
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL BRAȘOV

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, vineri, 5 februarie, o 
vizită de lucru în județul 
Brașov.

La această vizită, care conti
nuă dialogurile nemijlocite ale 
secretarului general al parti
dului cu colective de oameni 
ai muncii din diferite județe 
ale țării, au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul 
Gheorghe Oprea.

Exprimîndu-și marea bucurie 
pentru reintilnirea cu secreta
rul general al partidului, oa
menii muncii de pe meleagu
rile Brașovului — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — l-au intimpinat, 
pretutindeni, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu manifes
tări de înaltă stimă și res
pect, cu sentimente de aleasă 
dragoste și prețuire.

Moment cu profunde semni
ficații în viața politică și eco
nomică a municipiului de la 
poalele Timpei, a Întregului 

. județ, vizita a prilejuit exa
minarea temeinică a modu
lui în care au fost realizate 
sarcinile anului 1981, precum 
și analizarea temeinică a mă
surilor concrete, operative care 
se impun pentru înfăptuirea 
cu maximă eficiență a tuturor 
prevederilor pe anul în curs 
și pe întregul cincinal.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu muncitori, 
specialiști, cadre de conducere, 
cu activul de partid și de stat, 
s-a desfășurat in lumina exi
gențelor actualei etape de dez- 

cconomico-socială a 
noastre, a orientărilor 
i și clară perspectivă 

tovarășul Nicolae 
i la plenara din 
i a C.C. al P.C.R. 

cadrul 
lucru

Central

voltare 
patriei 
de amplă 
date de 
Ceaușescu 
noiembrie 
și in 
lor de 
mitetul l 
lui.

La intrarea in Brașov, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost intimpinat cu multă În
suflețire, cu manifestări de vi
brant și puternic entuziasm. 

Vizita secretarului general al 
partidului in unități economice 
din județul Brașov a început 
la întreprinderea „Electropre- 
cizia" din Săcele și a conti
nuat la întreprinderea de auto
camioane 
de stofe
șov.

Apoi, 
mașini a străbătut principala 
arteră a municipiului pînă Ia 
Casa Armatei, unde a avut Ioc 
adunarea cu activul de partid 
și de stat.

plenara 
al 

consfătuiri- 
de la Co
al Partldu-

și la întreprinderea 
„Carpatex", din Bra

coloana oficială de

în 
----- --------- -------------- ------ a 
avut loc adunarea cu activul 
de partid, au salutat cu multă 
căldură pe secretarul general 
al partidului, manifestindu-și 
bucuria de a-i avea din nou 
ca oaspeți dragi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Ei scandau 
cu înflăcărare „Ceaușescu — 
l’.C.R. !“, „Ceaușescu la mulți 
ani 1“

In încheierea întâlnirii cu ac
tivul de partid al județului Bra
șov a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebit in
teres, cu deplină aprobare și 
satisfacție, fiind subliniată, în 
repetate rînduri, cu vii și în
delungi aplauze, cu ,urale și 
ovații.

Atmosfera însuflețită în care 
ia sfirșit adunarea este între
gită de momentele vibrante ce 
au loc în holul Casei Armatei, 
unde corul muncitorilor fero
viari din Brașov intonează — în 
semn de profund omagiu adus 
secretarului general al partidu
lui — cîntecul. atît de îndrăgit, 
atît de scump tuturor.. „Parti
dul, Ceaușescu, România", pre
cum și tradiționala melodie „La 
mulți ani !"

La ieșire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt înconjurați din 
nou cu nemărginită dragoste și 
stimă de un mare număr de 
locuitori al Brașovului.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin importanta problemelor 
dezbătute, prin deosebita în
semnătate a măsurilor stabilite, 
vizita secretarului general al 
partidului s-a înscris ca un nou 
moment do referință în vlaț» 
județului Brașov și locuitorilor 
săi. Comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe meleagurile bra
șovene s-au angajat să acțio 
neze, printr-o mobilizare exem
plară a tuturor energiilor crea
toare, prin întărirea ordinii si 
disciplinei, prin creșterea sim
țului de răspundere, pentru în
făptuirea orientărilor și indica
țiilor date de secretarul general 
al partidului, pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a im
portantelor sarcini ce revin mu
nicipiului și județului Brașov 
în perioada actualului cincinal, 
pentru transpunerea în fapt a 
însuflețitoarelor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea 
a| partidului.

Miile de brașoveni aflați 
fața Casei Armatei, unde
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Un frumos succes al sportului românesc

ECHIPA DE SABIE A CLUBULUI STEAUA
A CIȘTIGAT „CUPA

BUDAPESTA, 5 (prin telex). 
La scurt timp după frumoasa 
lor comportare la puternicul 
turneu de sabie de la Moscova 
(locul 2 în compania unor 
gători din elita mondială).

tră- 
scri-

in finală redutabila formație 
Dozsa-Ujpest Budapesta, cu
9—4 I Trăgătorul nr. 1 al echi
pei a fost Ioan Pop, victorios 
în toate cele patru asalturi 
susținute. L-au secondat Marin

Lotul echipei de sabie a clubului Steaua. De la stingă: Marin Mus
tață, Cornel Marin, Constantin Nicolae — antrenorul echipei, loan Pop 

și FI. Păunescu. (Din fotografie lipsește Alexandru Chiculiță)
merii noștri campioni la aceas
tă probă, reprezentanții clubu
lui sportiv Steaua, au ciștigat
— vineri seara — ediția 1982 
a „CUPEI EUROPEI", intrecind

Mustață șl Cornel Marin — cu 
cite două victorii și Alexandru 
Chiculiță — o victorie. Sabrerii 
budapestani au punctat prin 
Gedovaryi și Nagyhazi cu cite

Campionatele naționale de schi fond

ȘTAFETELE TRACTORUL SI A.S.A. BRASOV» » »

Pt PRIMUL LOC
(prin telefon), 
excelentă, pe 

vreme friguroasă, dar cu un 
soare strălucitor, care a creat 
o ambianță plăcută, s-au dis
putat întrecerile de ștafetă din 
cea de 
natelor 
pentru 
traseul 
noavei 
interesantă 
titlurilor, în care au fost an-

PREDEAL, 5
Pe o zăpadă

a doua zi a campio- 
naționale de schi-foni 
seniori și senioare. Pe 
marcat în Valea Riș- 
am asistat la o luptă 

pentru cîștigarea

Astăzi, ele la ora 16,30, In sala Victoria din Ploiești

ROMANIA - CEHOSLOVACIA LA HANDBAL,
UN MECI NU NUMAI AL AMBIȚIILOR

grenate cele mai 
mente din schiul 
fond.

Disputa fetelor (4X5 km) a 
dat cîștig de cauză formației 
Tractorul Brașov, pornită favo
rită datorită valorii componen
telor echipei alcătuită de an
trenorul Ion Sumedrea. In 
schimb, contrar așteptărilor, nu 
schioarele de la Dinamo au 
fost cele care au amenințat 
șefia clasamentului, ci tinerele 
sportive de la Brașovia (antre
nor — Nicolae Sumedrea), toa
te aflate la virsta junioratului. 
Ele nu s-au intimidat de fai
ma adversarelor lor și au e- 
voluat foarte bine, iar Ange
lica Rîșnoveanu a realizat al 
doilea timp al zilei, după E- 
lena Lagusis-Reit, depășind pe 
toate celelalte componente ale 
ștafetelor în care au evoluat 
și membrele lotului național.

bune 
nostru de

EUROPEI»
două victorii. în timp ce Cson- 
gradi și Rapai n-au reușit 
să puncteze... Pentru locurile 
3—4 : ȚSKA Moscova — Hon- 
ved 8—G.

Și pînă la meciul final sa
brerii de la Steaua au avut o 
comportare excelentă, 
debutat în meciurile din 
cu trei victorii (in tot 
partide), 
Dozsa-Ujpest cu 
Zvezda cu 9—0, 
9—1.

In sferturi de 
a dispus destul 
campioana Italiei, Fiainmo Oro, 
cu 9—6, pentru ca în semifi
nale, într-un meci de-a dreptul 
dramatic, cu Honved Budapes
ta, să realizeze un scor egal, 
8—8, dar victorie la tușaveraj, 
cu 6'4—60 !

Victoria sabrerilor de la 
Steaua, prima pînă acum in 
„Cupa Europei", reprezintă ro
dul muncii susținute, responsa
bile, pe care toți componențil 
echipei au desfășural-o încă 
din toamnă, sub îndrumarea 
antrenorului lor. Constantin Ni
colae, precum și la lot, alături 
de antrenorul coordonator, 
prof. Hariton Bădescu.

Tuturor acestor bravi spor
tivi, precum și antrenorilor lor, 
calde felicitări 1

Ei au 
grupă 
atîtea 
rind :intrecind pe

9—5, Cervena
Valiant cu

finală. Steaua 
de lejer de

ELENA LAGUSIS-REIT

Pe poziția a treia s-a situat 
ștafeta clubului Dinamo Brașov, 

întrecerea seniorilor a lat 
cîștig de cauză formației A.S.A. 
I Brașov, care a răsturnat 
pronosticurile, indicînd ca fa-

Radu flMOFTE

(Continuare în pag. a 7-a)

Aflată în „ultima linie dreap
tă*  a pregătirilor pentru tur
neul final al celui de al X-lea 
campionat al lumii, reprezenta
tiva masculină de handbal a 
României susține, astăzi și luni, 
două partide amicale cu se
lecționata Cehoslovaciei. Așa 
cum am mai relatat, oaspeții 
noștri sînt și ei în febra pre- 
parativelor pentru C.M., astfel 
că interesele unei temeinice ve
rificări sînt comune.

învinsă de două ori anul 
trecut de către formația Ceho
slovaciei (la MUnster și la 
Trnava), echipa noastră este, 
fără îndoială, animată de do
rința revanșei. Ambiției cu care 
Radu Voina și ai săi vor abor
da meciurile cu team-ul în 
care Papiernik și Kotrț sînt li
deri valorici i se adaugă — de 
către antrenori. în principal — 
telul unei omogenizări si mai 
depline. Apoi, să nu uităm, lo
tul nostru are acum 21 de ju
cători. iar la campionatul mon
dial putem prezenta doar 16. 
Întîlnirile cu selecționata Ceho
slovaciei pot edifica, deci, co
lectivul tehnic în ceea ce pri
vește ultima selecție. Reiese, 
așadar, că partidele România — 
Cehoslovacia, deși amicale, au

Radu Voina este nu numai un abil conducător de joc, ci și un 
incisiv atacant. Ceea ce și dovedește această imagine.

multiple semnificații si o im
portantă ce nu mai necesită a 
fi subliniată.

Programul întîlnirilor este 
următorul :

ASTĂZI. DE LA ORA 16,30, 
ÎN SALA VICTORIA DIN 
PLOIEȘTI;

LUNI, DE LA ORA 18 ÎN

PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII DIN CAPITALA.

Ambele meciuri vor fi arbi
trate de cuplul Gruiu Gruev — 
Rumen Petkov din Bulgaria. 
Repriza a doua a meciului de 
astăzi, de la Ploiești, va fi 
transmisă în direct de postul 
nostru de televiziune.

Dr. Clement Baciu
iNAINTE DE A FI ÎNTRECERE, SPECTACOL,
SPORTUL E ON MOD

într-o seară, în tipografie, 
spre miezul nopții, așteptind 
bunul de tipar, am zărit pe 
pagina a doua a „Informației" 
din acea seară numele lui 
Clement Baciu. Era vorba de 
un „aparat electromecanic pen
tru prevenirea flebotrombozei 
postoperatorii" creație a fostu
lui campion de atletism.

Am urcat cu o anume emo
ție treptele clinicii de ortope- 
die-traumatologie a spitalului 
„Colentina", condusă de dr. 
Clement Baciu. Era. dacă vreți, 
o reintîlnire după 35 de ani. O 
scurtă stringers de mină a 
comprimat imediat distanța și 
timpul. Fostul campion de 
prăjină nu l-a recunoscut, de
sigur. ne „omul din tribună", 
în schimb, acesta l-a regă
sit imediat pe foarte suplul, 
pe atunci, săritor cu pră
jina Clement Baciu, care 
revenea pe bancă, scutu- 
rîndu-și maieul de nisipul ud 
al gropii — era încă vremea 
superbă a bambusului — ca să

DE A PRIVI VIATA
se așeze lingă rivalul și prie
tenul său Zeno Dragomir, 
blondul Zeno, cu chlloții lui în
totdeauna albaștri, de săritor 
finlandez...

— Aveți nostalgia acelei tine
reți sportive, doctore Clement 
Baciu ?

— O, desigur... Sint amintiri 
care nu se uită... E o stare do 
spirit care rămine... Noi am fă
cui sport dintr-o nevoie spiri
tuală, mai mult pentru mens 
sana... Unii tineri au astăzi o 
undă de ironie, fiind înclinați, 
ii simt, să scandeze, amuzin- 
du-se, in corpore sano... Un fel 
de ala-bala-portocala la adresa 
bambusului, de pe poziția fi- 
ber-glass-ului, care e mai cu- 
rînd un tir cu arcul... N-am 
nimic împotriva prăjinii de sti
clă, dar e altceva fiind, dacă 
vreți, un simbol al deturnării

loon CHIRILA

(Continuare in pag. a 3-a)



Județul Vilcea Ișl diversifică rețeaua de trasee pentru Iubitorii de drumeții șl excursii
Cărți noi

VOINEASA-O NOUA PERLA
A TURISMULUI MONTAN
De la Brezoî, așezare pe 

firul Oltului, părăsind șoseaua 
națională E15 A, un drum de 
asfalt (D.N. 7 A) urmează în 
amonte, cursul numai mean
dre al Lotrului și după aproa
pe 40 de kilometri întîlnești 
o localitate ca de vis. Este Voi
neasa, cea mai tînără „perlă 
turistică a județului Vilcea", 
cum o numesc sugestiv amato
rii de excursii și drumeții, tot 
mai mulți în acești ani cei 
care urcă pînă aici 
sus, 
spre meleagurile Gorjului, prin 
„poarta" Novacilor, sau Hune
doarei, prin Petroșani.

Voineasa („ridicată pe vatra 
nnei vechi așezări de moșneni, 
încă din secolul al 16-lea ; o 
atestare din 9 iunie 1520. apar- 
ținind lui Neagoe Basarab o 

i face cunoscută ca punct de 
hotar cu Transilvania" — du
pă cum ne face precizarea pro
fesorul de istorie George Stan- 
ciu) te primește cu o salbă 
de construct! moderne : un 
hotel (se cheamă „Lotru"), a- 
proape unicat în materie de 
arhitectură și confort, grupul 
de vile unifamiliale în perma
nentă diversificare, alte con
strucții care au luat loc. trep
tat, din 1965 încoace, amena
jărilor amplasate 
zarea șantierului 
lei care se ridică 
mă „arteră", cea 
dișor. a si intrat în probe teh
nologice) sau au fost răspîn- 
dite pe spațiile create prin de
frișarea unor păduri ma
sive de conifere situate pe 
ambele maluri ale Lotrului.

sau mai
către Obîrșia Lotrului,

prin organi- 
hidrocentra- 
aici (o pri
de la Bră-

„Ca stațiune de odihnă, ca 
punct turistic și, in perspec
tivă, ca loc de tratament (n.n. 
pentru bolnavii de silicoză sau 
cei cu afecțiuni nevrotice), 
Voineasa s-a făcut cunoscută 
din 1977, prin intermediul 
U.G.S.R., care a preluat ame
najările inițiale, de șantier, a- 
parținind Ministerului Energiei 
Electrice, și, bineînțeles, le-a 
amplificat și modernizat", ne 
oferă explicațiile de rigoare 
tovarășul Vasile Stan, din co
lectivul de conducere al sta
țiunii, care ne prezintă și 
perspectivele acesteia : „Para
lel cu darea in folosință a pa
vilioanelor de tratament, se ri
dică un grup nou, de hoteluri, 
cu o capacitate de peste 1500 
de locuri, ceea ce va face să 
treacă de 2 000 numărul locu
rilor de cazare, în afara celor 
oferite de localnici. în același 
timp, se ridică un complex 
cuitural-sportiv cu o capacitate 
de 350 de locuri. Fundația se 
și vede..."

Prin urmare. Voineasa zile
lor noastre oferă turismului o 
imagine cu totul atrăgătoare : 
de la cele cîteva cabane și 
hale ale constructorilor hidro
centralei de pe Lotru, mii de 
locuri confortabile In hoteluri 
și vile. „Tot să dorești să pe
treci aici o parte din con
cediul de odihnă" — ne spunea 
muncitorul Ion Crișan de la 
o întreprindere din Alba Tu
lia. Iar ing. Grigore Varabiescu 
din Pitești a ținut să-1 com
pleteze : am venit aici

împreună cu soția și cele două 
fiice ale mele. Frumusețea 
Voinesii, climatul plăcut, po
sibilitățile de acces către îm
prejurimi la fel de frumoase 
sînt tot al ițea invitații pentru 
a reveni in această stațiune..."

Ajungem apoi la... 
proape 1 300 metri 
30 km mai sus de 
(de care se leagă 
drum bun de asfalt), 
unde turiștii vor avea Ia dis
poziție alte peste 1100 locuri 
de cazare, în vile și hoteluri, 
o bază nautică pe lacul de a- 
cumiilare format prin construc
ția hidrocentralei de pe Lo
tru. precum și o pirtic de 
schi — cu telescaun ; versan
tul vestic de Ia Vidra, cu soa
re mai estompat, se pretează 
Ia concursuri de slalom și cobo- 
rîre. Iar în jurul lacului, alte 
amenajări sportive, pentru vo
lei, baschet, tenis și handbal", 
ne completează imaginea aces
tei frumoase zone turistice 
amfitrionul nostru.

...în perioada în care am fă
cut popas la Voineasa și Vi
dra. cursele locale de autobuze 
și zeci de turisme aduceau zil
nic sute de amatori de drume
ție, de excursii. Erau oameni 
de toate vîrstele pentru care 
liniștea, priveliștile îneîntătoa- 
re și aerul ozonat al zonei con
stituiau o adevărată chemare 
la refacere fizică, la odihnă 
activă prin mișcare. Voineasa 
și împrejurimile ei ? O invi
tație lansată tuturor...

Vidra, a- 
altitudine, 

Voineasa 
printr-un 

„acolo

T. BRADEȚEANU

„SERBĂRILE ZĂPEZII

în feericul decor hivernal al 
Păltinișului, aproape 6 000 de 
oameni, tineri si vîrstnici. ve- 
niti din toate colturile jude- 
tului. au petrecut duminică o 
zi de neuitat în împărăția bra
zilor si a zăpezii...

„Clubul de vacanță" al O.J.T. 
Sibiu (primul de acest gen din 
tară și al cincilea din lume) a 
organizat, cu sprijinul generos 
a numeroase instituții si între
prinderi din județ, ediția *82  
a „Serbărilor zăpezii".

