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La Steaua, înaintea plecării voleibaliștilor

la turneul final al Cupei cupelor

„SPERĂM SA JUCAM FINALA 
Șl SĂ CÎȘTIGĂM"

După ultimul antrenament, voleibaliștii steliști și antrenorul lor, 
Aurel Drăgan, nu-și ascund optimismul

de 
de 
ie
de

Ger aspru, cu multe grade 
sub zero. Străbatem curtea 
clubului Steaua din calea Plev- 
nei, pardosită cu oglinzi 
gheață și intrăm în sala 
sport. Unde aflăm... aburi 
șind din tricourile ude 
transpirație pe care le poartă 
voleibaliștii vicecampioni, Bă
diță, Ionescu, Macavei și cei
lalți...

— Muncim serios — ne în- 
tîmpină, Aurei Drăgan, antre
norul principal al steliștilor, 
pentru că în Belgia. Ia turneul 
final al „Cupei cupelor", în- 
tîlnim trei adversari foarte pu
ternici : Avtomobilist Lenin
grad — formație cuprinzînd pe 
căpitanul echipei Uniunii 
vietice, Viaceslav Zaițev. „„ 
internaționalii Dorohov și Er
milov ; Levski — Spartak Sofia

So- 
pe

De mîine, la Poiana Brașov

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
ALE SCHIORILOR ALPINI 
SI ALE BIATLONISTILOR

manifestări sportive de 
Astfel, pe străvechea 
Sulinar, amenajată și

începind
'Brașov, frumoasa
la poalele Postăvarului, va cu
noaște din nou freamătul ma
rilor 
iarnă.
pirtie
marcată corespunzător, cei mai 
buni schiori alpini ai țării iși 
vor disputa titlul de campion 
în Droba de slalom uriaș, ur- 
mind ca in zilele următoare, 
atît fetele, cit și băieții să se 
întreacă și în proba de slalom 
special, care va fi găzduită de 
pîrtia dintre cabana Cristianul 
Mare și Poiana Ruia.

Titlurile și le vor disputa cei 
mai buni specialiști ai genu
lui, din rîndul cărora se vor a- 
lege cei mai merituoși, cei 
care vor fi încununați cu lau
rii cîștigătorilor. Nu vor lipsi 
de la startul diferitelor curse :

de mîine, Poiana 
stațiune de

la jumătatea campionatului

de polo

DESPĂRȚITE
DE PATRU PUNCTE, 
DINAMO Șl CRIȘUL 

REIAU 0 PASIONANTĂ 
DISPUTĂ

o întrerupere de două 
reiau întrecerile pri-

tur- 
să

După 
luni, se 
mei grupe valorice a Diviziei 
„A“ de polo. Conform progra
mului stabilit de F.R.N., 
neul (al patrulea) urma 
aibă loc la Oradea, dar întrucit 
bazinul din localitate nu per
mite desfășurarea unor parti
de oficiale, Biroul federal a 
decis ca și această rundă a 
competiției să fie găzduită de

(Continuare în pag. 2-3)

— reprezentantă 
voleiului bulgar, 
de internaționali, 
franceză A. S.

frunte a 
un sextet 

echipa 
in

și

de 
cu 

Si
Grenoble 

care joacă polonezul Bebel, e- 
chipier al sextetului campion 
mondial (1974) și olimpic (1976). 
Vom juca în ordine cu : Levski 
— Spartak (19 februarie), A. S. 
Grenoble (20 februarie) 
Avtomobilist (21 februarie).

— Cum au decurs preparati
vele pentru turneu ?

— In general bine, 
necaz fiind 
Pop. El și-a 
namentele și 
ora primului 
de joc. Din

singurul 
accidentarea Iui 

reluat însă antre- 
sperăm ca pînă Ia 
meci să fie apt 
lotul de 10 jucă-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag a 4-a)

Zsolt Balazs, Mihai 
Bîră-Jr, Carol A- 
dorjan. Vili Poda- 
ru, Alexandru
Manta, Ion Cava
și. Rolf Trentsch, 
Dan Frățilă. Do
rin Dinu. Nicolae 
Stinghe, Erica Co- 
drescu, Carmen 
Cozma, Liliana I- 
chim, Maria Balasz 
ș.a. Tot mîine. în 
Poiana Mică. pe 
Lunca lui Bălan, 
cei mai buni bia- 
tloniști seniori își 
vor măsura rezis
tenta si precizia la 
trageri în clasica 
cursă individuală 
pe 20 km pentru 
desemnarea cam
pionului național 
al probei. După o zi 
va avea loc cursa scurtă pe 10 
km, urmînd ca duminică, în 
ultima zi, să se dispute curse
le de ștafetă de 4X10 km se
niori. Printre protagoniști se 
vor afla : Fr. Foriko, Gh.

