă, valoroasă, prilejuri exce
lente de verificare pentru con
fruntările continentale. La finele 
acestora aflam însă cu surprin
dere* din telegramele agențiilor da 
presă faptul că mari campioni se 
situaseră pe locuri modeste, în 
timp ce alți luptători, de care 
nici măcar nu se auzise pînă a- 
tunci, triumfaseră la multe ca
tegorii de greutate. Totul a fost 
pus pe seama dorinței de afir
mare a unor sportivi tineri și pe 
lipsa de formă a consacraților.

Au urmat însă campionatele eu
ropene din Polonia, la Lodz. Nu 
mică ne-a fost mirarea cînd am 
văzut cum, bunăoară, campionul 
olimpic „en titre" la categoria 48 
kg. italianul Claudio Pollio, a 
fost întrecut clar la puncte de 
anonimul AH Mahmedov (Bulga
ria). Un alt campion olimpic din 
1980, Valentin Raicev (Bulgaria), 
la categoria 74 kg, s-a înclinat în 
fața debutantului Elbrus Koroev 
(U.R.S.S.), iar vicecampionul o- 
limpic, mondial și european, 
Slavko Ccrvenkov (Bulgaria), la 
categoria grea, a fost surclasat, 
prin tuș. de Adam Sandursk» 
(Polonia) situat, de regulă, pe 
locuri modeste.

Cu explicabil interes au fost 
așteptate campionatele mondiale 
(Skoplje Iugoslavia, 11—14 sep
tembrie). Avea să continue oare 
sarabanda marilor surprize T La 
centrul de presă pronosticurile 
erau atit de diferite îneît cu 
greu ai fi putut găsi un „solist" 
La una din cele 10 categorii de

greutate. Era șl de aștep.at după 
întîmplărlle de la „europene", 
pentru a nu mal vorbi de tur
nee.

Si. într-adevăr, de-a lungul ce
lor patru zile de concurs au 
.capotat" multe stele ale lupte
lor libere. Campionul olimpic, 
mondial și european, ciștigător al 
medaliei de aur la „Universiada" 
de la București, semigreul sovie
tic Ilia Mate, nici n-a ajuns în fi
nală. fiind învins de americanul 
Grey Gibson, japonezul Hydeaki 
Tomyiama, campionul mondial al 
categoriei 57 kg, a pierdut prin 
tuș !n fata foarte tînărulul luptă
tor bulgar ștefan Ivanov, debu
tant la C.M. Un alt debutant, 
americanul Cris Campbell, a dis
pus net la puncte (7—1) de 
campionul mondial al categoriei 
S2 kg, Istvan Kovacs (Ungaria). 
Valoroșii luptători bulgari Petar 
Hrlstov (cat. 100 kg) șl Valentin 
Dimitrov (52 kg), sovieticul Ivor 
Șugaev (52 kg), iugoslavul Risto 
Kiro (74 kg) și multi alții au 
fost Intrecuți de adversari —

cum am mai subliniat — iară 
„cărți de vizită" !

De fapt, în 1931, cu excepția 
cttorva luptători sovietici — Ser- 
ghei Konilaev (48 kg). Sergnei 
Beloglazov (57 kg) si Saiman 
Hasimikov (+100 kg) — ceilalți 
mari campioni au fost stopați din 
încercarea lor de a reedita suc
cesele anterioare.

Indiscutabil, primul an al nou
lui ciclu olimpic a evidențiat cu 
prisosință strădaniile tinerilor 
luptători din multe țări de a se 
pregăti asiduu pentru a fi se
lecționați în echipele care vor 
participa la Jocurile olimpice 
din 1984, Luptătorii noștri ar tre
bui să rețină — cu atît mal 
mult cu cit ei nu s-au numărat, 
o spunem cu regret, printre cel 
care au răsturnat aproape toate 
calculele hirtlel — că timpul nu 
este încă pierdut. Dar ei vor tre
bui să muncească Înzecit la an
trenamente. Poate astfel în 1982 
surprizele plăcute vor veni sl din 
partea lor.