Timp de cîteva ore, pe o vre
me admirabilă, pe pîrtia de 
schi de sub Vîrful Oncesti s-a 
derulat un atractiv spectacol. 
Probele sportive, numerele de 
divertisment pe zăpadă, care 
mai de care mai hazlii (cobo- 
rîrea in sac. culesul merelor, 
cursa omului de zăpadă, vînă- 
toarea de fluturi, 
schi, 
tele), 
afla ti 
tural 
de schiori, care au 
„programul", au făcut 
Înaltei lor măiestrii si a cu
rajului. Pe platforma teleschiu- 
lui. artiști profesioniști 'si ama
tori au susținut, în acordurile 
fanfarei și ale orchestrelor, un 
apreciat program artistic. Apoi 
pînă către orele tîrzii ale după-

dansul pe 
carnavalul copiilor si al- 
au încîntat spectatorii 
în marele amfiteatru na- 
al pîrtiei. Cei peste 60 

schiori, care au susținut 
dovada

amiezii (cînd. ca din senin, s-a 
Iscat un viscol în toată regula 
cum numai pe munte se poate 
întîmpla). pîrtiile au fost inun
date de schiori de toate vîrste
le. Copiii, dar nu numai ei 
s-au lansat pe săniuțe...

La căderea serii, caravanele 
de mașini 
automobile 
așternut la 
ducînd cu 
zile minunate petrecute în na
tură...

— sute si sute de 
si autobuze — s-au 
drum pe serpentine, 
ele amintirea unei

nic IONESCU

începută frumos, cu entu
ziasm, cu rezultate bune in 
primii ani, acțiunea „Amicii 
drumeției" este pe cale să se 
stingă în unele localități, un
de începe să supraviețuiască 
doar... pe hîrtie.

„Federația de 
nu mai ține evidența 
lui de participanți, 
deoarece este vorba 
de prea mulți, ne-a 
spus secretarul
F.R.T.A., Mircea Mi- 
hăilescu. Hotărîrea B-a 
mai de mult, ca această 
sarcină să revină județelor. 
Acestea trec însă în dările de 
seamă, la capitolul „Pârtiei- 
panți". toate excursiile orga
nizate prin O.N.T." (inclusiv... 
cele cu autocarul, trenul $i a 
vionul, în țară sl. . . pesta 
hotare î — n.n.).

Știm că de cîtva timp nu 
mai există insigne cu em
blema „Amicii drumeției", ca
re se acordau celor ce reu
șeau să viziteze un anumit 
număr de obiective turistice și 
H se semna în „carnetul de 
drumeție" de către cabanieri

specialitate 
număru-

sau de responsabili de obiec
tive culturale, turistice etc. 
Nu mai există nici alte mij
loace de propagandă pentru a- 
ceastă acțiune. Se spune me
reu. că asemenea ... „mate
riale de propagandă" s-au e- 
puizat. că se vor face altele, 
dar sînt vreo trei ani de cînd 

sînt așteptate insig
nele șl „carnetele de 
drumeție".

La ------
tea, 
că 

județene uită 
cadrul

toate 
mai 
unele

aces- 
trebuie 
foruri 
că, a- 

____ „Daciadei", 
finală pe țară a tu- 
de masă, pentru care

adăugat 
sportive 
nual, în 
există o 
rismului .____ ,
trebuie să se desfășoare con
cursuri la nivel de județ, ale- 
gîndu-se echipajul cîștigător, 
care să intre în competiția fi
nală, intitulată „Ștafeta mun
ților".

„Toate ar merge bine, ne-a 
spus deunăzi un turist înve- 
terat. septuagenarul ieșean 
Gheorghe Pînzaru. Ar merge 
bine dacă acțiunile „Amicii 
drumeției" ar găsi niște . .. 
•miei care să le impulsione
ze".

Sever NORAN

spectatorului, ca ale 
transmisii pe „viu", 
aceasta este un re-

STELELE UNIVERSIADEI
Horia Alexandrcscu este — 

realmente — un reporter fre
netic. un condeier avid de 
subiecte, care trăiește pentru 
a scrie. Si scrie, in „Scînteia 
tineretului" sau In reviste, 
serie cărți, pe nerăsuflate, 
vrînd parcă să ne comunice 
tot ce retina si mintea au re
ținut și au trecut prin filtrul 
sufletului. Omniprezent, el ne 
plimbă prin toate cotloanele 
vieții sportive și — mai nou
— prin labirintul amintirilor.

Harul și spiritul său de ob
servație sînt evidente si în 
cartea „Stelele Universiadei", 
proaspăt ieșită de sub teascu
rile fertilei edituri „Sport-Tu- 
rism". In lunga vară fierbin
te a anului trecut, atunci cînd 
Bucureștii noștri deveniseră 
capitala tineretului sportiv 
studios al lumii Horia Alc- 
xandrescu a parcurs mii de 
kilometri între bazele sporti
ve marcate de emblema celor 
cinci stele, variantă inspirată 
a cercurilor olimpice, a adu- 
năt impresii, a discutat cu 
învingători și învinși, cu ma
rile personalități ale sportului 
mondial, și-a însemnat fazele 
pasionantelor dispute, rețlnînd 
atmosfera din tribune si emo
ția premierilor șl oterlndu-ne 
acum un pasionant „jurnal". 
Datorită lui șl talentului ca- 
re-1 propulsează permanent 
spre straturile superioare ale 
gazetăriei, putem reparcurge
— de această dată în liniște
— episodul magnificei întîlniri 
ale elitei sportului mondial. în 
liniște — este un fel de a 
spune. Pentru că relatarea sa

sugerează fiind răscolitoare, la 
fel de emoționante ca si cele 
oferite 
unei 
Cartea ______  ___ __ _ _
member al splendidelor suc
cese ale sportului românesc la 
Universiadă si — în același 
timp —- al succesului Univer
siadei București ’81. Lectura 
ei îti reliefează deopotrivă 
frumusețea sportului si pasi
unea arzătoare a unui repor
ter entuziast.

Hristache NAUM

Paul Ioachim: „AM SCRIS O PIESĂ

CU SUBIECT SPORTIV"
Paul Ioachim, cunoscutul ac

tor de la Teatrul Giulești și 
autor dramatic, s-a născut la 
Buzău in anul 1930. In orașul 
său natal și-a terminat cursu
rile școlii elementare și secun
dare, iar la București a absol
vit cursurile Institutului de 
teatru și artă cinematografică, 
la clasa artistului poporului 
Ion Finteșteanu.

— Ați făcut sport în tinere
țea dv. ?

— tntii fotbal, apoi, ciclism; 
mai tîrziu am practicat numai 
fotbalul în cadrul echipei liceu
lui .................. *
cu performanțe in... campiona
tul școlar.

— Cum vedeți, sau mai bine 
zis cum apreciați această disci
plină sportivă ?

— Fotbalul jucat așa cum 
trebuie este o mare artă, dar 
și un joc capricios, dealtfel ca 
și teatrul, datorită acestui fe
nomen care se numește spec
tacol. Reacțiile lor sînt fie po
zitive, fie negative, aceasta de- 
pinzind de sportivii și actorii 
în cauză.

— Știm că ați scris piese de 
teatru de mare efect, cum ar fi 
„Ascensiunea unui 
„Nu sîntem îngeri", ______
etc., piese jucate cu succces și

„B. P. Hașdeu“ din Buzău,

general", 
„Goana"

peste hotare. V-ați gîndit vre
odată să scrieți o piesă cu su
biect sportiv ?

— Am șt conceput-o și 
creat-o. O piesă plină de sur
prize, cu răsturnări de situații 
și, plai ales, cu acel neprevă
zut care face deliciul perfor
mantelor teatrale. Cred că va 
vedea lumina rampei cit de cu- 
rînd.

— Ce echipe românești de 
fotbal vă plac cel mai mult ?

— Steaua, care este o... stea 
variabilă, Rapidul, cam încor
setat și incoerent, și, mai pre
sus de toate, echipa noastră 
națională.

— Aveți vreo amintire deose
bită din sport ?

— Da, la 14 ani am partici
pat la un concurs ciclist, în 
orașul meu natal. Eram 30 de 
participanți. Toți pe biciclete 
de curse „Diamant", afară de 
mine, care am concurat pe o 
veche bicicletă „Nauman". Da
torită ambiției, am ieșit primul 
în tur, dintre cei 12 partici- 
panți rămași in concurs, 
turul următor, din cei 12 
ieșit al 11-lea. Virsta și marca 
bicicletei își spuseseră cuvin- 
tul...

în
am

Dumitru MORARU-SLIVNA

închis pentru renovare-, dar pină cînd ?

$

In municipiul Piatra Neamț 
a fost dată în folosință, în 
prima decadă a lunii ianuarie 
1980. o piscină modernă în 
cadrul complexului turistic 
hotel „Central". Această nouă 
bază sportivă, apărută în pe
rimetrul unui oraș în plină 
dezvoltare și modernizare, a 
produs o mare satisfacție în 
rîndul iubitorilor înotului — 
copii, tineri șl vîrstnici, O.J.T. 

Neamț, care patronează aceas
tă bază, se străduia, și reu
șea, să asigure condiții bune 
din punct de vedere utilitar si 
igienic: cu sprijinul C.J.E.F.S. 
Neamț se organizau, aici, cu 

. mult succes cursuri de învă
țarea înotului. Febrila activi
tate s-a desfășurat numai 
Dină în luna iulie 1980. deci 
o perioadă de mal puțin de 
șapte luni de la darea în fo
losință a acestui minunat dar 
făcut iubitorilor de sport din 

Piatra Neamț șl 
Motivul 

activității ?
șl 
ușa de intrare 

stă scris negru pe 
,INCUTS pentru re-

Bem să Înregistrăm unele suc
cese cu 
pe linia 
tulul — ___ __ ____
val de numai șase luni, peste 
200 de copii, apartinînd Clu
bului sportiv școlar, erau stă- 
pîni pe ei In bazinul cu apă. 
Eram optimiști că toți cei

sportivii 
Învățării 

într-un

noștri 
îno- 

inter-

SA-L AJUTAM PE

în-
Dln 

pînă în pre- 
de

municipiul
împrejurimi . 
treruperii 
iulie 1980 
zent pe 
în piscină 
alb :
NOVARE". Nu știm care este 
cauza că piscina cu pricina se 
află în continuă renovare, nu 
știm cine se face răspunzător 
de o astfel de situație inad
misibilă. Știm însă că începu-

Cu cîtva timp în urmă, am 
citit în ziarul „Sportul" arti
colul „Lotul reprezentativ are 
nevoie de Cămătaru" și tre-. 
buie să recunoaștem că pu
blicul spectator, o parte a lui 
desigur, are vina sa în cazul 
acestui fotbalist. Jucător de 
certă valoare. selecționat de 
multe ori în echipa națională, 
prezentă activă șl eficace in 
echipa sa de club, Cămătaru 
s-a impus în aproape toate 
clasamentele de final de se
zon, după criteriile de apre
ciere ale antrenorilor, ziariș
tilor sportivii arbitrilor...

Eșecul „tricolorilor" in ten
tativa de calificare la C.M. 
din Spania nu este un eșec 
numai al lui Cămătaru. A fost 
el, oare, singurul „tricolor" 
care a ratat în meciul de la 
București, cu reprezentativa 
Ungariei I Si-atuncl de ce unii 
au făcut un „caz Cămătaru"?

peste 600 de sportivi, care se 
rulează permanent în cadrul 
clubului, vor deprinde, nu 
numai tainele fotbalului, ci și 
pe cele ale înotului, disciplină 
atlt de importantă în dezvol
tarea fizică generală și de 
pregătire pentru viată a co
piilor. acestui frumos oraș 
moldovean. Dar noi cu opti
mismul și alții cu nepăsa
rea ...

Ne manifestăm convingerea 
că prin acest „semnal4* cei în 
drept vor analiza cu seriozi
tate fondul problemei și vor 
lua măsurile (cît mai urgen
te) care se impun.

Prof. RADU 
director al C.S.Ș.
de fotbal Piatra

CAMATARU !

TOM A
nr. a

Neamț

Nu este nici drept, 
tiv un astfel de _________
Apreciez mîna pe care i-a în- 
tlns-o......................
chipel 
cescu, 
echipei
iova. ..........
buie să l-o întindă șl publi
cul stadioanelor noastre, indi
ferent de oraș. In felul aces
ta i-am reda lui Cămătaru 
încrederea în propriile sale 
forțe l-am ajuta să se de
baraseze de acel complex ca- 
re-1 paralizează activitatea în 
teren, i-am redeclanșa marile 
lui ambiții, demonstrate în a- 
titea partide grele.

nici spor- 
tratament.

tînărul antrenor al e- 
națîonale. Mircea Lu- 
tînărului. atacant al 

Universitatea Cra
ci astfel de mină tre-

VIRGIL MAIER
controlor tehnic de calitate, 

serviciul C.T.C.-Laborator 
la întreprinderea metalurgică 

din Aiud

i

i
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IĂ A TINEREI GENERAȚII

Sportul a fost definit in fel și chip. S-a 
spus că el este o necesitate, un medica
ment, o bucurie, un mod de exprimare. 

Și așa mai departe. Desigur, toate aceste ..de
finiții" au, de-acum, putere de adevăr. Iar dacă 
continuăm să aducem noi argumente în susți
nerea lor, o facem pentru că viața însăși 
oferă, la tot pasul, exemple vil ale binefaceri
lor sportului.

In această pagină, trei oameni din generații 
diferite, din medii diferite, aduc, prin vorbă 
sau faptă, fiecare în felul său, omagiu spor
tului, căruia i-au dedicat sau ii mal dedică încă 
o bună parte din viată. Iar sportul le-a dat, 
la rîndu-i, satisfacții, fiindu-Ie mereu un su
port al aspirațiilor—

RUGBYSTUL CARE VREA SĂ AJUNGĂ... MILIONAR

cînd obștea

E miez de iarnă. Albul ză
pezii căzute din belșug con
trastează izbitor cu verdele 
porților de la curțile îngemă
nate ce străjuiesc drumul de 
asfalt spre Mediaș. Trecători 
puțini la acest ceas de dimi
neață, cei mai mulți copii gră
bind spre școală, dînd binețe 
în stingă și-n dreapta, și celui 
cunoscut, și celui necunoscut, 
cu acea deschidere spre oa
meni atît de caracteristică po
porului nostru. Comuna aceas
ta, Șura Mare, se află la o 
palmă depărtare de Sibiu, o 
asemenea apropiere de oraș a- 
vînd — vom vedea — reper
cusiuni importante în viața oa
menilor de aici. Implicit, în a- 
ceea a unuia dintre cei mai ti
neri președinți de C.A.P. din 
țară, inginerul agronom Emil 
Moișan, pe care-1 căutăm și-1 
găsim exact în ziua în care se 
împlinea un an de 
îi încredințase 
funcția și aproape 
doi din clipa des
părțirii de activi
tatea de perfor
manță a unui 
rugbyst bun, chiar 
„foarte bun" — dacă folosim a- 
precierea antrenorului emerit 
Valeriu I rime seu — deși nu a 
reprezentat niciodată mal mult 
decît ceea ce se cheamă o ve
detă locală.

— A fost grea despărțirea ?
— A fost, ce să mai vorbim. 

Zece ani m-am tot aflat pe 
patrulaterul dintre „hașuri", 
unde am ajuns mai tirziu de
cît alții, abia în primul an de 
studenție la Cluj. Cînd Ale
xandru Paloșanu m-a selecțio
nat, alături de alți zece co
legi — dintre care doar trei a- 
veam să rămînem — nu prea 
știam mare lucru, trebuie să 
mărturisesc, despre rugby, l-am 
deslușit tainele in acea vară a 
anului ’70, cu antrenorul amin
tit, cu jucătorii de atunci Ni- 
colae Cordoș, Horia Bucșa, Io
nel Balint (aud despre acesta 
din urmă că e acum un chi
rurg eminent). Am prins echi
pa Agronomiei, din prima di
vizie. destul de repede, intr-un 
meci la Constanța, cîștigat 
(3—0) in fața formației lui 
Doiclu, Celea, Giuglea. Făceam 
pereche, în linia a doua, cu 

y Octavian Chihaia, apreciatul 
' antrenor de juniori de azi. 

Pentru a trece curind intr-a 
„treia" și a fi chemat, după 
doi ani, la trialul lotului de ti
neret. Mai sus nu am urcat. 

nici atunci, nici mai tirziu, 
cind am trecut, la absolvirea 
facultății — cu media nouă și 
cu zece la „stat" — la Sibiu, in 
echipa de rugby locală și, ca 
inginer, la Merghindeal, apoi 
la Poplaca. Și cit de mult am 
visat să joc măcar un minut 
cu tricolorul pe piept, convins 
că pot. Intr-atit de convins, in
cit, intr-un moment de cum
pănă, de rătăcire, m-au lăsat 
nervii intr-un duel direct cu 
unul dintre contracandidata la 
națională, manifestindu-mă vio
lent. Am plătit pentru asta, 
dar vă rog să credeți, și acum 
regret acea ieșire.

— Spun unii că „plămîn de 
oțel", cum erai supranumit, ar 
mai fi putut juca ani buni.

— Bebe Boboc, antrenorul si- 
bian, nu mi-a iertat nici acum 
renunțarea. Vedeți, chemarea 
pămîntului era mai puternică. 
O purtasem în mine tot tim

Visul uuui miez de iarna

pul, ca un copil de țăran din 
Prundu Birgăului, care am co
sit, am îngrijit animale, am 
făcut tot ce face un om de la 
țară, pină la 19 ani, cind am 
luat drumul orașului și al căr
ților. Iar dacă am fost un rug
byst zdravăn, de bună seamă 
că acolo, la cimp, am adunat 
prețioase resurse fizice.

— Ce a însemnat anul de 
președinție ?

— Muncă, atita muncă de am 
ajuns să nu am timp nici să 
mor, cum zice o vorbă din bă- 
trini. La inceput m-a cam spe
riat alegerea, C.A.P.-ul din 
Șura Mare trăia din amintirile 
unor ani de belșug, după care 
a urmat regresul, fiind o co
operativă cu program de redre
sare. Comuna are mai bine de 
4 000 de locuitori, plus cei pes
te 2 000 ai satului Hamba, dar, 
cu toate acestea, mina de lucru 
e redusă, cei mai mulți agricul
tori au devenit muncitori, a- 
propierea de Sibiu fiind deci
sivă. Revenind la întrebare : in 
anul trecut am pregătit rezul
tatele din '82 (pe primul plan 
aflindu-se asigurarea bazei fu
rajere) și dacă timpul ne va 
ajuta, sperăm In realizări fru
moase. Mai cu seamă că noua 
revoluție agrară, măsurile luate 
pentru îmbunătățirea muncii și 
vieții la țară încep să dea roa

de. Chiar ieri au venit la mine 
doi locuitori din Șura Mare, 
deciși să redevină ce au fost 
ei ți strămoșii lor. Reîntoar
cerea la agricultură e o nece
sitate ce se transformă în rea
litate, iar noțiunea de țăran ca
pătă o nouă semnificație...