de pauză,

Lotul național de pilotaj sportiv a început antrenamentele

AȘII ACROBAȚIEI AERIENE EXERSEAZĂ TONOIL
Dimineață geroasă de fe

bruarie. în zori termometrul 
indicare minus 11°. Stăpîn, în 
parte, peste cîmpul de zbor de 
la Strejnicul, vîntul biciuie o- 
brajii. In parte, căci aparatele 
care decolează și aterizează în 
ritm alert își impun drepturi
le. Se antrenează lotul națio
nal de acrobație aeriană.

Deși programat la începutul 
lunii august, campionatul mon
dial este acum preocuparea de 
prim-plan. O atestă, in primul 
rînd, volumul de muncă și se
riozitatea cu care se lucrează. 
Aceasta 
cațiile 
marcate 
sportiv

este una dintre expli- 
evoluției ascendente 
de pilotajul nostru 

în ultimii ani. O a 
doua, complctînd-o In mod fi
resc, ne-o furnizează bogatul
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AVEM 0 ȘANSĂ REALĂ LA „MONDIALE",
DAR Șl DATORIA S-O FRUCTIFICAM!
Interviu cu pro!. univ. loan Kunst-Ghcrmâncscu, președintele L R. nandbal

Lotul masculin de handbal 
al României și-a încheiat prac
tic pregătirile. Antrenamentele 
care se vor desfășura pînă du
minică — cind este prevăzută 
deplasarea în R. F. Germania 
— vor finisa preparativele, a- 
xîndu-se mai mult pe cunoaș
terea primului adversar, se
lecționata Danemarcei. A fost 
definitivat și lotul celor 16 ju
cători care vor evolua in 
turneul final al celei de a X-a 
ediții a campionatului mondial 
(23 februarie — 7 martie).
Moment prielnic, deci, pentru 
o convorbire cu 
F. R. Handbal, 
loan Kunst-Ghermănescu, pen
tru a îmbrățișa dintr-o privire 
atît ce s-a făcut, cit și pers
pectivele.

— Vă satisface nivelul valo
ric atins de reprezentativa 
României acum, în pragul com
petiției pentru titlul suprem 7

— Echipa manifestă mari 
posibilități de eficiență în 
atac, pe care, dealtfel, le-a și 
demonstrat Trofeul Car-

președintele 
prof. univ.

Pe ptrtiile Postăvarului, in plină cursă, Ion 
Cavași (Dinamo Brașov) unul dintre candi
dași la titlu Foto : Dragoș NEAGU

Duca, VI. Todașcă, I. Luțea, 
Gh. Berdar, V. Băjenaru etc.

Deci, la Poiana Brașov, un 
sfîrșit de săptămînă demn de 
marile stațiuni montane, unde 
întrecerile sportivilor fruntași 
se află la loc de cinste.

de care 
în a- 

idei este 
loturilor, 
situează

iar perechea
Coca și Elena Rulai 
succesiunea promo- 
la băieți există un 
consacraților, Mibai 

Marcel 
grup al secunzilor.

rezervor de talente 
dispunem. Sugestivă 
ceastă ordine de 
chiar componența 
Astfel, la fete se 
in „rîndul intîi" : Nina Ioniță 
și Maria Șulean, cu locuri 
fruntașe la „europene", urma
te de Emilia Nimigean și Lud
mila Avramescu, 
Elisabeta 
asigură 
țiilor. 
grup 
Albu, 
Mitu,
Ion Diaconu, Aurel A. Răican, 
Dumitru Oprișiu, Aurel lana și. 
firesc, unul de perspectivă, Gelu 
Savu, Nicolae Antohi, Valerin 
Zamfir, Gheorghe Paulică, So
rin Ungureanu. O succesiune