Costin CH1RIAC

GH. BROȘTEANU, PE LOCUL 3 
ÎN TURNEUL DE LUPTE DIN U.R.S.S.

CANDIDAȚI OLIMPICI Șl
(Urmare dtn pag. IJ

fapt cred eu că se datoresc 
succesele patinatorilor. In sec
ție există o atmosferă de lucru 
cu totul remarcabilă. Avem doi 
antrenori buni, soț și soție, Ma
ria și Dan Lăzărescu. Amindoi 
au fost sportivi de perfor
manță, stnt tineri, dar au o în
delungată experiență. De la 
bun inceput au impus elevilor 
lor o disciplină de la care nu 
s-a abdicat niciodată. Și nici 
nu a fost nevoie. Copiii au in- 
țeles ce li se cere, își respectă 
antrenorii și muncesc cu o 
tragere de inimă exemplari.

— Disciplina să fie singura 
cheie a tuturor succeselor ?

— Desigur că nu. Spuneam 
cd cei doi antrenori au o vastă 
experiență. Aceasta i-a ajutat 
să-și organizeze munca de o 
asemenea manieră incit, de o 
bună bucată de timp, toată ac
tivitatea din secție se desfă
șoară pe... bandă rulantă. Cu 
sprijinul clubului s-a creat la 
Tușnad și Sinmartin o secție- 
satelit de patinaj viteză, de 
care se ocupă antrenorul Nico- 
lae Toth, sub directa îndru
mare și controlul antrenorilor 
principali. Aici, in urma unei 
selecții riguroase, sint pregătiți 
permanent cite 10 copii, cel

LA S.C. M. CIUC
mai buni fiind promovați in 
secția centrală. Maria și Dan 
Lăzărescu lucrează și ei lot cu 
cite 10 sportivi: trei seniori, 
cinci juniori și doi copii. An
trenamentele se fac, bineînțe
les, individualizat și cu un vo
lum de lucru la nivelul cerin
țelor mondiale : 3 antrenamen
te pe zi. antrenamente care în
cep in fiecare an in luna apri
lie și se încheie, practic, în lu
na martie a anului următor. 
Deci antrenament non-stop pe 
parcursul întregului an.

— Aveți in pregătire spor
tivi pentru Jocurile Olimpice 
de la Sarajevo ?

— în atenția secției și bine
înțeles a noastră au intrat cinci 
sportivi ale căror performanțe 
sperăm să ajungă pini in anul 
1984 la nivel mondial. Mă re
fer la Tibor Kopacz — noul 
campion de seniori al țării, 
Zsolt Zakarias, lmre Mikloș (a- 
ceștia doi din urmă, juniori), 
F.na Szigeti și Judith BSgozi 
(junioară II). Nu este însă ex
clus ca lista să suportg, pini 
la data Jocurilor Olimpice de 
iarnă, unele modificări. Din ur
mă vin puternic mereu alți și 
alți patinatori, dornici de afir
mare. Iar cine realizează hare
murile pe care le vom impune, 
acela va fi selecționat !

Ieri s-au înapoiat din U- 
niunea Sovietică tinerii noștri 
reprezentanți din lotul de lup
te libere care au participat Ia 
tradiționalul turneu internațio
nal de la Tbilisi. Un turneu 
extrem de dificil, cu concurent! 
lin Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R. D. Germană, Mongo
lia, Polonia, Turcia, Ungaria

și cite 8—9 luptători sovietici 
la fiecare categorie. Dintre 
sportivii noștri o comportare 
meritorie a avut-o Gheorghe 
Broșteanu, clasat pe locui 3 
la categoria 90 kg. Au mai 
concurat mulțumitor. pentru 
stadiul actual al pregătirilor, 
N. Hincu (48 kg) C. Dănila 
(68 kg) și Gh. Fodore (82 kg).