Să nu credeți cumva că tot 
acest dialog s-a purtat în vreun 
fotoliu comod, la sediul coope
rativei. L-am început doar în 
camera președintelui, pentru 
a-1 continua la o fermă sau 
alta, printre oameni și animale. 
Au fost și destule momente în 
care Emil Moișan ne-a lăsat 
în compania unuia sau altuia 
dintre acești oameni, noi ză
bovind mai mult într-o discu
ție cu Dumitru Mihu, secretar 
al organizației de bază la bri
gada vegetală, țăran de c,:nd 
se știe (și au trecut atîtea ză
pezi peste el, de i-au albit 
timplele, cum singur spune). „E 

bun președintele, îl 
iscodim, vă place?". 
Ne privește cu 
un anume subîn
țeles, ceea ce vrea 
să însemne că am 
pus o între

bare al cărei răspuns trebuie 
să-I știm : „D-apăi cui nu-i
place omul care știe ce-i mun
ca, care iubește munca 7 Eu 
nu mi-s un priceput in sport, 
dar dacă mă iau după preșe
dintele nostru, se vede treaba 
că sportul e tare bun".

Tînărul președinte se întoar
ce. Citim pe fața lui că ține 
să mai spună ceva, în vorbe 
cîntărite între timp. Așa și 
este :

— Mă gîndeam că în agricul
tură, ca și într-o echipă de 
rugby, totul se leagă. Dacă, 
spre pildă, la vegetal realizăm 
producția, vom avea rezultate 
bune și în zootehnie. Apoi, și 
pămîntul are un antrenament 
al lui. Ce mai semănături am 
făcut noi în toamnă ! Și dacă-i 
adevărat că zăpada din februa
rie întărește semănăturile, cum 
zic bătrînii, atunci cu sigu
ranță că și aici, la Șura Mare, 
ne vom bucura curind de roa
dele de care țara are nevoie. 
Iar daci visul meu de rugbyst 
— să joc in nițională — nu 
s-a împlinit, cu siguranță că se 
poate materializa acela de azi: 
să ajung un președinte milio
nar. Adică al unui C.A.P. bo
gat, de frunte...

Geo RAEȚCHI

între maeștrii de scrimă pre- 
zenți și astăzi între manechine, 
rasteluri și planșe, Androne 
Kovacs din Cărei ocupă un loc 
de excepție. Sabrerul de ieri, 
de la Unio Satu Mare și Steaua 
(în perioada stagiului militar), 
nutrind o pasiune ardentă pen
tru sportul mușchetarilor i-a 
rămas devotat, trup și suflet, 
și după anii dedicați perfor
manței ; anii aceia frumoși in 
care i-a avut ca parteneri sau 
adversari pe Vasile Chelaru și 
Andrei Vîlcca, pe Tudor Ilie 
și Tiberiu Bartoș, alte și alte 
glorii ale scrimei românești, ale 
celei mai spectaculoase dintre 
probele d’Artagnan-ilor noștri.

Pentru Androne Kovacs, scri
ma a rămas frumoasă si în 
continuare, odată cu îmbrăți
șarea meseriei de antrenor. S-a 
identificat cu aceasta din mai 
multe motive. A dorit, mai în- 
tîi, să se afle, mai departe, în 
familia mușchetarilor de care 
l-au legat cele mai statornice 
amintiri ale primei tinereți. 
Apoi, a avut ambiția să poarte 
— și peste ani — tradiția scri
mei din Cărei, descoperind și 
modelînd, la rîndu-i, copii și 
tineri.

„Drum greu, anevoios, recu
noaște meșterul de scrimă. Și 
ne explică și de ce : De fapt, 
eu aveam o meserie, cea de 
lăcătuș pe care n-am înțeles 
să o abandonez. Scrima apărea, 
de aceea, ca ceva în plus, după 
orele de atelier, de produc
ție ...“

Altfel spus, lăcătușul Andro
ne Kovacs realiza două norme 
zilnic, în două meserii în care 
n-a conceput niciodată să aibă 
rebuturi. După orele de atelier 
trecea în sala de sport, spre 
admirația celor care îl cunoș
teau, vecini, prieteni, tovarăși 
de muncă. Nu puțini au fost 
aceia care i-au prezis că nu «va 
rezista acestui efort ; alții l-au 
îndemnat să se ... liniștească 1 
îl cunoșteau, se vede, prea pu
țin 1

Intr-adevăr, Androne Kovacs 
n-a cedat,, nici o clipă visului, 
năzuinței sale de a face din 
Cărei „un oraș al mușchetari
lor". Obstacolele (fiindcă au 
fost, cu duiumul, în anii în
ceputului, prin 1960), departe 
de a-i reteza aripile, l-au în- 
dirjit. A avut și șansa de a 
se intersecta, în pasiunea sa, 
cu oameni de suflet, cu oameni 
pentru care strădaniile lui An
drone Kovacs au reprezentat un 
exemplu de cetățean, care își 
pune toată energia in slujba 
obștei. Unul dintre aceștia a 
fost Ion Corncanu, fostul pri
mar al Careiului. „Dacă am a- 
vea în toate domeniile de acti
vitate cite un Androne Kovacs, 
Careiul nostru ar fi fruntaș nu 
numai pe județ, ci chiar pe 
țară !“, așa ne spune susțină
torul cel mai consecvent al 
meșterului de scrimă. Și. fapt 
demn de relevat, și acum, noul

MUȘCHETARILOR!
primar, Cornelia Șoiman, se »- 
rată a fi alături de Androne 
Kovacs, în efortul de a face 
din Cărei un oraș al mușche
tarilor.

De fapt, cum și este 1 Ca
reiul a dat pînă acum nume
roase talente care au cinstit 
nu numai obștea orașului sau 
pe locuitorii județului Satu 
Mare, ci întreaga țară. Cel mai 
bun produs al școlii de sabie 
din Cărei, ing. Iosif Budahazi*  
a fost titular In echipa olim
pică a României la J. O. de la 
Miinchen ; fratele acestuia, dr. 
Gh. Budahazi, a activat In pri
ma echipă a A.S.U. Tg. Mureș: 
ing. V. Șuta a fost titular al 
Politehnicii Iași (în perioada de 
mare avint a acesteia, cu Dan 
Irimlciuc in formație), prof. M. 
Lupuțiu a făcut parte din 
„4“-ul Universității București, 
iar acum este antrenor la Di
namo. Unii dintre cei care s-au 
inițiat în scrimă la Cărei și 
au ajuns sportivi consacrați, 
muncesc în orașul lor, cazul 
dr. L Gheție, medic radiolog, 
al ing. V. Șuta și Em. Mărcuș. 
Ultimul, după o rodnică activi
tate la Politehnica Iași (dealt
fel ca și Șuta) este acum titu
lar al echipei Victoria Care!) 
prezentă în prima divizie. îm
preună cu el, urcă pe planșă 
Gh. Papula, student anul III 
la A.S.E. din Timișoara, V. Ra- 
țiu, sabrer aflat în vederile lo
tului olimpic de perspectivă, și 
St. Merza, care orădean fiind, 
specializîndu-se în proba de 
sabie, s-a alăturat scrimerilor 
din Cărei. Iar în... rezervă 
activă, meșterul de arme An
drone Kovacs îl are pe Csaba 
Gnandt, „cel mai bun produs 
actual" al său. cum afirmă șl 
cum o dovedesc și faptele, acest 
tinăr sabrer (născut în 1966) 
nutrind ambiția de a merge pe 
urmele înaintașilor săi.

Așadar, prin ambiția lui An
drone Kovacs, Careiul a ajuns 
astăzi un oraș al mușchetarilor 
cu echipă în Divizia „A", eu 
titulari în lotul reprezentativ 
sau în diferite formații din pri
mul eșalon al scrimei româ
nești, cu perspectiva de a crea, 
pe lîngă actualul nucleu de sa- 
breri și un altul de floretiste. 
chiar fiica meșterului de arme 
Ildîko Kovacs, apărînd în pos
tura de antrenoare. Un oraș al 
mușchetarilor, o idee, o năzu
ință și o realitate la care au 
aderat alți și alți oameni pa
sionați din Cărei. în frunte eu 
ing. Cornel Pavel, directorul 
tntrenrinderii F.I.U.T.. ing. Do- 
rel Oprea, din conducerea teh
nică a aceleiași întreprinderi, 
prof. Lazăr Galiș șl prof. Titus 
Doboș, directorii unor instituții 
de învățămînt din localitate, la 
care meșterul de arme Androne 
Kovacs și sportivii săi găsesc 
întotdeauna sprijin și Înțele
gere.

. Tiberiu STAMA

(Urmare din pag. D

sportului spre spectacol— Acest 
sfîrșit de secol o cere, dar asta 
nu mă împiedică să reflectez 
la faptul că rolul generos al 
sportului. în calitatea sa de 
sculptor al trupului și, nu exa
gerez cu nimic, al sufletului 
omenesc, scade... Cu alte cu
vinte. gladiatorii cîștigă poziții 
în disputa cu aheii cei frumoși 
și inteligenți din gymnaziile 
Eladci...

— Mergeți atît de departe ?
— Pentru că, mai mult ca 

oricînd, viața acestui final de 
mileniu, cu cota ei de poluare, 
de stress, de agitație și pro
gramare „Ia secundă", de bom
bardament informational, de 
neutroni, de primejdii latente 
și mai mult chiar, sportul e un 
redresor miraculos pentru or
ganismul uman, foarte solicitat.

— Pledoariile pentru sport 
sînt frecvente. Le auzim me
reu la TV, în emisiunile con
sacrate vieții raționale. Medi
cii încheie mereu cu cîteva cu
vinte despre binefacerile spor
tului, dar le simțim tangențiale 
și chiar formale. De ce î

— Poate pentru că n-au fă
cut sport. Și asta se simte...

— După cum se simte și ple
doaria omului care a trăit 
bucuria sportului...

— E bine spus bucuria spor
tului Sigur că și noi am ridi
cat haltere. Nu ne-am sustras 
chinurilor antrenamentului sau 
ale concursului. Țin minte că 
pc parcursul unui decatlon am 
și fost campion... Nici nu mai 

știam dacă e zi sau noapte In 
timpul cursei de 1 500 de me
tri, dar sportul a fost în pri
mul rînd o îneîntare. Iarna 
schiam. primăvara alergam, 
vara înotam, toamna săream Ia 
prăjină, dar și spre coșul de 
baschet-

— Nu era prea mult 7
— Era o formă de echilibru. 

Era o bucurie să faci mereu 
alt fel de efort—

— Aș vrea să vă pun o în
trebare. Să presupunem că doi 

ÎNAINTE DE A FI ÎNTRECERE, SPECTACOL,

SPORTUL E UN MOD DE A
copil, la fel de dotați la toate 
capitolele, evoluează identic. 
(E o ipoteză teoretică, desigur) 
Cu o singură diferență. Unul 
din ei face sport, celălalt — nu. 
Care ar fi contribuția sportu
lui la formarea personalității ? 
Ar fi interesant să încercați 
răspunsul în procente : 10. 20 
la sută ?

— Nu ezit. Contribuția e de 
sută Ia sută. Și nu e vorba 
doar de cutia toracică sau de 
biceps. Un om care a făcut 
sport are un plus de ordine 
interioară, de forță, de rezis
tență în toate direcțiile. Bine
înțeles că înțeleg prin sport 
redresorul care face ca poten
țialul biologic al unui om, pro
gramat și el să fie păstrat. Nu 
cred in studenții care încearcă 

să se autodepășească în cîteva 
nopți de studiu. Cred in echi
libru. Prcmianții din școala 
elementară „mor" în liceu. Pre- 
mianții din liceu se epuizează 
la facultate. Cei de Ia facul
tate— Sportul practicat în nu
mele echilibrului îți îngăduie 
să-ți declanșezi întregul poten
țial Ia momentul oportun, ca 
intr-un sprint bine plasat în 
cursă. Bineînțeles că această a- 
firmație nu exclude excepțiile. 
Dar majoritatea se supune a

ceste! reguli, în care sportul e 
un generator de tensiune vi
tală—

— Ce spuneți despre sportivii 
noștri de performanță ?

— Toată lauda pentru fru
moasele lor succese. Mă gîn- 
desc, insă, in primul rînd, la 
deschizătorii de pîrtie, Ia Costy 
Herold, care a fost, pentru noi, 
un fel de semizeu al sportului, 
prototipul prin excelență, în 
sensul ideii pe care am încer
cat să o sugerez. Mă gîndesc 
Ia cei care au doborit limite 
mereu .inaccesibile", care au 
ținut multă vreme performanța 
în Ioc — Zeno Dragomir, cu 
acel „peste patru" Ia prăjină, 
Soeter cu acel „peste doi me
tri" la înălțime, Iolanda. ale 
cărei performanțe au deschis 

gustul întregii lumi pentru ace
eași săritură—

— Văd că amintiți atlețl. 
Rămîne atletismul în fruntea 
preferințelor ?

— Atletismul e sportul în 
care nu poți păcăli pe nimeni. 
Celelalte au note, punctaje re
lative, decizii uneori arbitrare. 
Atletismul și natația nu pot 
minți. Iar adevărul face parte 
din sport. Dacă mă întrebați 
de preferințe, m-aș gîndi la 
unghiul din care privești un

PRIVI VIAȚA
sport sau altul. Dacă aș face 
un clasament al sporturilor 
care îți aduc mari satisfacții, 
m-aș gîndi in primul rind la 
schi, mai ales pe pîrtii virgine, 
și la planorism, cind aripile 
trepidează ușor, intr-o liniște 
desăvîrșită. Dacă privesc din 
unghiul spectacolului, aș spune 
hochei și rugby, care sini și 
sporturile de echipă în care se 
practică efortul nedrămuit. In 
sfîrșit. dacă recurgem la un
ghiul sporturilor în care ' poți 
avea senzația mișcării perfecte, 
în vecinătatea calculului mate
matic, atunci trebuie să ne gîn- 
dim la atletism, la natație, e- 
ventual la tenis.

— Ce impresie v-a făcut Ilie 
Năstase ?

— Năstase a fost un feno

men. dar Tiriac ml se pare na 
tip mai interesant, o creație a 
sportului, un om pe care spor
tul I-a modelat in proporție 
de 200 la sută, un exemplu 
pentru ceea ce spuneam mal 
înainte.

— Aveți doi băieți...
— Da. Unul e arhitect, celă

lalt — fizician. Au făcut sport. 
Porniseră chiar pe drumul per
formanței. Dar nu s-a mai pu
tut. Nu au mai avut cum să 
obțină cele cinci ore necesare 
pistei, astăzi. Dar, pentru el. 
sportul a rămas un mod de a 
trăi.

— Cele mai frumoase amin
tiri ?

— Zatopek Ia București, seara 
cu Bob Gutovski. pe „Republi
cii", cîteva meciuri de rugby 
și, înaintea tuturor, prietenia 
cu Zeno Dragomir. Apropo, 
Zeno era un mim neîntrecut. 
Ne uimea pe toți. Cînd îl imi
ta pe Aurel Coman sau pe Ha- 
valeț, avea ceva din geniul lui 
Marcel Marceau. L-am rugat să 
mă imite și pe mine. Am in
sistat. Dar cu toate că șarjele 
Iul erau întotdeauna nevinova
te, a refuzat : „Te rog să nu 
inșiști, Bebe. Mi-ar fi imposi
bil. între noi e altceva. Sîntem 
prieteni" Era și acesta un mod 
de a trăi..
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• Divizionara „A* Sportul stu
dențesc a plecat ieri într-un 
turneu de cîteva jocuri în Iugo
slavia și Italia. în program figu
rează partidele cu Selecționata 
orașului Zagreb, Olimpia Ljublia- 
na șl cu Osiac, • formație din 
liga a doua a campionatului iu
goslav. In Italia, studenții bucu- 
reșteni vor evolua în compania 
echipelor A. C. Napoli, Genova 
sau A. S. Roma șl a formației 
Rimini, din campionatul secund.

• GAZ METAN MEDIAȘ —
A.S.A. TG. MUREȘ 1—3 (1—2).
Au înscris Bălău (min. 8) pentru 
localnici, Gali (mln. 10) și Bolba 
(min. 43 și 60) de la oaspeți 
A.S.A. a folosit formația : Bir o 
n — Szabo, fepîr, Unchlaș, Haj- 
nal — GalL Biro L C. Hie — Du

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI A FĂCUT JOC 
EGAL [0-0] CU REPREZENTATIVA HONDURASULUI

• liecini cu Guatemala a 
cu salvador ® Fotbaliștii 
Ieri, la ora peînzului, am a- 

vut legătura telefonică cu Mir
cea Lucescu, antrenorul selec- , 
ționatei divizionare, care între
prinde un turneu în America 
Centrală. Iată amănuntele fur
nizate de el despre partida 
disputată cu echipa Hon iure
șului și încheiată la egalitate : 
0—0.

Meciul s-a disputat în noc
turnă, în prezența a 30 000 de 
spectatori.

Selecționata divizionară a 
României a început întîlnirea 
cu următoarea formație : Du- 
cadam — M. Marian, Zare, 
Iorgulescu, Rodnic — Andone, 
Boîoni, KIein, Petcu — Turcu, 
Gabor. După pauză, au mai 
fost folosiți Șoiman (în locul 
lui Andone). Văetiis (în locul 
lui Turcu) și Șt. Popa (în lo
cul lui Klein). Cu un bun ran
dament au evoluat M. Marian,

lost contramandat • Este posibilâ o noua partida
noștri participa la „hexagonalul*  din Venezuela

Zare, Rednic, Klein, Petcu și 
Turcu.

A fost un joc bun, combina- 
tiv, fotbaliștii noștri păstrînd 
mai mult timp inițiativa în fa
ța unui adversar redutabil, ca
lificat, cum se știe, în turneul 
final al campionatului mondial 
din Spania. Dealtfel, chiar în 
mln. 4, Gabor a scăpat singur, 
a fost faultat în suprafața de 
pedeapsă, dar arbitrul nu a 
acordat penaltyul care se im
punea. In mln. 27, o infiltrare 
a lui Klein pe zona centrală 
s-a sol lat cu un șut puternic 
al acestuia, de la 16 m, porta
rul advers respingînd cu difi
cultate în corner.

Și în repriza secundă jucăto
rii noștri au trecut pe lingă 
deschiderea scorului. Cea mai 
clară ocazie a avut-o Turcu, 
in min. 49, cînd a reluat, cu 
capul, la vinclu, mingea cen
trată de Klein, dar portarul

echipei gazdă a reușit să res
pingă din nou. Alte două si
tuații de gol au fost irosite 
de Gabor în finalul partidei.