Și 
al
Mie lu Fețeanu, 
un
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Alex. Folker, in această fază aruneînd la poarta echipei Ceho
slovaciei, este un inter cu mare forfă și, in ultima vreme, 

un pivot care se străduiește să 

păți", 
nic, în 
petiții

în Campionatul Balca- 
„Trofeul Spaniei", com- 

în care a obținui suc
cese finale cu panaș, precum și 
în cele două partide cu Ceho
slovacia. In schimb in defensi
vă prezintă încă o oarecare ne
siguranță, lipsă de. sincroniza
re in acțiunile colective de a- 
părare și fluctuații de concen
trare în aceeași partidă, par- 
curgind incredibil de repede 
drumul de la momente de ex
cepție la faze ratate copilă-

„Turneul primăverii" la box

FAVORIȚII AU OBȚINUT
VICTORII SCONTATE

La Tg. Jiu și Galați au con
tinuat întrecerile pugilistice 
din cadrul „Turneului- primă
verii", prima competiție de se
lecție a boxerilor în vederea 
participării la campionatele 
mondiale din luna mai.

GALAȚI. Turneul din marele 
port dunărean continuă în ca
drul aceluiași interes pe care 
localnicii îl manifestă față de 
sportul cu mănuși. Peste 1500 
de spectatori au fost prezenți 
Ia Sala sporturilor din locali
tate. Intr-unui dintre cele mai 
frumoase meciuri ale reuniunii. 
I. Cîrlan l-a depășit Ia puncte 
pe rapidistul C. Florea. O 
partidă interesantă, atracti
vă, în care cei doi concurenți 
au evitat contactul cu lovituri- 

care vădește nu numai preocu
pări de strictă actualitate, ci și 
un echilibrat program de lun
gă durată, îndeplinit cu stric
tețe de către vicepreședintele 
F.A.R. și in același timp antre
norul coordonator al loturilor, 
Constantin Manolache.

La „punctul de zbor" unde 
termenii tehnici și glumele se 
suprapun măsura o dă antre
norul Manolache, posesor al 
rețetei ideale de dozaj. Pro
gramul de pregătire 
de pentru 
rioadă zborul 
iar ca temă 

oreve- 
această ne- 
în formație, 
de acroba

ție tonoul. Membrii lotului se

Dinu COSTESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Miercuri 17 februarie 1982

corespundă acestui post cheie 

rește. Ceea ce ne salvează este 
faptul că echipa are resurse 
să-și accelereze în momentele 
cheie ritmul, asigurindu-și vic
toria finală, așa cum s-a in- 
timplat în partidele cu U.R.S.S„ 
cu Iugoslavia și cu alte echi
pe. De mare ajutor ne este șl 
faptul că portarii — și îndeo
sebi Nicolae Munteanu — au

Hristache NAUM

(Continuare In pag a 4-a)

le dure, au realizat și campio
nul „en titre" al mijlociilor 
mici, Nicolae Chioveanu (Lito- 
"al‘-Mangalia), cu Nicolae Cio- 
banu (Steaua). Folosind

filCOLAE CHIOVEANU

bine alonja, N. Chioveanu ■ 
obținut decizia la puncte. Alte 
rezultate (mijlocie mică) : AL 
Cormos (înfrățirea Oradea) b.p. 
C. Stoica (Voința Rm. Sărat) s 
I. Balcan (Progr. Brăila) b.p. 
F. Neagu (C.S.Ș. Brăila) 1 
cat. ușoară: M. Fulger (S. C. 
Muscelul) b.p. V. Bărburaș (Vo
ința Buc.), Gh. Pîrvănescu 
(IEAM Timiș.) b.p. L. Staicu 
(Victoria Buzău), D. Soare (fi
nirea Sf. Gheorghe) b.p. S. 
Irimieș (C.S. Zalău), R. Nuțu 
(ASA Cluj-Napoca) b.p. L. Mo- 
canu (Metalurg. Cugir), FI. Si
ma (Progresul Brăila) b.p. V. 
Nuțu (Rapid Buc.), I. Cornea-

(Continuare in pag. 2—3)



Sportul - școală a educației!
ELEVI VREDNICI, PE MĂSURA ADMIRABILILOR LOR PROFESORI

Știm cit de pretențioasă a de
venit meseria de antrenor. Știm 
ce pregătire complexă pretinde 
ea, știm că fără ani îndelun
gați de studiu și de muncă nu 
se poate atinge nivelul pretins 
de performanța inaltă. Șl nu 
numai la performanța de ridi
cată clasă pretențiile sînt mari! 
Nu ! Chiar de la copii și ju
niori — poate in primul rînd 
aici — calitățile pedagogice și 
competența antrenorilor apar ca 
decisive. înțelegem, deci, că pre
gătirea didactică Îndelungată și 
temeinică, pornind de la cursu
rile de calificare și terminînd 
cu absolvirea I.E.F.S.-ului, apar 
ca obligatorii pentru antrenorul 
de astăzi. Le subliniem utilita
tea. Le-o recunoaștem 1