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂa
CAMPIONATELE MONDIALE 

DE SCHI ALPIN
• Proba feminină de coborfre

din cadrul campionatelor mon
diale de schi alpin de la 
Schladming (Austria) a revenit 
sportivei canadiene Gerry Soren
sen, cu timpul de 1:37,47, urmată 
de Cindy Nelson (S.U.A.) —
1:37,88, Laurie Graham (Canada) 
— 1:37,91, Torrill Fjlestad (Nor
vegia) — 1:38,1a etc. Pîrtia a 
măsurat 2543 m, cu o diferență 
de nivel de 674 m și 33 de porțl. 
Timpul a fost însorit, iar zăpa
da, înghețată.

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE PATINAJ ARTISTIC

• Titlul european la perechi, 
la C.E. do patinaj artistic de la 
Lyon, a revenit cuplului Sabine 
Baess — Tassilo Thierbach 
(R.D.G.), aflat la primul său 
mare succes, urmat de Marina 
Pestova — Stanislav Leonovlcl 
(U.R.S.S.) șl Irina Vorobieva — 
Igor Llsovskl (U.R.S.S.).

In proba de dans, după exer
cițiile Impuse, conduce perechea 
engleză Jayne Tor vili — Chris
topher Dean.

O Brian Orser a cîștigat pen
tru a doua oară consecutiv tit
lul de campion al Canadei, tn 
întrecerile de la Brandon (Ma
nitoba). La dans, pe primul loc 
Tracy Wilson cu Robert McCall.

COMPETIȚII
ALE HOCHEIȘTILOR

• In turneul de Hochei pen
tru tineret de la Poprad (Ceho
slovacia) formația U.R.S.S. a 
întrecut Suedia cu 12—2 (4—1,
3—0, 5—1).
• Ț.S.K.A. Moscova (54 p) 

este lidera campionatului unio
nal de hochei, fiind urmată la
2 p de Spartak Moscova la
3 p de Dinamo Moscova. Două 
meciuri restante : Spartak — 
Aripile sovietelor 7—5, Dînamo 
Moscova — Sokolov Kiev 4—L

„CUPA MONDIALA* 
LA SANIE

• Ia Hammastrand a avut loc
un concurs de sanie In cadrul 
„Cupei mondiale" ciștigat de 
M. Walter (R.D.G.) cu 135,20 s 
și Elena Perminova (U.R.S.S.) 
125,79 s. tn clasamentele gene
rale ale competiției conduc 
Ernst Haplnger (Italia) 96 p. 
Owe Handrich (R.D.G.) și M. 
Walter (R.D.G.) 93 p, respectiv
Maria Louise Rainer (Italia) 
39 p, Monica Auer (Italia) 37 p 
etc.

FEBRUARIE In trecut
• 3—13 — Jocurile Olimpice de iarnă de la 

Sapporo (1972); • 4 — Echipajul de bob al Româ
niei (Al. Frlm — V. Dumitrescu) cîștigă titlul 
de campion mondial pe pista de la Engelberg 
(1934) ; • 4—13 — Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Lake Placid (1932) * • 4—15 — Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Innsbruck. Echipa de 
hochei a României cîștigă întrecerile grupei 
B (1976) ; • 6—16 — Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Garmisch Partenkirchen (1936) ; • 6—18
— Jocurile Olimpice de iarnă de la .Grenoble, 
echipajul de bob Ion Panțuru — Nicolae Nea- 
goe medaliat cu bronz (1968) ; • 7 — Consti
tuirea Federației române de tir (1934) • 11—18
— Jocurile Olimpice de iarnă de la St. Moritz 
(1928) ; • 12—24 — Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Lake Placid (1980) ; • 13 — Constituirea

Federației romdne de tents (1929) ; • 14—23
— Jocurile Olimpice de iarnâ de la Oslo (1952); 
• 16 — Constituirea Federației române de fot
bal (1930) ; # 17 — Ocupând locul 3 la C.M. 
de biatlon — tineret de la Altenberg — Gh. Cer
cel cucerește prima medalie a schiului nostru 
(1967) ; • 19 — Bobul României (Al. Papană
— D. Hubert) cîștigă titlul mondial la Schrei- 
berhaus (1933) ; ® 21 — A fost stabilită orga
nizarea „Cupei Davls" la tenis. Au luat parte 
echipele Statelor Unite șl Angliei (1900) ; • 
23—25 — La București a avut loo prima Con
ferință pe țară a mișcării sportive din Româ
nia (1962) ; • 25 — A fost pusă piatra funda
mentală a primului stand de tir la București 
(18621.