★
Selecționata divizionară a 

României nu va mai juca în 
Guatemala, cum se anunțase 
inițial. Din Tegucigalpa, capi
tala Hondurasului, fotbaliștii 
noștri s-au înapoiat ieri în El 
Salvador. unde organizatorii 
turneului intenționează să re
editeze meciul disputat dumi
nică între selecționata divizio
nară a României și reprezenta
tiva Salvadorului.

Marți, echipa română se va 
afla în Venezuela, unde va 
participa la un turneu hexago
nal alături de primele repre
zentative ale Hondurasului, Ve- 
nezuelei și U.R.S.S., a forma
ției Ț.S.K.A. Sofia și a uneî 
echipe de club din Columbia.

Pregătirile divizionarelor „A“ In plină desfășurare

PENTRU RETUR, F.C.M. BRAȘOV PROMITE

UN FOTBALIST DEVINE CI 
CU CIT ESTE MAI Bl
Fotoreportai la zi printre jucători

„.Marți 2 februarie. O zi aspră de iarnă. Ca în fiecare an pe 
vremea aceasta, între prima parte a perioadei pregătitoare și 
„precompetițională", fotbaliștii bucureștenelor Dinamo, Sportul 
studențesc și Progresul au în program, ca dealtfel toți jucătorii 
divizionarelor „A", trecerea probelor 3 X1600 m (prin care se 
testează capacitatea lor de efort, mai precis rezistența acumu
lată la capătul celor aproximativ trei săptămîni de pregătire fi
zică generală), 3 X 15 flotări și 3 X 15 sărituri (prin care se veri
fică forța și detenta). Fiecare „bucată" de 1600 m trebuie par
cursă în maximum 6 minute, dar un jucător bine antrenat, care 
își respectă condiția de fotbalist-performer, realizează timpi su
periori baremului respectiv. Că este așa, aveam să ne con
vingem la fața locului, la Stadionul Republicii, pe a cărui pistă 
de recortan jucători ai celor trei formații bucureștene, în frun
te cu Dinu. Țălnar și Munteanu II, au fost cronometrați în 
timpi variind între 5:30,0 și 5:47,0, (Cu o zi înainte, Iordănescu 
șl FI. Marin, cei mai bine pregătiți dintre jucătorii Stelei, la a- 
cest capitol, realizaseră rezultate asemănătoare).

Au fost si fotbaliști, ca Augustin, Stredie, M. Sandu, G. Sandu, 
Dragu și I. Alexandru, care obținînd timpi inferiori normei n-au 
trecut examenul. Toți aceștia, împreună cu coechipierii lor indis
ponibili din diverse motive (accidentări, stări gripale ș.a.), vor 
repeta acest test în ziua de 24 februarie.

„Nu absolutizăm importanța acestor teste — ne spunea, la 
sfîrșit, antrenorul federal Cornel Drăgușin, prezent, marți, pe 
„Republicii", împreună cu antrenorul Ilie Oană, președintele Co
misiei de specialitate a C.M.E.F.S. București — pentru jocul de 

fotbal. Dar le considerăm necesare, intrucit ele constituie pre
țioase repere ale formei sportive în diversele perioade de pre
gătire. Vom repeta deci aceste teste cu divizionarele „A", Ia dis
tanțe regulate de timp, apropiindu-le de specificul și cerințele 
jocului, printr-o îmbinare armonioasă a probelor de viteză, 
forță, rezistență și indeminarc".

Pentru că, adăugăm noi, revenind de unde am plecat, FOT
BALUL ACTUAL DEVINE TOT MAI MULT O TNMĂNUN- 
CHERE A TUTUROR ACESTOR CALITĂȚI, care îi permit ju
cătorului să fie stăpîn pe balon în condiții de mare angajament 
fizic, din primul și pînă în ultimul minut al meciului.

Este un adevăr, demonstrat, in bună măsură, și de fotorepor
tajul de față...

UN SPIRIT DE ECHIPĂ

Joi, jucătorii de la F.C.M. 
Brașov se aflau în... plin con
curs. Era ziua trecerii norme
lor de control. Pe un traseu 
de 400 m, măsurat de Nicolae 
Pescaru și Ion Alecu, asistați 
de antrenorul zonal Virgil Ri- 
zea, pe una din aleile din Po
iana Brașov, monomul la sosire 
avea următoarea ordine : Șu- 
lea, Chioreanu, Marinescu, Na- 
gbi, Ștefan... „încheietori de 
pluton", Bcnța, Boriceanu și 
Paraschivescu, ultimul handi
capat de o entorsă la gleznă. 
„Important este că toată lu
mea a parcurs fără dificultate 
distanța celor 1 600 m, fiecare 
jucător fiind cronometrat ou 

I. Naghi: „INTINȚIONIZ SĂ MĂ REPROFILLZ

CA FUNDAȘ CEAIRAL fi[ MARCAJ"

— Al pierdut... trenul tur
neului selecționatei divizionare 
în America Centrală...

— Din cauza unei neșanse. 
Am făcut parte din iotul lăr- 
Qit. dar, cînd tmi era lumea 
mal dragă, In al doilea meci 
de verificare din ianuarie, cu 
I.C.I.M. Brașov, am contractat 
o ruptură de fibre musculare 
care m-a scos 10 zile din cir- 
cultul pregătirilor ți astfel 
am scăpat deplasarea peste 
Ocean.

timpi buni", ne spunea Virgil 
Rizca,

La Început, antrenamentele 
brașovenilor au avut un carac
ter pur fizic. S-a lucrat în 
aer liber și în sală, unde cir
cuitele, halterele, mingile me
dicinale contribuie la îmbună
tățirea forței și mobilității. De 
ieri, de cînd brașovenii au 
coborît din Poiană, pregătirile 
se vor axa pe „specific", pe 
un lucru mai intens cu balonul.

„Pornim de la ideea că ni
meni nu este titular — afirma 
Nicolae Pescaru. 8-a făcut o 
pregătire excelentă la munte. 
Rămine de văzut cine va ști 
să-și păstreze intacte acumu-

— Al posibilitatea să revii...
— Așa este. Pentru că 

m-am pregătit mai bine ca 
oricind și vreau ca tn meciu
rile din returul campionatului 
td am o formă constant bu
nă, să fiu notat mereu bine 
ți să atrag asupra mea aten
ția antrenorilor de la lot.

— Ești un libero greu de 
trecut. Ce crezi că-ți mai lip
sește ?

— Am fost libero... Inten
ționez să mă reprofilez ca 
fundaș central de marcaj. 
Știți, mă pasionează să... 
discut direct, mai îndeaproa
pe, cu virful central de atac, 
de regulă un om de gol... Am 
primit tn turul campionatului 
18 goluri, iar atacanții noștri 
au marcat doar 14. Ca fundaș' 
de marcaj, sper ca tn sezonul 
de primăvară rolurile să se 
inverseze. Adică, noi, apără
torii, să primim mai puține 
goluri, iar înaintașii să mar
ee mai multe.

— Ce-i prevezi F.C.M.-ului 
în retur ?

— O comportare mal bună 
ea ptnă acum, pentru că 
ne-am pregătit eu multă tra
gere de inimă. Ne-am propus 
ea obiectiv să terminăm cam
pionatul tn partea superioară 
a clasamentului. (Gh. Nt.).

MAI BUN
lările, să-și ordoneze viața a- 
cordînd importanța cuvenită și 
antrenamentului invizibil. Vrem 
să știm exact pe cine contăm, 
indiferent că se numește Ma
rinescu, Bența, Paraschivescu, 
Lăcătuș, Mandoca, ultimii doi 
fiind juniori, promovați, în a- 
ceastă iarnă, în Iotul primei e- 
chipe".

Dar iată lotul cu care bra
șovenii abordează returul : 
Popa și Balaș — portari ; Ște
fan, Manciu, Papuc, Dărăban, 
Panache, Naghi, V. Popa, Luca 

— fundași ; Șulea. Gherghe, 
Ciobanu, Spirea, Chioreanu și 
C. Popescu — mijlocași ; Ben- 
ta, Paraschivescu, Marinescu, 
Boriceanu, Batacliu, Lăcătuș și 
Mandoca — înaintași.

La F.C.M. Brașov se simte 
un suflu nou, tineresc. „Ordi
nea și disciplina devin din ce 
In ce mai mult deviza noas
tră. Am reușit să întronăm un 
adevărat spirit de echipă în 
rindurile jucătorilor. Ei au în
țeles că numai alcătuind un 
colectiv puternic pot face față 
întrecerii dîrze din campionat", 
afirmă antrenorul secund Ion 
Alecu.

Aprecieri confirmate, într-un 
fel, de medicul Laurențiu Taus, 
care (de 25 le ani lîngă e1- 
chipă) susține că. la sfîrșitul 
fiecărui antrenament, revenirea 
după efort s-a făcut de fie
care dată Intr-un timp foarte 
scurt, indicii fiziologici înca- 
drindu-se în parametri op
timi.

„Cînd am preluat în vară e- 
ehipa, spunea Nicolae Pescaru, 
era ca o corabie pe o mare 
agitată. Treptat, am reușit să 
o aducem pe... linia de plu
tire. Atmosfera este acum foar
te bună, ceea' ce mă face să 
cred că, în retur, echipa va 
avea o comportare superioară. 
In timpul care ne-a mai rămas 
pînă la startul sezonului de 
primăvară, va trebui să eli
minăm unele defecțiuni, în a- 
plicarea marcajului, tn modul 
de a acționa la finalizare. Ori
cum, F.C.M. Brașov nu va 
coborî Ia sfîrșitul campionatu
lui sub locul 7 în clasament".

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI • MECIURI AMICALE • ȘTIRI • MECIURI AMICALE

Un grup masiv de fotbaliști ai echipei Progresul-Vulcan a C
luat startul într-o serie de 1 600 m. c

în planul îndepărtat, antrenorul Robert Cosmoc, care, după n
ultimul tur de pistă parcurs de jucătorii lui, ne-a declarat ur- n
mătoarele : „Un asemenea test devine grăitor cind nu este sin- d
gular. Cu alte cuvinte, el nu trebuie absolutizat (nu totul este d 
să alergi intr-un timp anume, ci CUM, IN CE CONDIȚII ți CU

Al

lău, Bolba, Fanicî. Au mai jucat: 
Naște, Cern eseu, Fazekaș, Stoica 
H șl Both II. (M. Țacăl — oo- 
resp.).

• GLORIA BISTRIȚA — CHI
MICA* * TÎRNAVENI 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost marcat de 
Coman (min. 85). (L Toma — 
coresp.).

• PROGRESUL ODORHEIU 
SECUIESC — C.S.M. SF. GHEOR
GHE 0—2 (0—1). Ambele goluri 
au fost marcate de Kerekeș. (Al. 
Pialoga — ooresp.).

• AVÎNTUL REGHIN — ȘTM- 
LEUL CEHUL SIL VAN IEI 3—3 
(2—1).

• OȚELUL REGHIN — MURE
ȘUL LUDUȘ 2—1 £1—01.

Săriturile peste 
bara înălțată la 60 
cm. „în rol", di- 
namoviștii Gh. Du
mitrescu, D. Zam
fir, Mărginean, ca
re au demonstrat 
că cele 3 serii de 
cîte 15 sărituri nu 
constituie un ob
stacol de netrecut. 
Dimpotrivă. De
altfel. la pregă
tiri, am văzut cum 
jucătorii (cu gan- 
tere în mîini) fă
ceau asemenea să
rituri de cîte 30— 
40 de ori și chiar 
mai multe. Și a- 
cest exercițiu, în 
aparență ușor, du
ce la dezvoltarea 
forței picioarelor 
și, implicit, a de
tentei

• C.SJM. DROBETA TR. SE
VERIN — CHIMIA GAEȘTI 0—0.

• Seria jocurilor de verificare 
continuă și la sfîrșitul acestei 
săptămîni după cum urmează :

AST AZI : Progresul-Vulcan — 
Petrolul Ploiești (stadionul Pro
gresul ora 15,30), F. C. Argeș — 
C. S. Tîrgoviște (ora 15,30), Car- 
pați Mirșa — F.C.M. "Brașov (ora 
15,15) și Armătura Zalău — „U“ 
Cluj-Napoca (ora 15,45). MÎINE : 
Jiul — U.T.A., F.CJW. Siderurgls- 
tul Galați — Dinamo, I.M.U. 
Medgidia r- F. C. Constanța șl 
Avlntutl Reghin — A.S.A. Tg. 
Mureș.

Toate meciurile de mîinc încep 
la ora u.
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COMPETITIV
JiT FIZIC
ivizionarele

RETURUL -SUB SEMNUL ONDINEI SI DISCIPLINEI
7

Masă rotundă cu membrii Comisiei de competiții și disciplină

posedă din plin" aprecia și 
Valentin Stănescu, prezent, 
firește, la teste.

Și în sport, ca ți in celelalte domenii de activitate, ordi
nea ți disciplina constituie factori importanți pentru a- 
tingerea obiectivelor propuse, pentru realizarea unor re

zultate cit mai bune, cit mai eficiente sub toate aspectele. 
Mai mult decit in alte discipline sportive, in activitatea fot
balistică se impune întronarea unui climat de muncă, or
dine ți disciplină, care să ducă la un salt calitativ, dorit ți 
așteptat de mai multă vreme de iubitorii acestui sport, mai 
ales că unele performanțe din trecut n-au fost de natură să 
mulțumească. Referindu-ne strict Ia campionatele Diviziilor 
„A", „B‘‘ ți „C“, care vor reîncepe peste puțin timp sub sem
nul unei lupte ți mai dirze atit pentru obținerea locurilor 
fruntațe cit ți pentru evitarea retrogradării, este evident că 
toți factorii care sînt implicați in această activitate — con
ducătorii de echipe, antrenorii, jucătorii ți, in ultimă instanță, 
Comisia de competiții ți disciplină a F.R.F. - trebuie să ac
ționeze in ața fel incit chiar din prima etapă a returului să 
se constate că lucrurile merg pe un drum bun, că ordinea 
ți disciplina sint prezente, sub toate formele lor, in toate 
unitățile fotbalistice.

Este un subiect pe care l-am discutat cu membrii Comi
siei de competiții ți disciplină, fiecare dintre ei fiind con- 
țtient că misiunea lor este ți mai dificilă in retur.

peste el. Și fiindcă a venit vor
ba de antrenori, cu toată pre
țuirea pe care o avem pentru 
munca lor. din care clipele de 
amărăciune nu lipsesc, nu pu-

ARDITRI CARE
întrebare : Ce reproșuri 

aveți de făcut arbitrilor în 
legătură cu deciziile pe 
care trebuie să le luați 7

M. Șuveți: Sînt multe de spus 
la acest capitol. Astfel. ne-a 
surprins neplăcut, în repetate 
rînduri, modul neglijent cum 
sînt completate foile de arbi
traj, care pentru noi constituie 
principalul act oficial de con
statare a unei abateri. Nu 
vrem să jignim pe nimeni, dar 
unii arbitri par certați chiar 
cu gramatica, iar alții fac con
fuzii între diverși termeni, ceea 
ce, evident, îngreuiază munca 
comisiei. Ar mai trebui de 
spus că, așa cum e logic, comi
sia ia în considerație foaia de 
arbitraj, cele înscrise de arbitri 
tn ea. Și. totuși, nu tn puține

tem fi de acord cu stările lor 
nervoase și — de ce să n-o 
spunem — nici eu îngăduința 
manifestată adesea de Colegiul 
central al antrenorilor.

NU NE AJUTA
cazuri atunci cînd am pronun
țat sancțiuni nu am fost pe de
plin convinși de exactitatea ce
lor înscrise în foaia <?e arbitrai.

Dumitru Pepelea (membru în 
comisie) : Va trebui să cerce
tăm cu și mai multă atenție 
foile de arbitraj pentru a ne 
face o imagine cît mai exactă 
asupra desfășurării meciului 
respectiv. Noi știm că o partidă 
durează 90 de minute, dar. 
oricum, acele penaltyuri dictate 
în favoarea gazdelor cu un mi
nut înainte de fluierul final, a- 
ducînd victoria echipei locale, 
dacă nu le putem contesta, tre
buie să ne dea de gîndit. Aces
ta este numai unul din elemen
tele de care ar trebui să ținem 
seama atunci cînd încercăm 
să împărțim dreptatea.

AJUTA LA CETA PROTESTELE ?
sînt aba-întrebare : Care 

terile discutate mai des în 
ședințele dv. 7

ului studențesc (Munteanu II, 
că...) execută programul de flo- 
i) sub supravegherea antrenoru- 
a antrenorului echipei, L Voica. 
:u bine, dar jucătorii trebuie să 
:ît mai bine exercițiul, convinși 
se îmbunătățește forța generală, 
și mușchii pectorali, atît de ne- 
:u adversarul, în lupta corp la 
iliștii noștri au fost inferiori în

Mircea Șuveți (președintele 
comisiei) : Este greu de făcut 
un „clasament". în orice caz, 
unul din gesturile nesportive 
ale fotbaliștilor de care ne-am 
lovit mereu sînt protestele la 
deciziile arbitrilor. Proteste pe 
cît de neplăcute pentru atmos
fera din teren și din tribune, 
pe atît de INUTILE, întrucît 
gesturile sau cuvintele de ne
mulțumire nu pot schimba de
cizia arbitrului.

Ion Marinescu (secretarul co
misiei) : Am putut constata că 
de multe ori actul de protest 
nu reprezintă, ca să spunem 
așa, o abatere accidentală, re
flexul unei nemulțumiri de 
moment, ci o manieră de com
portare, mai ales cînd jocul se 
desfășoară acasă și cînd sco
rul nu este favorabil gazdelor. 
Asemenea atitudini nu au alte 
rezultate decît ațițarea spirite
lor și în tribune, degradarea 
spectacolului sportiv. Aș reco-

manda arbitrilor noștri să 
treacă cu vederea 
jucătorilor, fiindcă 
în primul rînd lor 
cap“, împiedicîndu-i 
mai departe partida 
normale, și să aplice 
Regulamentul de joc.

Nicolac Georgescu 
în comisie) : Aproape 
existat ședință în care i 
fie vorba și de fapte 
grave, cum au fost, de 
insultarea arbitrilor sau 
bruscarea lor. în special 
cordarea unei lovituri de 
metri, jucătorii echipei sancțio
nate se reped la arbitru. îl în
conjoară, comițînd astfel aba
teri de o deosebită gravitate. 
Comisia a trebuit să ia poziție 
și împotriva repetatelor cazuri 
de ioc brutal. în special, în în
trecerea eșaloanelor secundare. 
Și aceasta pentru că unii jucă
tori confundă în mod voit an
gajamentul fizic total, jocul 
bărbătesc cu intrările pericu
loase de natură să intimideze 
adversarul și chiar cu lovirea 
acestuia.

nu 
protestele 

le creează 
„dureri de 
să conducă 
în condiții 

neabătut

(membru 
că nu a 

să nu 
mai 

pildă, 
chiar 
la a- 
la 11

DE CE KL SÎP T PRELUCRATE SANCȚIUNILE ?