Există insă și o altă cale, pa
ralelă, de deprindere a frumoa
sei profesii de antrenor : pre
gătirea directă, in jocuri, antre
namente, concursuri, sub îndru
marea unor reputați maeștri. O 
veritabilă școală a vieții, a edu
cației desfășurată nu prin 
cursuri și examene, ci perma
nent prin chiar orele de activi
tate sportivă. Mulțl dintre ex- 
celenții noștri antrenori de as
tăzi au „absolvit" o asemenea 
minunată școală, in același 
timp cu efectuarea calificărilor 
șl facultăților de specialitate. 
Spre două asemenea cazuri de 
maeștri și „ucenici" ne-am o- 
prit in cele ce urmează.

Antrenorul emerit Constantin 
Nour rămîne unul dintre cei 
mal respectați șl autorizați ma
eștri ai boxului. El și-a petre
cut tn sala de antrenament sau 
de reuniuni zeci de ani de via
ță. Cu o tinerețe superbă a În
fruntat anii, a rămas mereu vi
guros, energic, plin de iniția
tivă. A ridicat numeroși cam
pioni, a condus echipa naționa
lă In multe dintre marile con
fruntări internaționale. „Dar an
trenori ați crescut !“ l-am în
trebat deunăzi. „Cred că am 

avut unele bucurii la fel de 
mari ca acelea obținute tn ring 
cu boxerii mei, privind cum 
cresc, sub ochii mei, cîțiva de
venind profesori remarcabili. 
Meritul principal e al lor. De 
ce 7 Fiindcă s-au arătat dornici 
șl Înzestrați pentru profesia de 
profesor. Fiecare a căutat să 
învețe cit mal mult, chiar In 
antrenamentele la care partici
pau ca sportivi. Mai departe, 
au citit mult, m-au descusut 
mereu. Șl niciodată nu ml-am 
pierdut răbdarea. Dimpotrivă. 
Mă bucuram că au pasiune 
pentru problemele antrenamen
tului, ale refacerii, pentru atlt 
de complexele aspecte ale tac
ticii boxului. Dintre - cel cu care 
am lucrat direct, Titi Dumitres
cu mi-a dat cele mai mari sa
tisfacții. și-acum, clnd eu am 
abandonat antrenoratul, el 
mă cheamă adeseori la sală, mă 
consultă. E ceea ce se numește 
un om frămintat de a realiza 
cit mal mult și mai bine In 
meseria Iul. Am satisfacția, In 
acele clipe, că și ajutorul meu 
a reprezentat ceva tn formarea 
Iul ca antrenor". Ce spune Titi 
Dumitrescu despre maestrul său! 
„Nenea Costlcă 7 Un părinte 
pentru mine șl pentru mulțl. Nu 
mai vorbesc despre competență. 
In flecare clipă, antrenamentul 
cu el era o școală. Dar maes
trul nostru s-a ocupat și de noi 
ca oameni. Sfaturile lui de com
portare, de atitudine au ajutat 
pe mulțl dintre numeroșii săi 
elevi. Clnd a simțit că mă a- 
trage meseria de antrenor a de
venit de zece ori mal atent și 
mai grijuliu tn a mă Îndruma. 
Din acea clipă șl plnă astăzi, 
încă, maestrul Nour Îmi este 
principalul sfătuitor. Pot spune 
că alături de cunoștințele de 
specialitate șl generale dobtn- 
dlte prin activitatea practică și 
I.E.F.S., școala maestrului Nour 
a reprezentat o parte Importan
tă a formării mele".