„Uneori eu însumi am 
fost surprins cum se 
schimbă prin antrena
ment, în cîțiva ani, toa
te calitățile umane".

PAAVO NURMI
(1897-1973)

atiet finlond^z, fost multiplu 
campion olimpic șl record
man mondial în al&rgârile 

de fond
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Caleidoscop ANTRENORII
Primii antrenori trebuie căutați în palestrele grecilor antici. 

Palestrele, socotite • a fi prima treaptă a educației fizice, erau 
destinate adolescenților. Funcția de antrenor-profesor era înde
plinită de un pedotrib- care dirija exercițiile fizice șl îl pedepsea pe 
cei neascultători. Pedotribul lucra cu băieți, în majoritate din fa- 
miLii aristocratice, de la 12 ani și pînă deveneau efebi, adică 
adolescenți, după care antrenamentele continuau, cu alți specialiști, 
în cadrul glmnaziilor.

+ începînd din anul 1957, mai precis de la data de 10 mal, au 
fost decernate în țara noastră cele dintîi titluri de antrenori eme- 
riți. Au fost distinși cu acest înalt titlu reputații specialiști : regre
tatul Emerlch Vogi (fotbal). Ștefan Petrescu (haltere) șl Radu Hu- 
țan (caiac-canoe). tn mod special, activitatea acestuia din urmă a 
fost foarte rodnică, între elevii săi aflîndu-se cei mai mulți ’* ' 
campionii olimpici, mondiali și europeni ai României la 
sport. Și au fost atîția 1... Astăzi există în țara noastră 133 
nori emerlți.

■A* De regulă marii antrenori au fost și mari sportivi. _____
exemple se abat însă de la regulă. Mal întîi cel al maestrului de 
box Zamfir Popazu, care nici măcar nu îmbrăcase mănușile la 
vreun meci oficial. Și totuși ochiul și harul pedagogic al acestui 
antrenor bucureștean (a activat în perioada anilor ’30—’50) l-au 
ajutat să descopere șl să ducă spre înalta performanță un mare 
număr de pugiliștL între care și mai mulți campioni ai țării. Zia
ristului sportiv brazilian Joao Saldanha, fost fotbalist mediocru, i 
s-a acordat nici mai mult nici mai puțin, misiunea de a antrena 
reprezentativa de fotbal a Braziliei în vederea participări] la C.M. 
iin Mexic (1970). Cu puțină vreme însă înaintea marelui examen, 
care avea să se încheie cu victoria echipei din ..țara Amazonului", 
timona formației braziliene a fost încredințată fostului jucător de

dintre 
acest 

antre-

Cîteva

de renumit, Marlo Zagalo. Un altrenume, acum antrenor la fel ____  _____ ____ ____  ______
ziarist, șeful secției de sport a Agenției maghiare de presă (M.T.I.). 
Hoffer, a fost, mai anii trecuți, antrenorul echipei naționale de 
juniori a Ungariei, iar arhitectul elvețian Paul Wolfisberg a clădit, 
în ultima perioadă de timp, o puternică reprezentativă de fotbal 
a „țării cantoanelor".

★ Două exemple cu valoare de unicat, în ramuri sportive cu 
preponderență exclusiv masculină, cum sînt rugbyul sau săritura 
cu prăjina, ne oferă Mariana Lucescu, antrenoare la rugby la 
C.S.Ș. nr. 2 din București, din mina căreia au ieșit jucători de 
mare valoare precum Țața, Achim. Tudose șl mai noii internațio
nali Alexandru și Paraschiv — căpianul XV-ului național și. res
pectiv, Rodica Gîrleanu, antrenoare la C.S.Ș. Triumf București 
care a descoperit și pregătit numeroși atleți juniori talentați.