(ITE CEIA DESPRE
întrebare : Cum conside

rați, în general, felul de a 
analiza și a lua măsuri 
tur 7 Prea indulgent 7 1 
sever 7

i în 
Prea

N. Lăzăreseu : 
ne-am situat în 
tre aceste zone, 
cercat să nu ne 
este și firesc, pentru o comi
sie de judecată. Dar, pe par
cursul turului au 'existat aba
teri și... abateri, pe care le-am 
sancționat după gravitatea lor, 
după ce-am aprofundat toate 
piesele de la dosar și am as
cultat depozițiile celor în cau
ză. De multe ori, am ținut sea
ma de sinceritatea celui care a 
confis abaterea, poziția aces
tuia cîntărind mult în aplicarea 

minimum sau la maximumla

Cred că 
nici una 
Sau, am 
situăm.

nu 
din- 
în- 

cum

„C1NTARUL" COMISIEI
a pedepsei prevăzută de regu
lament pentru infracțiunea res
pectivă.

M. Tănăsescu : Comisia noas
tră n-ar acționa just dacă n-ar 
lua în considerație și antece
dentele jucătorilor chemați de 
a da socoteală pentru o aba
tere sau alta. Dar noi nu ig
norăm niciodată acest lucru, 
într-un fel trebuie privit jucă
torul pe care un act de nervo
zitate cu totul întimplător l-a 
adus în fața comisiei si în alt 
fel trebuie judecată abaterea 
unui jucător care a fost sanc
ționat de mai multe ori și nu 
a înțeles nimic din sancțiunile 
primite. Cu aceasta am atins 
problema recidivei unde, poa
te, ar trebui să fim și mai 
severi.

fotbalul actual este un joc aci- 
folosit doar in pauza competițio- 
ESUL, folosesc acest test, in for- 
'r-un ciclu săptăminal : mărfi — 
lintea noii etape. Astfel îmi pot 
î a fiecăruia la un moment dat“.

Fotografii de Dragoș NEAGU

0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
Extragerea a 11-^ : 17 24 33 65 

35 46 10 60 36.
Fond total de cîștiguri : 1.376.729

- lei, din care 352.256 lei, report la
e categoria 1.
a C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO
l. 2 DIN 31 IANUARIE 1982
a Categoria 1 : 2 variante 25% — 

Autoturisme „Dacia 1300“, cate
goria 2 : 5 variante 100% a 16.813 

e lei și 12 variante 25% a 4.203 lei ;
categoria 3 : 14 variante 100% a 

e 4.203 lei și 72 variante 25% a 1.051 
it lei ; categoria 4 : 100,75 variante 

a 1.335 lei ; categoria 5 : 295,25 a 
e 200 lei ; categoria 6 : 2.878,50 a

100 lei ;
I Report la categoria 1 : 204.369

lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ au

L- fost cîștigate de DUMITRU Pî-
E SLARU din Timișoara și respec-
-4 tiv DUMITRU CAZACU din Bucu

rești.

întrebare : Nu sînteți de 
părere că sancțiunile dic
tate de comisie și apărute 
în presă sînt pur și simplu 
ignorate de celelalte asocia
ții sau cluburi în loc să Ce 
discutate temeintc. arătîn- 
du-se unde se poate ajunge 
prin încălcările aduse Regu
lamentului de organizare a 
activității fotbalistice 7

Nicolăe , Lăzărescu 
ședințe al comisiei) 5 

cauza pentru care, 
intervale, o 

sancționată drastic, este

(vicepre- 
Aceasta 

la 
abatere

este și 
scurte 
gravă, 
urmată de una identică săvîr- 
șită de altă echipă. Este clar 
că prima abatere n-a fost pre
lucrată în celelalte unități 
sportive, că nu s-au arătat ur
mările. de multe ori foarte 
grave, ale unor astfel de acte 
de indisciplină. Nu de puține 
ori, la o distanță de o săptă- 
mină a trebuit să luăm în dis
cuție abateri parcă trase la in
digo : invadarea terenului de 
spectatori, lovirea arbitrului 
chiar de unii oameni de ordine 
etc., etc. Și, după cum se știe, 
asemenea acte de indisciplină 
atrag după sine pierderea drep
tului de joc pe teren propriu pe 
una sau mai multe etape, a- 
mendarea echipelor în cauză, 
ba uneori chiar și pierderea jo
cului respectiv.

Petre Mihăescu (vicepreședin
te al comisiei) : Ce exemplu 
mai bun sau mai bine zis mai 
rău în această direcție ar pu
tea fi dat decît cazul echipe
lor Minerul llba Seini și Mi
nerul Băiuț, ambele din ju
dețul Maramureș. Mai bine de 
o oră comisia a analizat fap
tele petrecute la meciul Mi- 

■ nerul llba Seini — C.I.L. Si- 
ghet. unde arbitrul a fost lo
vit. Evident, echipa Minerul 
fost sancționată : ____
dreptului de organizare pe te
ren .propriu pe o etapă și 3 000 
lei amendă. La scurt timp, fap
te similare se petreceau la me
ciul Minerul Băiuț — Minerul 
Băița. Avem toate motivele să 
ne indoim că prima abatere s-a 
bucurat de publicitatea nece
sară, așa încît să-i pună pe 
ginduri pe alții care ar fi gata

să le urmeze exemplul. Și iată 
deci că Minerul Băiuț a călcat 
pe urmele Minerului llba Seini, 
cunoscînd și ea rigorile regula
mentului, fiind sancționată cu 
două etape suspendare a tere
nului. Dar, culmea, nici cei de 
la Minerul llba Seini n-au dat 
prea mare importanță nici ac
telor de indisciplină de pe te
renul lor și nici sancțiunii, fi
ind x’ă la un interval destul 
de scurt un alt arbitru a 
fost lovit pe terenul lor 1 Cum 
era și firesc, fiind vorba de 
recidivă, comisia a urcat sanc
țiunea spre limitele ei de sus, 
ridicîndu-i dreptul de a orga
niza meciuri pe teren propriu 
pe șase etape și aplicîndu-i 
o amendă de 6 000 lei.

Mihai Tănăsescu (membru în 
comisie) : Mă întreb de ce e- 
xistă pe stadioane stații de am
plificare 7 Numai pentru a se 
comunica formațiile și a 
transmite cîteva melodii 
muzică ușoară 7 De ce nu se 
fac apeluri la disciplina publi
cului, de ce nu se arată — fo- 
losindu-se exemplele cunoscu
te — urmările pe care le pot a- 
vea diferitele abateri, 
ihipe nu numai că nu 
lucru, dar, nu o dată, 
torii și antrenorii lor 
mără printre cei care 
stingă focul aruncă cu benzină

PREZENTE BINEVENITE
întrebare : Nu ar fi util 

dacă din comisie ar face 
parte și un membru al Co- 

• legiului central de arbitri 7

P. Mihăescu : Da. Măsura ar 
fi binevenită. Dealtfel, și pî- 
nă acum ne-am bucurat la șe
dințele noastre de prezența, ca 
să spunem așa, neoficială, a 
unor reprezentanți ai Colegu
lui central de arbitri, ca de 
exemplu Gh. Limona, George 
N. Gherghe si Pătru Tătar.

LA ȘEDINȚELE NOASTRE
M. Șuvețî t Nu cred că este 

absolut necesar să facă parte 
din comisie, cu drept de vot, 
mai ales că au și răspunderile 
lor în organismul din nare fac 
parte. Dar. ne bucură prezența 
lor la ședințele noastre, fiind
că, nu de puține ori, ei și-au 
putut da seama de cite greu
tăți intîmpinăm în darea deci
ziilor și din cauza informărilor 
incomplete, confuze sau- chiar 
incorecte ale arbitrilor.

APLICAREA FIRMA
întrebare : Ce vă pro

puneți pentru primăvară, 
fiindcă de obicei returul 
este mult mai fierbinte de
cît turul, deoarece se apro
pie momentul desemnării 
echipei campioane si a 
celor ce vor retrograda 7

M. Șuveți : Ne propunem să 
aplicăm strict Regulamentul de 
organizare a activității fotbalis
tice. Cred că va fi necesar să 
împingem sancțiunile spre li-

A REGULAMENTULUI
mitele de sus ale articolelor 
respective. Climatul de cle
mență, în conjunctura actuală, 
nu-și are loc.

I. Marinescu: Cuvintele to
varășului președinte al comisiei 
trebuie să constituie un aver
tisment pentru conducători de j 
echipe, antrenori și jucători 
care își permit pe terenurile 
de fotbal fel de fel de atitu
dini nesportive și apoi așteaptă 
„înțelegerea" și clemența co
misiei.

NICI UN RABAT LA ABATERILE JUCĂTORILOR FRUNTAȘI

se 
de

Multe e- 
fac acest 
conducă- 
se nu- 

în loc să

întrebare : în analiza fă
cută de ziarul nostru, apre- 
ciindu-se pozitiv activita
tea comisiei s-a relevat, to
tuși, faptul că ea privește 
cu ochi mai blînzi abate
rile divizionarilor „A“. Ast
fel de acte de clemență 
s-au manifestat față de a- 
baterile jucătorilor Dinu, 
Beldeanu, Bența, Andone, 

Basno. Bucurescu, M. Sandu. 
Sînteti de acord cu punctul 
nostru de

de competiții

vedere 7

M. Șuveți : Observația ziaru
lui o considerăm justă, fiindcă, 
uneori, menajînd unele vîrfuri 
a trebuit să scădem barome
trul sancțiunilor și la alți ju
cători. Șl n-a fost bine. Sîn- 
tem hotărîți să aplicăm regula
mentul cu aceeași rigurozitate 
LA TOATE EȘALOANELE, 
pretențiile fiind mai mari chiar 
față de jucătorii din Divizia 
„A“, față de cei selecționați în 
diverse loturi reprezentative.

a
ridicarea

Intîlnirea cu membrii Comisiei 
ți disciplină a F. R. Fotbal, chemată să ve
gheze asupra ORDINEI, DISCIPLINEI și CO
RECTITUDINII pe terenuri, ne-a oferit prilejul 
să cunoaștșm părerile acestor prețioși activiști 
voluntari ai fotbalului, atît asupra activității 
trecute, cît mai ales asupra poziției pe care o 
vor lua în returul campionatului. Ceea ce 
rezultă, in primul rînd, din ansamblul răspun
surilor, este HOTĂRIREA COMISIEI DE COM
PETIȚII Șl DISCIPLINA DE A APLICA CU FER
MITATE LITERA REGULAMENTULUI PENTRU 
INSTALAREA DEPUNĂ A UNUI CLIMAT DE 
ORDINE Șl DISCIPLINA pf TERENURILE 
NOASTRE DE FOTBAL

Dealtfel, progresele din fotbolul nostru sînt 
strict legate de aceste noțiuni, cărora trebuie 
să li se simtă permanent orezento atît în

procesul de 
ți a fiecărui 
rarea propriu-zisă a întrecerii.

Munca comisiei trebuie să fie, insă, temeinic 
ajutată ți de ceilalți factori din lăuntrul acti
vității fotbalistice, de conducătorii de echipe, 
antrenori, jucători și arbitri. Este cu totul gre 
șit să se înțeleagă că de o parte se află co
misia, iar de cealaltă parte competitorii. Răs
punderea față de FOTBAL, față de public 
este, în egală măsură, a TUTUROR ACESTOR 
FACTORI.

Le dorim spor la muncă membrilor comisiei, 
deși ar fi bine co ei să aibă cît mai puțin de 
lucru I

pregătire a sezonului in general 
meci in parte, cit și în desfășu-

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA
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LA CREȘTEREA NIVELULUI PERFORMANȚEI(IR SPORTULUI ROMÂNESC
Cluburile sportive școlare au fost create cu scopul or

ganizării activității de pregătire sportivă a elevilor la 
un nivel superior unitățile respective fiind încadrate 

cu tehnicieni pricepuți, buni cunoscători ai metodicii in
struirii copiilor și juniorilor, avînd, în cele mai multe ca
zuri. condiții bune de pregătire pentru sportul de 
performanță. La baza creării lor a stat ideea ca aceste clu
buri să constituie adevărate pepiniere pentru sportul nostru 
de performanță, un bogat rezervor de cadre pentru loturile 
naționale și de speranțe olimpice, iar la vîrsta senioratului 
— de aspiranți la gloria olimpică.

în pagina de fată, intr-un scurt raid prin unități din 
Brașov, Craiova, Iași și Ploiești. încercăm să analizăm în 
ce măsură aceste unități sportive școlare și-au îndeplinit 
menirea care este. deci, contribuția lor la întregirea lo
turilor naționale, la creșterea potențialului olimpic româ
nesc.

0 PERMANENTĂ ACȚIUNE
un început în care în 
secțiilor prezente la

După 
rîndul 
C.S.Ș. Brașovla se aflau și lupte
le, boxul și atletismul, țlnîndu- 
se seama de poziția geografică a 
Brașovului, din anul 1976 ponde
rea activității sportive școlare 
din această unitate o dețin 
sporturile de iarnă : schi alpin, 
schi fond, biatlon, sărituri cu 
schiurile. Mai există secții de 
gimnastică sportivă (băieți), gim
nastică ritmică modernă, baschet 
(b+f), volei (b+f) și fotbal.

Așa cum spuneam, sporturile 
de iarnă ocupă un loc fruntaș 
In cadrul preocupărilor clubului 
sportiv brașovean. Schiorii alpini

NE PREOCUPĂ PERFECȚIONAREA METODICII DE PREGAÎIRE“»»
Prin valor rea și performan

tele unor boxeri, scrimcri și 
gimnaști, C.S.Ș. Olimpia Cra
iova și-a creat un frumos re
nume în sportul juvenil din 
țara noastră. Spadasinii antre
norului craiovean Dumitru Po
pescu domină campionatele na
ționale din ultimii ani. Liviu 
Lupu, Dumitru Stoian, Daniel 
Scumpieru și Nicolae Felix au 
fost cooptați în rîndul compo- 
nenților secției clubului Steaua, 
ultimii doi fiind șl membri ai 
lotului olimpic. Chiar și după 
plecarea celor patru mai sus
menționata performanțele sec
ției cralovene n-au scăzut. 
Producția ei este în ... flux

nicu (acum la Dinamo). Anul 
trecut, la vîrsta junioratului, el 
și-a înscris numele și pe lista 
campionilor naționali de seni
ori, devenind una dintre mari
le speranțe ale pugilismului ro
mânesc pentru J. O. din 1984 
și chiar pentru campionatele 
mondiale din acest an.

Și despre activitatea unuia 
dintre antrenorii de gimnastică 
de la C.S.S. Olimpia Craiova 
— Marcel Mărășescu — se poa
te vorbi laudativ. Una dintre 
mai vechile sale eleve — Mar
cela Păunescu (transferată la 
Dinamo) — a făcut parte din 
lotul olimpic, iar Marian Rizan 
și Cristian Gheonea sînt mem-

C.S.Ș. Olimpia 
ale boxului ro-

Florian Țîrcomnicu (stințja) provenit de la 
Craiova — este una dintre speranțele olimpice 

mânesc

pină la apariția primelor sem
ne ale performanței. La inceput 
se lucrează pentru dezvoltarea 
tuturor calităților fizice de ba
ză (rezistență, viteză, forță, 
indemînare), pentru întărirea 
organismului copiilor si junio
rilor, în etapa a doua, conco
mitent cu însușirea unor noi 

■elemente tehnice, pregătirea se 
axează pe dezvoltarea calități
lor fizice specifice fiecărei ra
muri sportive. Cind acestea din 
urmă au ajuns la un nivel op

tim, însușirea procedeelor tehni
ce cele mai pretențioase se re
alizează mult mai ușor. Și, ceea 
ce este cel mai important, în
vățarea tehnicii se face corect, 
temeinic și deprinderile forma
te sînt durabile. Este vorba, 
deci, despre o muncă in per
spectivă ... Acestea ar fi. cred, 
explicațiile succeselor celor trei 
secții Ia care ne-am referit, 
Avem și secții de lupte (greco- 
romane și libere) și judo. dar. 
datorită fluctuației cadrelor, 
rezultatele obținute de compo
nență acestor secții sînt mal 
modeste".

Ion Cavași, Nicolae Barbu și 
Dan Frățili, acum la Dinamo, 
și-au însușit tainele alunecării pe 
schiuri la C.S.Ș. Brașovla. La fel 
șl Gheorghe Fulea și Gheorghe 
Bucur (acum la A.S.A. Brașov). 
Antrenorul Mihai Sulică are șl 
azi trei elevi al săi la lotul na
țional : Eusebio Fulea, Ortwin 
Frilhn și Țicu Mărtoiu. Fondiștll 
Iosif Luțea (A.S.A.) șl Ferenc 
Forlko (Dinamo) stat elevii an
trenorului Ion Olteanu, iar Ele
na Lagusls — Kelt șl Iuliana Po
pota (acum la Tractorul) au ob
ținut primele performanțe tot la 
C.S.Ș. Brașovla. Săritorii de Ia 
trambulină Gabor Nagy, Olimpiu 
Radu și Wilhelm Gross (antre
nori A. Munteanu și C. Teșilea- 
nu) stat eomponenți al lotului do 
perspectivă olimpică.

Trei gimnaști de la C.S.Ș. Bra- 
șovia (antrenori M. Șimo, Gh. 
Blaj șl Gh. Cristor) stat compo
nent! al lotului național de tine
ret, Gabriel Manta, George Mun
teanu șl Nicolae Pascu (din in
formațiile primite de la federa
ția de specialitate, primii doi au 
mari șanse să intre chiar în lo
tul olimpic), iar noua echipă for- 
mătă de cel trei harnici și pri- 
cepuți antrenori este campioană 
la juniori IV.

Echipa de baschet (f) a clubu
lui (antrenori Gh. Roșu, Octavia 
Șlmon) este campioană la ju
nioare I, Camelia Solovăstru, 
Magdalena Pali (acum la „U" 
Cluj-Napoca) sînt componente de 
bază ale lotului olimpie, iar alte 
trei junioare ' 
național. Ar 
și faptul că 
pregătită de_
nu (directorul C.S.Ș.
a fost finalistă a campionatului 
de juniori (a pierdut cu 1—3 fi
nala cu Metalul București).

Stat rezultate frumoase care 
vorbeso de la sine despre serio
zitatea și competența cadrelor 
din clubul școlar brașovean. Di
rectorul adjunct al C.S.Ș. Brașo- 
via, Mihai Sulică, ne-a mai ofe
rit și alte explicații ale acestor 
succese : colaborarea foarte bună 
cu profesorii de educație fizică 
și cu directorii unor unități șco
lare Clin Brașov, pe ale căror

fao parte din lotul 
mai trebui amintit 
echipa de fotbal, 

prof. Ion Vulc&nea- 
Brașovia),

DIN CERCURILE

DE SELECȚIE

Eusebio Fulca elev al antre
norului Mihai Sultei (C.S.Ș. 
Brașovla) — este unul dintre ti
nerii schiori alpini care promit—

baze (săli) se pregătesc diferite
le secții ale clubului școlar : Li
ceul pedagogic (baschet), Șc. gen. 
nr. 10 (gimnastică), Șc. gen. nr. 
o (volei) etc., efectutad, în ace
lași timp, șl o permanentă se
lecție.

C.S.Ș. Brașovia are 8 sportivi 
In loturile de perspectivă olimpi
că și 24 in loturile de juniori ale 
țării. Sint cifre grăitoare. Șl 
ele se repetă In flecare an, deși 
numele sportivilor se schimbă. 
Cel mari părăsesc clubul și tre
buie pregătiți alții care să le ia 
locul...

continuu. Elevii antrenorilor 
Dumitru Popescu și Alecu Mir
cea au cucerit și anul trecut 
trei din cele patru titluri puse 
în joc : Ionel Nicolae — cam
pion la spadă, juniori II, iar 
echipa de spadă a C.S.Ș. Olim
pia — învingătoare la juniori 
I și IL

Tot in anul 1981, tinerii spa
dasini craioveni s-au clasat pe 
primele trei locuri în întrece
rile balcanice : Nicolae Felix 
(campion la individual). Mugu
rel Petcușin (locul 2) și Dan 
Curcă (locul 3). toți trei făcînd 
parte și din echipa care a cîș- 
tigat trofeul balcanic.

Trei dintre pugiliștii de la 
C.S.S. Olimpia Craiova — 
Gheorghe Iana, Eduard Ștefi și 
Fiorian Țîrcomnicu (antrenori : 
Vasile Fîntînă și Ilie Dondoe) 
— au cucerit tricourile de cam
pioni de juniori, Gh. Iana de
venind și campion balcanic de 
juniori. Dar cea mai mare per
formantă a realizat-o FI. Țircom-

național de ju-bri al lotului 
niori.

într-o discuție cu directorul 
acestei unități sportive de per
formanță, Dumitru Oprica (es
te în această funcție din anul 
1977), am aflat cheia frumoase
lor realizări ale clubului spor
tiv craiovean. „Ea noi există o 
preocupare permanentă pentru 
perfecționarea metodicii lucru
lui cu copiii și juniorii. în ca
drul cabinetului nostru meto
dic se discută in permanență 
problemele mai importante, di
feritele orientări privind capa
citatea de efort a copiilor și ju
niorilor, dezvoltarea morfo- 
funcțională Ia diferite vîrste 
etc., se organizează lecții-model 
cu diferite teme (creșterea re
zistenței în regim de viteză, de 
forță, creșterea densității ore
lor etc.). Cei mai miilți dintre 
antrenorii noștri nu se grăbesc 
să obțină performante imedia
te. nu evită să lucreze cu co
piii — în cicluri de 4 ani —

Iubitorii atletismului cunosc 
bine numele unui sportiv, Li
viu Maftei, care s-a numărat 
(și mai este și acum) printre 
cei mai buni săritori în înălți
me de la noi. Format la Iași, 
la Clubul sportiv școlar „Mihai 
Eminescu", el a făcut cunoscut 
numele acestei unități. Presti
giul i-a crescut cu fiecare an, 
și iată că acum din ce in ce 
mai mulți tineri pornesc de la 
Iași spre diferite loturi națio
nale.

Pentru ca energiile să nu fie 
cheltuite în prea multe direcții, 
conducerea Ministerului Educa
ției șl învățămintului, în cola
borare cu C.N.E.F.S. și Inspec
toratul școlar județean au sta
bilit 3 discipline prioritare, 
centru actualul ciclu Olimpic, la 
C.S.Ș. „Mihai Eminescu": hand
bal, atletism (aruncări, sărituri 
și semifond) și fotbal. „De fapt, 
inspre aceste ramuri ne orien
tasem și noi încă de anul tre
cut, ne spunea; cu cîteva zile 
în urmă. Radu Tetiniuc, direc
torul clubului. Cele mai hune 
rezultate le-am obtinut in 
handbal (n.n. aproape întreaga 
echipă divizionară „A" TEROM 
Iași este formată din jucătoare 
crescute ca 
C.S.Ș. „Mihai 
atletism”. Nu 
bilanț al anului

performere la 
Eminescu“) și 
vom face un 
sportiv 1981, ci

OPȚIUNE FERMA PENTRU NATAȚÎE Șl HANDBAL
Școala ploleșteană de natațle 

îș! face tot mai mult simțită pre
zența ta peisajul sportul.! româ
nesc de performanță. Un valoros 
grup de tehnicieni (V. Vasiliu, 
șef de catedră. T. Mirițescu, M. 
Gothe, Gh. torgulescu, Mihaela 
Uzicâ ș.a.), care își desfășoară 
activitatea la C.S.Ș. nr. 2 „C.
Dobrogeanu-Gherea",- au format 
pentru această disciplină olimpi
că pe campionul balcanic Eugen 
Nan (400 m liber), "
rul locului IV (200 
„Turneul Prietenia" 
adevărat campionat 
juniori) — Cristian 
pe alți sportivi cu ____ ,___ ___
perioară de clasificare. c:~~: 
nenți al lotului national de ju
niori II : Bogdan Nan, Cezar 
Ciornea. Anlela Molsescu, Mihae
la itusu, Tamara Costache, talia 
Mateescn și surorile gemene I- 
oana și Anca Suărășanu.

pe deținăto
rii spate) la 
(In fapt, un 
european de 
Ponta, ca și 
categorie su- 
__ ; compo-

Firește, Înotători de performan
ță — deși foarte tineri — sînt 
mult mai mulți la C.S.Ș. nr. 2 
Ploiești. Dar tatrucît nu intențio
năm să prezentăm un bilanț, și 
nici să trecem în revistă întrea
ga activitate desfășurată aici, ne 
vom referi în continuare la cî
teva probleme viztad o mai bună 
selecție și instruire, astfel ca 
sportivii nominalizați încă de pe 
acum pentru J.O. din 1984 să 
fie prezențl și în... bazinele olim
pice de la Les Angeles. Directo
rul adjunct al liceului „C. Do- 
brogeanu-Gherea" (unitate de ta- 
vățămînt pe lingă care funcțio
nează amintitul club sportiv 
școlar), prof. Florin Stoenescu, 
ne spunea : „In această etapă ne 
preocupă faptul ca în perimetrul 
selecției să cuprindem mai mulți 
copii cu gabarit mare, dar in a- 
celașl timp cu aptitudini pentru 
înot, aceasta fiind tendința pe 
plan mondial. Dacă pină acum 
pepiniera noastră sigură era a- 
proape in exclusivitate cartierul 
„Nord" al municipiului Ploiești, 
acum ne extindem aria de inves
tigații ta tatreg orașul".

»
Este de presupus că șl In viitor 

. rezultatele secției de înot vor fi 
bune, deoarece se lucrează cu e 
masă mare de copii, împărțiți in 
„trepte" : de la inițiere (17 gru
pe), ei trec la începători (6 gru
pe) și de aici într-una din cele 
două grupe de performanță. In 
prima fază, cea a inițierii, se va 
pune un accent mal mare și pe 
pregătirea fizică, alături de cea 
de strictă specialitate, pentru ca. 
trecuți la performanță, copiii să 
fie instruiți de tehnicieni cu 
înaltă calificare, accentul punta- 
du-se aici pe latura tehnică.

Am scris mai mult despre înot. 
Dar la C.S.Ș. 2 Ploiești se for
mează și handballștl (Sorin Ne- 
cula. Aurel Smoleanu, Gabriela 
Zidărescu au fost cooptați în lo
turile naționale de juniori sau de 
tineret). Dealtfel, aceasta a și 
fost orientarea acceptată de con
ducerea clubului : nu dispersare 
a energiilor către multe discipli
ne, ci instruire doar pentru na- 
tație (toate cele 4 stiluri) șl 
handbal, singura garanție a suc
cesului...

ce vom— considerînd că ceea 
consemna poate fi util și altor 
unități școlare similare — ne 
vom referi doar la principalele 
direcții în care se va acționa 
pentru ca performanța să se ri
dice la un nivel cit mai înalt 
în ceea ce-i privește pe viito
rii atleți, ei lucrează sub stric
ta îndrumare a unor tehnicieni 
specializați pe probe : Radu 
Constantinescu — pentru arun
cări (printre copiii talentați îl 
are și pe Traian Pătru, sulițaș, 
campion de juniori I și II), 
Vasile Midvighi — pentru se- 
mifond și sărituri (Dorin Mări- 
sac și Florin Milrca sînt în lo
tul național de juniori, iar 
Magdalena Gorbănescu, 1,75 m 
la înălțime, deține al doilea re
zultat din țară, după cel al Oc- 
taviei Nif). Din acest an pentru 
toate cele trei discipline au 
luat ființă cercurile sportive. 
Ce vor să fie acestea 7 Ne spu
ne tot profesorul Radu Teti- 
niuc : „în drumul lor spre con
sacrare, copiii vor face un po
pas de un an sau doi in cercu
rile sportive unde, sub îndru
marea unor tehnicieni ai clubu-

lui nostru, își vor însuși corect 
deprinderile fizice. Aceasta, pe 
perioada cit ei vor fi in clasele 
a 111-a și a IV-a. în clasa a 
V-a, cei cu aptitudini vor pro
mova în grupele de specialita
te. în vederea asigurării unei 
selecții cit mai sigure, inten
ționăm ca pentru copiii care 
activează deja intr-o secție sau 
alta să mai organizăm, în va
canța de primăvară, încă o tri
ere, uimind ca antrenorii să se 
ocupe, la deschiderea sezonului 
în aer liber, de cei mai talen- 
tați viitori performeri. în sfir- 
șit, menționez faptul că paralel 
vom continua — pentru o peri*  
spectivă puțin îndepărtată — 
selecția din unități preșcolare 
ale municipiului Iași".

Acest întreg edificiu al vi
itoarei performanțe este susți
nut și de cabinetul metodic al 
C.J.E.F.S. Iași, recent reorgani
zat, și ale cărui teme de cer
cetare sînt orientate, de aseme
nea. spre ramurile de sport no
minalizate Ia C.S.Ș. „Mihai E- 
minescu", C.S.Ș. Unirea, pre
cum șl la celelalte cluburi și 
secții de performanță.

Analizind rezultatele muncii tehnicienilor din patru clu
buri sportive școlare din diferite județe ale țării, ca 
și metodele lor de lucru în activitatea de instruire a 

copiilor și juniorilor, încercăm să desprindem unele con
cluzii.

în marea lor majoritate, antrenorii care lucrează în a- 
ceste cluburi au o bună pregătire teoretică și practică, fiind 
aprecîați ca atare și de federațiile de specialitate (mulți 
dintre ei sînt solicitați și Ia pregătirea Ioturilor naționale). 
Metodica instruirii este adecvată grupelor de vîrstă, disci
plinelor și probelor, constatîndu-se cu satisfacție că unită
țile amintite au o contribuție însemnată Ia întregirea Iotu
rilor naționale și olimpice, mulți dintre marii noștri 
de astăzi debutind în activitatea de performanță în 
cluburilor sportive școlare amintite.

în același timp se constată că în aceste cluburi 
unele discipline ale căror rezultate nu se situează la 
așteptat, că secțiile respective nu-și îndeplinesc în totalitate 
datoria de a fi principalele furnizoare de elemente excelent 
dotate și bine instruite pentru sportul de performanță, așa 
cum trebuie să devină toate aceste cluburi sportive școlare. 
Cu o mai bună organizare a activității, cu o mai intensă 
preocupare pentru însușirea celor mai eficiente metode de 
instruire (dezvoltarea armonioasă a tuturor calităților fi
zice, creșterea capacității de efort a organismului la vîrsta 
junioratului, însușirea rapidă și corectă a diferitelor pro
cedee tehnico-tactice etc.), cu o mai mare stabilitate a ca
drelor, cluburile sportive școlare își pot îndeplini cu ade
vărat menirea pentru care au fost create, aceea de a lansa 
pe orbita marii performanțe tineri capabili să reprezinte cu 
cinste culorile sportului românesc în marile confruntări in
ternaționale.

sportivi 
cadrul

există 
nivelul

Mihai TRANCA 
Lon GAVRILESCU



0 PROBLEMĂ DE FOND IȘI CAPĂTĂ TREPTAT REZOLVAREA
© Prin înțelegerea factorilor locali, majoritatea echipelor

r.j toate insă! dispun de condiții bune de pregătire

LA TENIS DE MASĂ

Un neajuns cu care rugbyul 
nostru se confruntă de mai 
multă vreme este cel legat de 
baza sa materială, de posibi
litatea echipelor divizionare 
(cele din ,A“, în primul rind) 
de a beneficia de terenuri pro
prii pentru pregătire și jocuri 
oficiale.

Problema a căpătat în multe 
cazuri rezolvări. în București, 
de pildă, clubul sportiv Steaua 
a asigurat XV-lui său, multi
plu campion național, un te
ren in incinta stadionului din 
B-dul Ghencea, pe care rug
byștii îi folosesc în exclusivi
tate. La fel, R. C. Grivița Ro
șie, care și-a consolidat (și 
chiar extins) baza materială, 
spațjul din Parcul copilului. în 
țară,' alte cîteva exemple po
zitive. Primul îl oferă Farul 
Constanța, principala echipă de 
rugby a Litoralului, posesoarea 
unui stadion bine dotat. Un te
ren propriu a fost rezervat și 
rugbyștilor de la Știința Pe
troșani. în fine, Rulmentul Bîr- 
lad dispune, chiar în vecină
tatea întreprinderii de rul
menți din localitate, pe lingă 
care activează, de un stadion 
propriu. Sigur, mai sînt nece
sare aici completări — vestia
re adecvate, gazonarea integra
lă a spațiului de joc —, dar 
prof. Emil lanul, secretar al 
C.J.E.F.S. Vaslui, ne asigură 
că „o rezolvare va interveni 
încă în acest an".

Cît privește restul diviziona
relor din primul eșalon al rug- 
byului nostru, lucrurile se pre
zintă în stadii diferite. Cea 
mai aproape de eliminarea ne
ajunsului semnalat pare să fie 
Gloria P.T.T, Arad, mai ales 
acum, după fuzionarea aso
ciațiilor sportive Gloria și 
P.T.T. „Gloria, care dispune 
de stadionul cu acerași nume, 
este în măsură să asigure rug
byștilor condiții optime de lu
cru", ne preciza ing. Ion Ta- 
maș, principalul inițiator al 
sportului cu balonul oval in 
Arad. Sînt, însă, necesare u- 
nele corective, în principal cele 
legate de starea adecvată a 
spațiului de joc.

Rezolvări și la Suceava, în 
cazul echipei C.S.M., care dis
pune de un teren propriu pen
tru antrenamente și de acces 
necondiționat pe stadionul mu
nicipal, la meciurile oficiale, 
„în același timp — ne preciza 
prof. Dragoș Macovei, secre
tar al C.J.E.F.S. Suceava —,

rugbyștii pol utiliza incă un 
teren, omologat, Ia Ițcani, car
tier al Sucevei".

Aproape de... adevăr se află 
și Politehnica Iași, una din 
revelațiile actualei ediții a 
campionatului. Ea folosește te
renul din preajma Abatorului, 
vestiarele și anexele aflate a- 
colo. Inconvenientul principal 
rămîne, însă, distanța dintre 
teren și centrul orașului. „Nu 
mult timp vor mai avea de 
suportat rugbyștii și susținăto
rii lor acest handicap — ne a- 
sigura 
C.J.E.F.S.
deoarece 
primi în . __ ______  __
versării a 30 de ani de Ia în
ființare și a unui sfert de veac 
de activitate in prima divizie, 
un teren in perimetrul Insti
tutului agronomic. Noul cam
pionat ii va găsi acolo..."

O situație nu prea strălucită, 
în schimb, la Timișoara, acolo 
unde Universitatea a căpătat, 
în fine, legitimație pentru sta
dionul „1 Mai", terenul II, care 
nu dispune însă de vestiare. 
La Sibiu, C.S.M. este în mă
sură să joace pe frumosul te
ren din vecinătatea secularului 
parc „Dumbrava". Dar și acolo 
lipsa vestiarelor determină con
ducerea clubului să recurgă la 
o formulă destul de incomo
dă si. pe undeva, costisitoare. 
„Jucătorii vor folosi vestiarele 
de la terenul „Sub arini" și 
se vor deplasa cu un autobuz 
special Ia terenul de joc" 
(prof. I. Jula, președintele lui 
C.S.M. Sibiu). Cit timp ? Ori
cum, pină Ia sfirșitul acestui 
campionat. Teren are și 
ința CEMIN Baia Mare, 
acesta este într-o situație 
nică : la primele ploi, cea 
mare parte a suprafeței de joc 
se transformă într-o masă de 
noroi ! „Vom căuta o rezolva
re, împreună cu Centrala Mi
nelor, care, dealtfel, amena
jează alăturat încă un teren 
pentru rugby", ne spunea prof. 
Ion Pop, președintele C.J.E.F.S. 
Maramureș. Cînd ? Pentru că 
„rezolvarea" întirzie cam de... 
patru ani ! R. C. Sportul stu
dențesc nu beneficiază de un 
teren propriu. Dar, prin înțe
legerea U.A.S.C.R., echipa are 
acces la Complexul cultural- 
sportiv Tei. In fine, în afara 
oricărei perspective de a găsi 
o rezolvare imediată problemei 
aflată in obiectiv se află Vul-

prim-vicepreședintele 
Iași — V. Paraschiv, 
XV-Ie Iui „Poli" va 
dar, cu prilejui ani-

can București, al cărei teren, 
lingă întreprinderea tutelară, 
a fost dezafectat, de mai mulți 
ani, fără a 
și Dinamo, 
tuiui și una 
titlu, nevoită 
— să joace 
terenul „Olimpia" 1

Așadar, o problemă de fond 
pentru rugbyul nostru, care își 
capătă treptat rezolvarea. Cu 
cît mai repede cu atît mai 
bine ! Va fi în folosul pre
gătirii jucătorilor din elita a- 
cestui sport în sprijinul unei 
prestații a acestora la nivelul 
reușitelor pe care ei le-au în
registrat în anii din urmă !

primi alt spațiu, 
liderul campiona- 
din aspirantele la 
— de ani de zile 
in deplasare... pe

Tiberiu STAMA

an

Ști- 
dar 

jal- 
mai

ARAD, 5 (prin telefon). Ziua 
a doua a turului Campionatului 
republican de tenis de masă pe 
echipe pentru juniori a conti
nuat cu jocurile pentru tur
neele de -7“ care se vor 
definitiva sîmbătă la prînz. ur- 
mînd ca după-amiază și dumi
nică dimineața să se i*  
șoare partidele pentru 
mentul final.