In acest context se poate înscrie desigur șl activitatea profesoa
rei Stela Rusu, cea care a antrenat, cu bune rezultate, fosta divi
zionară „A4* de baschet masculin — Politehnica București.

■A- La J.O. de la Amsterdam (1928) finlandezul Kaarlo Măkinen 
cîștigă medalia de aur la categoria cocoș, la lupte libere, după un 
meci memorabil cu belgianul Spapen. Ocupîndu-se îndeaproape de 
pregătirea sportivă a fiului său. Rauno, se poate spune că a con
tribuit în mod substanțial la cucerirea de către acesta. în 1956 
a titlului olimpic la categoria pană, dar la lupte greco-romane

■fr Dealtfel, numeroși alți părinți au fost antrenori ai propriilor 
lor fii, aceștia din urmă obținînd chiar performanțe și mai bune 
în arena competițională. Este și cazul jucătorului de tenis Florin 
Segărceanu, între altele triplu campion mondial universitar pre
gătit de tatăl său Aurel Seeărceanu sau al atletului englez Sebas
tian Coo.

Romeo Vll*RA
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TELEX • TELEX
ATLETISM • Maratonul de 

la Hamilton (insulele Bermude) 
a fost cîștigat de englezul Co
lin Kirkham în 2hl7:28. Au luat 
startul 300 de atleți.

AUTO • Cursa de „24 de 
ore“ de la Daytona Beach a 
revenit echipajului John Paul 
(S.U.A.J și Rolf Stolmm^on 
(R.F. Germania) pe „ Porsche— 
Turbo* cu o viteză medie ora
ră de 184,742 km.

BOX f> Echipa S.U.A. a sus
ținut la Leningrad o nouă în- 
tîlnire, de data aceasta în com
pania unei selecționate reg:ona- 
le, pe care a învins-o cu 10—6.

CICLISM n Prima etapâ a 
cursei „Șoseaua soarelui" dispu
tată la Marbella (Spania) pe o 
distanță de 123 km a fost cîș- 
tlgată de italianul Saronni în 
3h26:12.

FOTBAL • Selecționata Ce
hoslovaciei a jucat la Bogota 
cu echipa locală Santa F6 cu 
care a terminat la egalitate 3—3
(2—1). Cehoslovacii urmează să
susțină cîteva meciuri în Peru. 
9 In preliminariile C.E. (ju
niori) la Belfast : Irlanda de
Nord — Irlanda 1—0 • Restan
ță în campionatul Franței : 
Strasbourg — Bordeaux 1—0. 
în clasament : St. —
34 p, Bordeaux — 34 p. Monaco
— 33 p. • în a doua semifi
nală a „Cupei Ligii" engleze 
(tur) : West Bromwich — Totten
ham 0—0 9 La Belgrad Par
tizan — Honved Budapesta 1—0 
(1—0) 9 în optimile . n la
ale Cupei Olandei, Zwolle — 
Feyenoord 1—0 ! : F.C. Utrecht
— Twente Enschede 2—0. Echipele 
victorioase s-au calificat în sfer
turi".

HANDBAL 9 în turneul fe
minin de la Cheb : U.R —
Cehoslovacia (B) 27—16 : i-t.D.
Germană — Iugoslavia 24—19 
In clasament : R.D Germană — 
6 p, U.R.S.S. — 4 ^nva-
Cia (A) — 4 p. Iugoslavia — 
2 p șl Cehoslovac? ■

TENIS 9 în V”— a
Buenos Aires: Orantes — Pasquier 
6—3. 6—4 ■ Gim-n - - o
6- 3. 6—7 7—5 Tn ...» a
dublu : Kary (Austria) — Ku- 
harski (Ungaria) hu învins ,-u
7— 8, 6—3 pe Segfircennn r»tr- 
▼u (RnmAiv’M.
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