în competiția feminină un 
rezultat de excepție l-a consti
tuit victoria formației C.S.Ș. 2 
București asupra Gloriei Bu
zău cu 5—3 ! Marina Panțuru
a reușit 3 v, la Beatrice Pop, 
Lorena Mihai si Liliana Ro
man, performanță pe care a 
obținut-o și jn confruntarea cu 

Mureș (5—4),
contînd pentru

desfă- 
clasa-

înfrățirea Tg. 
ambele întîlniri 
seria I.

Alte rezultate
C.S.Ș. Petroșani 
București 5—2, 
sâni — C.S.Ș. Pitești 5—2. în
frățirea Tg. Mureș — M.E.F.M.C. 
5—2. Gloria Buzău — M.E.F.M.C.

: seria I —
— M.E.F.M.C.

C.S.Ș. Petro-

în campionatul de volei (m)

UN MECI IMPORTANT IN CAPITALĂ: 
CALCULATORUL - SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI

Politehnica Timișoara, C.S.U. 
Alumina Oradea — Delta Tul- 
cea și Tractorul — C.S.U. Ga- 
lați> favorite apar gazdele. Una 
din cele două restanțe (Silva
nia — Delta) se va juca marți 
9 februarie.

. Astăzi și mîine se desfășoară 
cea de a 16-a etapă a campio
natului republican de volei 
masculin, în cadrul căreia se 
vor disputa cinci întilniri, două 
dintre ele de mare importanță 
pentru partea superioară a cla
samentului. Prima va pune 
față în față. în Capitală (sala 
Olimpia, azi, de la ora 17), 
formațiile Calculatorul Bucu
rești și Silvania Șimleu Silva- 
niei, confruntare 
interesantă dat 
reștenii joacă

5—2. înfrățirea — C.S.Ș. Pitești 
5—1.----------- ~
C.S.Ș.
II-a:
Constructorul Tg. Mureș 5—1, 
C.S.Ș. 1 București — Metalur
gistul Cugir 5—0 (!), C.S. Arad
— C.S.Ș. 1 5—0, Constructorul
— C.S.Ș. Bistrița 5—2, Metalur
gistul — Spartac 5—0 (î)4 C.S. 
Arad — Spartac 5—0. Metalur
gistul — C.S.Ș. Bistrița 5—1. 
C.S.Ș. 1 — C.S.M. Cluj-Napoca 
5—2.

în turneul masculin un sin
gur rezultat care a depășit aș
teptările : în partida dintre 
C.S.M. Cluj-Napoca I și înfră
țirea Tg. Mureș, cîștigată de 
clujeni cu 5—3.

Alte rezultate : seria I — 
Universitatea Craiova I — Vo
ința S. Mare II 5—0. C.S.Ș. Od. 
Secuiesc I — C.S.Ș. 1 București 
5—2. Gloria Buzău — Construc
torul Tg. Mureș 5—0. Universi
tatea I — C.S.Ș. 1 5—0. C.S.Ș. 
Od. Secuiesc I — Gloria 5—1, 
C.S.Ș. Od. Secuiesc II — Voința 
II 5—3, C.S.Ș. Od. Secuiesc I — 
Constructorul 5—0, Universita
tea I — Gloria 5—1. C.S.S. 1 — 
C.S.Ș. Od. Secuiesc II 5—2 : se
ria a II-a: C.S.M. Clui-Na- 
poca I — C.S.Ș. Constanța 5—1, 
înfrățirea Tg. Mureș — C.S.Ș. 
Rovine Craiova 5—0 Universi
tatea Craiova II — Voința 
Satu Mare 15—2, C.S.M. T — 
C.S.S. Rovine 5—2. Universita
tea II— C.S.Ș. Constanța 5—1, 
Voința I — C.S.M. II 5—2. Uni
versitatea II — C.S.Ș. Rovine 
5—2.

C.S.Ș. 2. București —
Slatina 5—1 ; seria a

Spartac București —

Mircea COSTEA

In Divizia de baschet (f)
deosebit de 

fiind că bucu- 
bine acasă, iar

locul II al clasamentu-

1. TRACT. Bv. 15 11 4 38:19 26
2. Silvania Ș. S. 14 ii 3 36:20 25
3. Expl. B. Mare 15 9 6 33:20 24
4. Univ. Cv. 15 9 6 29:28 24
5. CSM Suceava 14 8 6 26:25 22
6. Calculat. Buc. 14 7 7 28:28 21
7. Polit. Tmș. 15 5 10 23:34 20
8. CSU Al. Ord. 15 5 10 24:36 20
9. CSU Galati 15 4 11 20:38 19

10. Delta Tulcea 14 4 10 23:32 18

Silvania se află în formă, a-
cum pe _ __ __________
lui. A doua întîlnire cu impli
cații asupra calificării pentru 
locurile 3—4 ale turneului final: 
Explorări Baia Mare — Uni
versitatea Craiova, îndreptățite, 
ambele, să ... spere. în cele
lalte întîlniri, C.S.M. Suceava— 
raec.ismBiygiaM.1 a- '-r— -

ȘTAFETELE TRACTORUL Șl A.S.A. BRAȘOV PE PRIMUL LOC
(Urmare din pag. 1)

vorită echipa dinamoviștilor. 
într-o alcătuire omogenă, în 
care Vasile Băjenaru 
nist) și Gyula Kiss au 
contribuție importantă, 
A.S.A. I a depășit pe 
formație în care Ion Lungociu 
a fost cel mai bun, urmat de 
Francisc Foriko și Vladimir 
Todașcă (ambii biatloniști), în

(biatlo- 
avut o 
ștafeta 

Dinamo

timp ce Horia Oros a avut — 
ca în tot acest sezon — o 
prestație slabă, care a făcut ca 
echipa lui să piardă un titlu 
ce părea cîștigat. 
tru modul cum 
alergat, sportivii 
merită felicitări 
titlu de campioni 
cucerit după o 
toată frumusețea

REZULTATE TEHNICE, 4X5

Oricum, pen
au luptat și 
de la A.S.Ă. 
pentru acest 
pe care l-au 
întrecere de

In perioada 17 20 februarie, la Poiana Brașov

(Vll'IOMKI 1 NAȚIONALE DE SCHI ALPIN

km senioare : 1. Tractorul I 
Brașov (Iuliana Popoiu 20,10, 
Elena Urs-Oncioiu 20,24, Brigi- 
te Treuch 20.44, Elena Lagu- 
sis-Reit 17,51) 1 h 19,01 — cam
pioană națională, 2. C.S.Ș. Bra- 
șovia 
Livia 
21,05,
19,16) ____ „ ____
1 h 23,04 ; 4X10 km seniori : 
A.S.A. I Brașov (Ion Stoian 
32,20, Moise Pelin 33,26, Vasile 
Băjenaru 32,13, 
31,00) 2 h 08,59
națională, 2. Dinamo I (Vla
dimir Todașcă 33,17, Horia Oros 
33,41, Francisc Foriko 33,07, Ion 
Lungociu 31,21) 2 h 11,26, 3. Di
namo II 2 h 14,06.

(Liliana Pomană 20,46, 
Relt 20,06, Nadia Rădtilea 

Angelica Rîșnoveanu 
1 h 21,13. 3. Dinamo

’ : 1.
3.

Gyula Kiss 
■ campioană

POLITEHNICA - VOINȚA BUCUREȘTI,
UN DERBY

Deuă dintre echipele____________ ___ _ _ fruntașe 
ale baschetului feminin din țara 

Politehnica C.S.Ș. 2 
_____ --------j _ susțin, 

astăzi și mîine, în cadrul etapei 
a 5-a a turului secund al Diviziei 
„A“, un dublu meci, al cărui re
zultat poate influența în mare 
măsură poziția viitoare în clasa
ment a formațiilor respective. 
Să amintim că acum Politehnica 
totalizează 34 p și ocupă locul 2, 
iar Voința are 32 p și se află 
pe locul 4. In restul etapei, e-

noastră
și Voința București

TROFEUL EFICACITĂȚII
In disputa pentru Trofeul e- 

flcacității, pe primele 10 locuri, 
In clasamentele coșgeterilor divi
zionarelor „A" de baschet, sa 
află :

MASCULIN : 1. V. Băieeanu 
(Farul) 457 p ! î. C. Moraru 
(C.S.U. Bv.) 400 p 1 3. P. Gră- 
dișteanu (I.C.E.D.) 355 p ; 4. 
Takacs (C.S.U. Sibiu) 352 p ; 
I. Carpen (I.C.E.D.) 350 p ; 
M. Chirilă (C.S.U. Sibiu) 325 
7. S. Păsărică (Carpați) 324 
3. A. Flaundra (C.S.U. Bv.) 
p ; 9. Z. Gellert (Din. Or.) 
p ; 10. G. David (Din. ~ 
294 p.

FEMININ : 1. Magdalena Pali 
(„U“ Cj-Napoca) 433 p ; 2. ște- 
fania Borș (Voința Buc.) 392 p ; 
3. Camelia Solovăstru (Voința 
Bv.) 372 p ; 4. Mariana Bădinici 
(„Poli" Buc.) 320 p ; 5. Măndlca 
Ciubăncan (Olimpia) 298 p ; 6. 
Georgeta Simloană (Progresul) 
293 p ; 7. Emilia Pușcașu (Pro
gresul) 279 p; 8. Sorina Lambrino 
(C.S.U. Ploiești) 269 p ; 9. Ga
briela Kiss (Comerțul Tg. M.) 
250 p ; 10. Doina Prăzaru-Mathe 
(,,U“) 255 p.

L.
5. 
«. 

p : 
p ; 
310
301 

Buc.)

DE TRADIȚIE
chipele gazdă sînt favorite (și la 
băieți șt la fete), dar surprizele 
nu sînt excluse.

Programul complet al etapei : 
FEMININ, GRUPA 1—6 : țy>liteh
nica C.S.Ș. 2 București — Voința 
București (în tur : 66—53) , Uni
versitatea Cluj-Napoca — Olim
pia București (63—60), Universi
tatea Timișoara — Comerțul Lie. 
„BolyaT" 
GRUPA 
rești — 
(74—59), 
Brașov __  ___ ______
Satu Mare — Carpați C.S.Ș. SI. 
Gheorghe (73—53) ; MASCULIN, 
grupa 1—6 : steaua — Rapid 
(102—63), Dinamo București — 
C.S.U. Brașov (87—70), IMUAS 
Baia Mare — I.C.E.D. București 
(90—89) ; GRUPA 7—12 : Univer
sitatea Cluj-Napoca — Dinamo 
Oradea (64—69), Farul Constanța
— URBIS (96—100), C.S.U. Sibiu
— Carpați București (87—72).
• Colegiul central al arbitrilor 

a sancționat, cu suspendare, pe 
următorii arbitri : M. Aldea — 
șase etape (patru pentru arbitraj 
necorespunzător la meciul femi
nin Voința București — Universi
tatea Cluj-Napoca, două pentru 
tnttrziere la meciul masculin 
Dinamo București — I.C.E.D. 
București) ; I. Breza — patru e- 
tape (pentru neprezentare la me
ciul masculin Urbis București — 
Universitatea Cluj-Napoca).

Mureș 
Progresii! 
Prahova

Tg.
7—12 :
C.S.U.
Crișul Oradea - 
(109—64). Mobila

(85—67) ; 
Bucu- 

Plolești 
• Voința 

C.S.Ș.

UNDE MERGEM?

Zăpada abundentă căzută in 
ultimele zile a determinat Fe
derația română de schi-biatlon să 
amine desfășurarea campiona
telor de schi alpin. Astfel, în 
loc de 10—13 februarie, între
cerile celor mai buni schiori

seniori pentru titlurile de cam
pioni naționali vor avea loc 
cu o săptămînă mai tîrziu. în 
perioada 17—20 februarie, tot 
la Poiana Brașov. Acest răgaz 
va permite o mai bună ame
najare a pîrtiilor de concurs.

ȘCOALĂ DE SCHI LA SINAIA
' In toată perioada sezonului de iarnă, la Sinaia funcțio
nează o șctfală de schi organizată de OFICIUL JUDEȚEAN 
DE TURISM Prahova, destinată turiștilor români care do
resc să se inițieze și să se perfecționeze în tainele acestui 
sport atît de îndrăgit.

Instructori specializați asigură cursanților întreaga asis
tență necesară.

înscrierile se fac zilnie Ia hotelul Montana, între orele 
8—10. Tarifele practicate sînt următoarele :

MANIFESTARE
Universitatea cultural-științi- 

fică București, în colaborare 
cu Centrul de cercetări al 
C.N.E.F.S. și Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și 
sport anunță ținerea cursului 
de reciclare cu tema : „PO
TENȚIALUL OLIMPIC AL 
CLUBULUI SPORTIV DINA-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

ȘCOLII DE SCHI au prioritate

• 4 zile X 2 ore/zi
Adulți

100
Copii

90
• 5 zile X ore/zi 115 105
• 6 zile X 2 ore/zi 130 120
• lecție individuală 60 50
Participant!! la cursțirile

Ia închirierea echipamentului sportiv, precum și Ia unele 
instalații de transport pe cablu.

Pentru o plăcută petrecere a timpului liber, școala de 
schi dispune de un club propriu și organizează, de ase
menea, alte acțiuni cu caracter distractiv (seri de cabană, 
concursuri etc.). 1

LUI 
DIN

con-

ȘTIINȚIFICA
MO ȘI VALORIFICAREA 
IN PERSPECTIVA J.O. 
1984".

Tema va fi susținută de
ducerea și antrenorii clubului 
respectiv în ziua de luni 8 
februarie 1982, în sala Dalles, 
la orele 11.

INVITAȚIE LA COMPLEXUL „CO!NÂ“ D'N STAȚIUNEA NEPTUN
începînd cu data de 15 februarie 1982, stațiunea turistică 

Neptun oferă condiții de odihnă și tratament, în serii de 
7, 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, electroterapie, aerosoli, 
acupunctură, masaj, saună. Complexul dispune de o piscină 
cu apă de mare încălzită.

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

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

SlMBĂTA
ATLETISM : Sala „23 Au

gust", de la ora 14,30 : con
cursul dotat cu „Cupa Dina
mo".

BASCHET. Sala Floreasca, 
de ta ora 16 : Steaua — Rapid 
(m. „A"), Dinamo — C.S.U. 
Brașov (m. „A"), Politehnica 
— Voința București (f. ..A") : 
sala Progresul, ora 16,30 : 
Progresul — C.S.U. Ploiești 
(f. „A") ; sata Arhitectura, 
ora 15,30: ICEMENERG — Po
litehnica II București (f. ,,T").

FOTBAL. Stadionul Progre
sul, ora 15.30 : Progresul
Vulcan — Petrolul Ploiești, 
meci amical.

VOLEI. Sala Olimpia, 
17 : Calculatorul — 
Șimleu Sflvaniel (m.

DUMINICA
ATLETISM : Sala 

gust”, de la ora 9,30 : 
curs dotat cu „Cuna

ora 
Silvania 
..A").

„23 An
con- 

Dina
mo” : parcul sportiv Dinamo, 
ora 10 : concurs de cros.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 9,30 : Steaua — Ra
pid (m. .,A“), Dinamo —
C.S.U. Brașov (m. Po
litehnica — Voința București 
(f. „A”) : sala Progresul, ora 
10 : Progresul — C.S.U. Plo
iești (f. .,A“) : sala Olimpia,
ora 11,45 : Automatica E- 
lectrica Fieni (m. ,,T“).
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ntJCBYȘTII CONSTANTLY
III TURNEU

III MAREA BRITANIE
Echtpa de rugby Farul Con

stanța și-a început turneul în 
Marea Britanie. întîlnind pu
ternica echipă galeză Lanelli. 
în componenta căreia s-au aflat 
7 internaționali. A fost un meci 
frumos, de real spectacol. în 
care oaspeții au jucat de la 
egal o repriză, pentru ca după 
pauză gazdele să se impună : 
18—6 (6—6). Au asistat circa 
5000 de spectatori. Punctele 
echipei noastre au fost realizate 
de Bezușcu, din două lovituri 
de pedeapsă

„TURNEUL
CELOR 5 NAȚIUNIU

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU MECIUL
DE „CUPA DAVIS" CU CHILE

A fost formată echipa de te
nis a României pentru meciul 
de „Cupa Davis“ cu formația 
Chile, care va avea loc în 
zilele de 5—7 martie, la San
tiago de Chile. Din echipa

României fac parte : Ilie Năs- 
tase. Florin Segărceanu, An
drei Dîrzu și Adrian Marcu. 
Căpitan nejucător a fost de
semnat antrenorul ,emerit Alexe 
Bardan.

De azi, la Saint-Moritz

KARL-HEINZ RUMMENIGGE

i

LA RUGBY
Cea de a doua etapă din 

diția 1982 a 
5 națiuni" 
mează astăzi partidele Țara 
Galilor — Franța (Cardiff) și 
Anglia — Irlanda (Twicken
ham). In clasament conduce e- 
chipa Irlandei, cu 2 p, urmată 
de formațiile Angliei și Scoției 
cite 1 D si Țării Galilor 0 p. 
XV-le Franței se află la pri
mul său meci.

e- 
„Turneului celor 

la rugby progra-

MONDIALELE" BOLIZILOR PE GHEAȚA
Un sport cu puțini practicanți, dar cu mulți spectatori și ad

miratori — bobul — își dispută astăzi și miine (echipajele de 2 
persoane), precum sîmbăta și duminica viitoare (echipajele de 
4 persoane), campionatele mondiale, în Elveția, pe pista de la 
Saint-Moritz (1 585 m lungime, 130 m diferență de nivel, 15 vi
raje). La antrenamentele cronometrate au participat 31 de echi
paje (reprezentînd 16 țări din trei continente). Boburile repre- 
zentînd Austria, Anglia, Canada, Cehoslovacia, Elveția, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Italia, Iugoslavia, Japonia, Româ
nia, S.U.A., U.R.S.S. și alte țări var parcurge cite două manșe 
pe zi pe traseul pretențios al 
piste din lume.

Istoricul campionatelor mon
diale consemnează ca primă edi
ție a competiției pe cea din anul 
1924, din Franța, la Chamonix, 
pentru echipajele de 4 persoane, 
cîștigătorii fiind boberll elveți
eni (Scherrer — Neveu — A. 
Schlăppi — H. Schlappi). Ediția 
inaugurală pentru echipajele da 
2 persoane s-a desfășurat șapte 
ani mai tîrziu, la Oberhof-Thji- 
ringen, în Germania, titlul reve
nind echipajului țării gazdă (H. 
Killian-Huber).

De-a lungul anilor, printre ma
rii performeri ai campionatelor 
mondiale (dintre cei mai repre
zentativi 11 amintim pe Fritz Fe- 
ierabend — Elveția, Eugenio 
Montl — Italia. Antony Nash —

JJ

uneia dintre cele mai celebre

„Zonalul" s-a încheiat...

LUPTA PENTRU CALIFICARE CONTINUA!
BĂILE HERCULANE, 5 (prin 

telefon). Așadar, cortina a că
zut peste turneul zonal de sah 
fără a fi rezolvată definitiv 
problema calificării pentru fa
za următoare a campionatului 

. mondial, cea interzonală. Nu
mai trei jucători — Ribli, 
Șubă și Sax, așa cum știam 
și înaintea ultimei runde — 
au traversat cu succes deplin 
marea dificultate a întrecerii, 
ocupînd primele locuri. Pen
tru celelalte două, lupta va 
continua intr-un nou turneu 
de baraj (în patru — Gheor
ghiu, Lukacs, Pinter Sznapik), 
la o dată ce va fi stabilită 
ulterior. Este, de fapt, rezul
tatul consemnat de noi joi 
seara.

La reluarea întreruptelor de 
vineri dimineață, doar parti
da Sax — Ambroz putea intra 
în conjunctura calificării, 
maestrul internațional ceho
slovac — cu 11 puncte — *a-  
vind, însă, nevoie neapărat de 
o victorie. într-o poziție grea, 
Ambroz a căutat toate căile 
posibile de a obține cantra- 
șanse. Și, printr-o analiză mi
nuțioasă, le-a obținut ! în cele 
din urmă, Sax a fost acela 
care a trebuit să... lupte pen
tru remiză, deși o victorie i-ar 
fi asigurat locul 2 în clasa
ment. Pînă la urmă, marele 
maestru ungur a reușit să ob
țină egalitatea, consemnată la 
mutarea 57. Oricum, deși a 
ratat posibilitatea intrării în 
baraj, remarcabil rămîne acest 
Jaa Ambroz pentru dîrzenia și 

, puterea sa de luptă !
în celelalte două întrerupte 

ale ultimei runde. Pavlov a 
pierdut la Farago. iar Cio-

câllea la Spiridonov. Marele 
maestru român s-a aflat în
tr-o cumplita criză de timp, nu 
a mai scris mutările pe fișă 
și, în momentul cînd stegu- 
lețul ceasului i-a căzut, a ce
dat partida. O decizie prema
tură, pentru că, așa cum s-a 
stabilit ulterior, el efectuase 
cele 40 de mutări regulamen
tare...

Si. astfel, conturile sînt în
cheiate, cel puțin pentru sta
bilirea ordinii celor 22 de 
concurențl care, de la 9 Ia
nuarie, au luptat în acest greu 
maraton șahist. Iată clasamen
tul final :

1. Z. Ribli (Ungaria) 15*/,  p, 
2—3. M. Șubă (România), G. 
Sax (Ungaria) 13% p, 4—7. FI. 
Gheorghiu (România), P. 
Lukâcs, 3. Pinter (ambii Un
garia), A. Sznapik (Polonia) 12 
p, 8—10. J. Ambroz (Cehoslova
cia), I. Farago (Ungaria), L. 
Ftacnik (Cehoslovacia) ll’/j p, 
11.' I. Csom (Ungaria) 10‘/2 p, 
12—15. K. Ghcorghiev, I. Radu
lov (ambii Bulgaria), V. Jansa, 
E. Meduna (ambii Cehoslovacia).
VV. Schmidt (Polonia) 9*/ 2 p, 
17—18. V. Inkiov, N. Spirido
nov (ambii Bulgaria) 9 p, 19— 
20. V. Ciocâltea (România), P. 
Velikov (Bulgaria) /8*/j  p, 21. 
IVI. Pavlov (România) 7 p, 22. 
M. Ghindă (România) 6 p.

în încheiere, să consemnăm 
excelenta organizare a turneu
lui asigurată aici, la Băile Her- 
culane, și elogiată atît de par
ticipant!, cît șl de delegatul 
FIDE pentru zona a IlI-a eu
ropeană. maestrul internatio
nal Jaroslav Sajtar (Ceho
slovacia).

Anglia, Victor Emery — 
Meinhard Nehmer — R. ___
mană) s-au aflat, spre cinstea lor, 
șl boberl români, campioni și me- 
daliatl ai competiției. Să-i men
ționam, (nai , întil pe cei cu 
medalii de aur : Alexandru Pa- 
pană — Dumitru Hubert (1933 — 
Schreiberhau, Germania), Alexan
dru Frim — Vasile Dumitrescu 
(1934 — Engelberg, Elveția) ; me
dalii de argint : Emil Angelescu
— Teodor Popescu — Dumitru 
Gheorghiu — Ion Gribincea (1934
— Garmisch-Partenkirchen. Ger
mania), Ion Panțuru — Nicolae 
Neagoe (1969 — Lake Pțacid, 
S.U.A.) ; medalii de bronz : Ale
xandru Papană — Dumitru Hu
bert (1934 — Engelberg). Ion Pan
țuru — Nicolae Neagoe (1968 — 
Alpe d’Huez, Franța), Ion Pan
țuru — Dumitru Focșeneanu (1973
— Lake Placid).

In ultimul deceniu, s-a eviden
țiat superioritatea echipajelor din 
R. D. Germană și Elveția, care 
au cucerit majoritatea titlurilor 
Iată, dealtfel, pe campionii mon
diali din ultimii cinei ani: 1977 
(ia Saint Moritz) : Elveția (Hilte- 
brand — Meier) și K. D. Germa
nă (Nehmer — Gerhardt — 
Bethge — Germeshausen) ; 1978
(Lake Placid) : Elveția (Schărer
— Benz) și R. D. Germană 
(Schonau — Seifert — Bernhardt
— Musiol) ; 1979 (KOningssee) : 
Elveția (Schărer — Benz) și R.F. 
Germania (Galsreiter — Wagner
— Busche — Gebhard) ; 1980 
(Innsbruck-Igls) : Elveția (Schă- 
rer — Benz) si R. D. Germană 
(Nehmer — Musioi — Germes
hausen — Gerhardt) ; 1981 (Corti
na d’Ampezzo) : H. D. Germană 
la ambele probe (Germeshausen
— Gerhardt, respectiv Germes
hausen — Gerlach — Truebner
— Gerhardt).

D. STANCULESCU

Canada, 
D. Ger-

Printre celebrită
țile fotbalului mon
dial la ora actuală 
— ce-i drept parcă 
mai Duține la nu
măr în comparație 
cu cîțiva ani în ur
mă — se numără 
vest-germanul Karl- 
Heinz Rummenigge, 
atacantul echipei 
Bayern Munchen. 
De două ori conse
cutiv (1980 ș l 1981), 
blondul înaintaș a 
fost declarat de 
săptămmalul „Fran
ce Foot-ball“ cel 
mal bun jucător al 
continentului.

Ce calități are a- 
cest sportiv de ex
cepție (care, pro
babil, va evolua la 
3 martie la Craio
va, în meciul din
tre Universitatea 
și Bayern Munchen 
din sferturile de fi
nală ale C.C.E.) ?

Karl-Heinz Ru
mmenigge — scrie 
revista „KICKER 
SPORT-MAGAZIN" din Nfal- 
berg — întruchipează toate 
calitățile unui fotbalist com
plet : forță de joc, construc
tiv la mijlocul terenului, fina- 
lizator Excelent, grație plasa
mentului său, simțului porții 
și artei expedierii balonului 
cu capul și cu ambele picioa
re, din pozițiile cele mai di
ficile, spre poarta adversă44. 
Aceeași revistă îl califică 
drept un fotbalist de clasă 
internațională, printre cei mai 
valoroși pe care i-a avut 
soccerul vest-german în ulti
mele decenii, alături de Fritz 
Walter, Franz Beckenbauer, 
Genl Muller, Paul Breitner 
(activ și azi, tot la Bayern).

Karl-Heinz Rummenigge și 
Paul Breitner sînt dealtfel oa
menii de bază ai formației 
bavareze.

Rummenigge s-a născut la 
25 septembrie 1955. Și-a înce
put activitatea sportivă într-o 
echipă de ligă inferioară, la 
Borussia Lippstadt (Westfa- 
lia), după care, la 19 ani, a

I

I

Rodu VOIA

meciuri la Bayern, în- 
109 goluri. în 1975 și 

fost component al for- 
sale, câștigătoarea 

iar un an mai tîrziu, 
«Bayern, s-a numărat 
cîștigătorii „Cupei in- 

A participat

venit la Bayern, unde a cu
noscut consacrarea. Din 1974 
șl pînă astăzi, el a susținut 
236 de 
scriind 
1976 a 
mației 
C.C.E., 
tot cu 
printre
tercontinentale".
la turneul final al C.M. • din 
Argentina, din 1978, iar doi 
ani mal tîrziu a fost declarat 
cel mai bun jucător al turne
ului final al C.E. din Italia, 
unde selecționata R. F. Ger
mania a cucerit titlul conti
nental.

Karl-Helnz Rummenigge 
este căsătorit, are un băie
țaș (Andră) și și-a prelungit 
contractul la Bayern Mun- 
chen pînă în 1985. Pentru el, 
marele examen al anului se 
numește turneul final al C.M. 
din Spania.

Ion OCHSENFELD

FINAL IN „CUPA CUPELOR" LA VOLEI
In zilele de 19, 20 și 21 fe

bruarie, în sala Centrului sportiv 
de la Eterbeek, din apropiere de 
Bruxelles, se vor desfășura între
cerile turneului final al „Cupei 
cupelor44 la volei masculin. Echi-

TELEX © TELEX © TELEX • TELEX
CICLISM • în competiția in

ternațională „Șoseaua soarelui* 4, 
etapa Velez — Malaga — Alme
ria, 195 km, a fost cîștigată de 
italianul Saronni — G.32:20.

FOTBAL Q Echipa budapestană 
Ujpesti Dozsa. aflată în turneu în 
Columbia, a învins cu 2—1 pe 
Deportivo Pereira, la Medelin. 
• Formația iugoslavă Vojvodina 
Novi Sad și-a continuat turneul 
în Australia, intrecind o selecțio
nată regională I4. Adelaida, cu 
1—0.

HANDBAL ® Formația femini
nă ă R. D. Germane a ciștigat 
competiția de la Cheb (Ceho
slovacia), învingînd în toate cele 
4 meciuri susținute. în ultimul 
joc, R.D.G, — U.R.S.S. 19—16 
(11—11). Pe locul secund s-a cla
sat reprezentativa Cehoslovaciei 
(20—17 în ultimul meci, cu Iugo
slavia).

HOCHEI • La Wăstcras, Sue
dia a întrecut net Finlanda cu 
7—1 (2—0. 2—0, 3—1).

PATINAJ • Titlul de campion 
european la „artistic'*  a revenit, 
în mod neașteptat, patinatorului 
vest-german Norbert Schran, de 
21 ani, originar din Oberstdorf, 
care i-a întrecut pe Jean Chris
tophe Slmond (Franța) și Igor

Bobrin (U.R.S.S.), campionul con
tinental al anului trecut, la Inns
bruck.

SCHI-» Mehlmeisl (R. F. Ger
mania) — concurs de slalom pen
tru „Cupa Europei'1, ciștigat de 
austriacul Robert Zoller cu 1:35,68. 
Liderul competiției este francezul 
Frank Piccard cu 117 p o Pro
ba feminină de slalom special 
din cadrul campionatelor mon
diale de la Schladmlng (Austria) 
a fost ciștlgată de Erika Hess 
(Elveția) cu timpul de 1:41,60 — 
în două manșe — urmată de 
Christine Cooper (S.U.A.) 1:41,93, 
Daniela Zini (Italia) 1:46,96.

TENIS 9 In optimi de finală 
la Buenos Aires, Segărceanu — 
Auroux (Argentina) 6—3, 6—1. 
Feigl — Pecci 6—4, 7—6, Ganza- 
bal — Orantes 6—4, 6—4. Kuhar- 
skl — Zugarelll 6—2. 6—2. Pentru 
sferturile de finală mai sînt cali
ficați Vilas și Perez. • Meciul 
S.U.A. — India, în cadrul „Cupei 
Davis", va avea loc la Costa 
(California) Sn zilele de 5—7 mar- 
rie. • In turneul demonstrativ de 
la Toronto au fost înregistrate 
rezultatele : McEnroe — Panatta 
6—3, 6—2, McNamara — Teltscher 
6—7, 6—4. 6—1. Gerulaltls — Tan
ner 7—6. 4—6, 6—4.

pa Steaua București va întîlnl în 
prima zi formația Levski Spartak 
Sofia. Apoi, voleibaliștii români 
vor juca în ordine, cu echipele 
AS Grenoble și Avtomobilist Le
ningrad

CATCH!

SENIGALLIA, PERLA ADRIATICII
Transbordarea noastră, a celor care în

soțeam lotul feminin al țării participant la 
„europenele" de baschet, de la aeroportul 
Fițimicino din Roma la gara Termini, s-a 
făcut rapid. Dar ne-a privat, astfel de șansa, 
de oricine dorită, de a putea admira cel 
puțin cîteva dintre nenumăratele ouncte de 
atracție turistice aflate în „cittâ eterna44. 
Cu atît mai reconfortantă a fost, pentru 
noi. surpriza de a găsi la Senigallia. punc
tul terminus al călătoriei, numeroase com
pensații de același gen.

Senigallia, o îneîntătoare stațiune mari
timă. aflat pe malul Adriaticii (acolo unde 
s-a disputat una din seriile campionatului 
european. în care a jucat și echipa Româ
niei), este o localitate străveche, fondată*,  
după cum atestă documentele, în anul 300 
înaintea erei noastre. Totodată, una dintre 
cele mal moderne șl căutate localități cli-

materice de pe litoralul de est al Italiei. 
Din luna ......................
brie, mii . _ ______ ___  _________ ___
recreare, de sport și de vizitare a bogate
lor vestigii istorice ale orașului. Cetatea 
Rocca Roveresca. construită la 1400 impre
sionează șl azi prin frumoasa sa arhitec
tură, păstrînd, în foarte bune condiții, mi
nunate opere de artă. în piața Del Duca 
Veduta, străjuiește „Fîntîna cu lei". cons
truită în secolul XV, iar Palazzo Comu
nale, care datează din al XVII-lea veac, 
are și azi același aspect atrăgător. Dar, 
în vremurile noastre, Senigallia a devenit 
cunoscută și ca importantă gazdă a unor 
competiții sportive. Anual se dispută aci 
un turneu international de tenis și legat 
de aceasta, trebuie să amintim că pe te
renurile din acest oraș s-a făcut remarcat, 
cu ani în urmă, marele nostru campion

mai pînâ la începutul lui octom- 
de turiști petrec aici momente de

f 
Ilic Năstase, Intr-unui din primele turnee 
cîștigate, împreună cu Ion Țiriac, in proba 
de dublu.

Șl iată-ne, apoi, în escală la Ancona, 
unul dintre cele mai importante porturi ale 
Mării Adriatice, în care reprezentativa 
noastră a jucat împotriva echipei Olandei. 
Marele centru portuar a fost fondat în 
sec. V—VI de către navigatori greci, de
venind apoi colonie romană. în anul 1808 
a fost ocupat de francezi și abia în 1860 
anexat Italiei. Datorită poziției sale strate
gice, portul Ancona a constituit o țintă de 
tir aproape permanentă a aviației și mari
nei angrenate în cele două războaie mon
diale. Unele urme ale................................
damente se mai văd și 
ani, iar acum Ancona 
mal înfloritoare orașe 
puternic centru turistic. ___ _______  _
mîne îneîntat în fața Arcului lui Traian 
sau a bisericilor Sf. Francesco delle Scale 
și Sf. Maria, precum șl a fortului Napo- 
leonico. Multitudinea piețelor, cu negoțuri 
de toate genurile, constituie tot atîtea ten
tații pentru turiști. Numeroasele cafene
le și mici restaurante servesc apreciate 
specialități locale.

Dar, zilele s-au scurs, parcă mal repede 
ca orieînd. Iată-ne din nou pe aeroportul 
Flumicino, iar dup^ aproximativ o oră de 
zbor la Otopeni și în mijlocul celor dragi...

Paul IOVAN

teribilelor bombar- 
azi. Dar au trecut 
este unul din cele 
ale peninsulei, un 
Orice vizitator ră-

I
z

Catch as catch can sau catch-u-l, 
în traducere libera ,,apucâ-mă 
de unde poți l“, este un spec
tacol cu un foarte vag caracter 
sportiv : de fapt o luptă feroce, 
fără anume reguli, desfășurată 
pe un ring de box. Practicant' 
săi sînt niște orute, un fel 
gladiatori moderni, care luptă 
pentru o amară bucată de piine, 
în timp ce, in jurul riguhii, spec
tatori pătimași, inrăți, aruncă 
importante sume de bani în pa
riuri. Dealtfel, în vremea de 
succes a catch-ului se scoteau 
bani frumoși din organizarea u- 
nor astfel de spectacole, destul 
de la modă în apusul 
și în America, în 
va decenii.

Gloria catch-ului 
pălească insă In 
care a apărut 
(co-ncurențl foloseau patine 
rotile,................ . .
strucționîndu-se și lovindu-se cu 
furie, pe un fel de pistă ca de 
velodrom), moi dinamic, moi 
sîngeros, Intr-un cuvînt producă
tor de mai mari senzații (îl) și 
implicit — pentru organizatori — 
de mal mulți bani...

Unii, în Occident, au încercat 
să facă din catch un sport, dar 
n-au reușit, chiar dacă, așa cum 
spuneau, la originea lui a stat 
celebrul pancrațiu, sport din 
programul anticelor Jocuri de la 
Olimpia, iar debutul său oficial 
a avut loc la St Louis, cu pr- 
lejul J.O. din 1904 I Dorind să-i 
reînvie faima și.., productivitatea, 
iată că, recent, s-au găsit, în 
Italia, organizatori de astfel de 
spectaco.e dispuși să investească 
ceva capital cu speranța că-l 
vor scoate înzecit I! Și pentru a 
putea atrage din nou spectator' 
la reuniunile de catch, în special 
din rînd urile tineretului, aceștia 
s-au gîndit că ar fi cel mai bine 
să aducă în reprezentație și niș
te vedete ale... filmului erotici... 
„Luptători" se vor gas’, probabil, 
căci ce nu face în Occident un 
tînăr sărman, poate șomer, pen
tru o bucată de plina I Să ve
dem însă cît de reușită va fi o- 
ceastâ tentativă de reactualizare 
a unui așa-zis sport, înconjurat 
de oprobiul multor oamen-' 
cinstiți, chiar din Occident...

Romeo VILARA

Europe-i 
urma cu cite-

a început să 
momentul în 

roller-catch-ul 
cu 

învîrtindu-se amețitor, ob-
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