Constantin Herold — Mihai 
Nedef. Foștii coechipieri de la 
P.T.T. și, apoi, de la C.C.A. 
„Unchiul șl nepoții" li numeau 
galeria marilor meciuri de bas
chet pe Herold șl tinerii, atunci 
Nedef, Folbert, Dlnescu. Mai tîr- 
zlu, „unchiul", acest campion al 
campionilor, singurul sportiv 
român deținător al titlului de 
căpitan de echipă națională In 
trei ramuri de sport, s-a retras 
pe banca antrenorilor. La Stea
ua. Iar Mihal Nedef, la jocuri 
sau la antrenamente, a devenit 
unul dintre cei mal slrguincioșl 
elevi, urmînd un veritabil curs 
de pătrundere In tainele mese
riei de antrenor. Ne-o atestă 
chiar C. Herold. „Șl Mihal Ne
def, șl Constantin Dlnescu, și 
Alexandru Fodor, ca să-l enu
măr pe premianțl, au știut să 
asimileze tot ceea ce știam eu. 
Șl le-am transmis cu plăcere 
Întregul meu bagaj de cunoștin
țe. Astăzi, mă bucur de succe
sele lor ca de ale mele. Eram 
sigur că vor ajunge admirabili 
profesori. Arătau o mare pasiu
ne pentru baschet. Stnt harnici 
și s-au dovedit receptivi și la 
educația primită ca jucători". 
Mihal Nedef ne mărturisea că 
antrenorul lor a reprezentat, In 
primul rind prin exemplul său, 
un model de comportare : In 
viață șl pe terenul de sport. Iar 
altruismul cu care s-a compor
tat față de tinerii lui elevi a 
constituit up mare ajutor In 
formarea unor antrenori valoroși 
al baschetului românesc.

De la maeștri Ia elevi și... 
Înapoi. Parcurgtnd aceste tra
see tn cazurile de mal sus (dar, 
sint atîtea altele, asemănătoare!) 
Înțelegem Încă o dată ce rol 
are antrenorul In formarea 
practică, dar șl educațională a 
celor care, mtlne, n vor lua 
locul.

Admirabili profesori ! Admira
bili elevi !

Eftimie IONESCU

0 importantă acțiune In cadrul „Daciadei" de iarnă 0>lCI4D4

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE ORIENTARE TURISTICĂ PE SCHIURI

Timp de trei zile, de joi 18 
februarie și pînă sîmbătă, se 
vor desfășura. In aoroniere 
de cabana Brădet (Miercurea 
Ciuc), Campionatele republi
cane de orientare pe schiuri, 
una dintre principalele acțiuni 
din calendarul „Daciadei" albe 
— 1982.

ȘCOLARII DIJCIJREȘTENI 

PE PlRTIILE DIN JURII 

CABANEI „EREI DRAZI"
Duminică, pe un timp splen

did, s-a desfășurat — în cadrul 
„Daciadei" de iarnă — etapa 
pe municipiul București la sa
nie și biatlon. întrecerile, care 
au fost rezervate școlarilor, au 
avut loc pe pîrtiile de la „Trei 
Brazi". Iată primii clasați : 
SANIE— fete : 1. Daniela 
Vlăsceanu (Șc. gr. 4), 2. Ama
lia Gabor (Șc. gr. 93), 3. Mag
dalena Dumitru (Șc. gr. 122) : 
băieți — Florin Tănăsescu (Șc 
gr. 148), 2. Victor Ștefanov (Șc. 
gr. 6), 3. Adrian Nițescu (Șc. 
gr. 92) ; BIATLON — fele : 
1. Andreea Georgescu (Șc. gr. 
194), 2. Andrei Moarcăș (Șc. 
gr. 6), 3. Crăița Crișan (Șc. gr. 
30) ; băieți — Valentin Diaco- 
nescu (Șc. gr. 175), 2. Adrian 
Domențeanu (Șc. gr. 148), 3. 
Cristina Barbarosso (Șc. gr. 
93).

Vor lua parte peste 300 da 
competitori, din 17 județe 
(Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Cluj, Dolj, Harghita, 
Hunedoara, Iași, Maramureș, 
Mureș, Olt, Șatu Mare, Sălaj, 
Sibiu, Suceavă, Timiș) și din 
municipiul București. întrece
rile se vor desfășura astfel : 
joi, de la ora 10 — start în e- 
tapa I, iar vineri, de la a- 
ceeași oră — start în etapa a 
doua. Sîmbătă, de la ora 9, 
se vor da plecările în Cam
pionatul republican de ștafetă. 
Cîștigătorii etapelor I și II, la 
toate categoriile de vîrstă, vor 
fi premiațl de C.J.E.F.S. Har
ghita cu „Cupa polul frigului".

Dintre cei Înscriși la aceste 
finale nu lipsesc campionii și 
cei mai buni competitori din 
anii trecuți, ca Irma Kalamar, 
Maria Rahoska, Mirela Mitrol, 
Ileana Jeler, Maria Nechili, 
loan Alexan, Gheorghe Aile- 
nci, Gheorghe Chiuzbăian, Șcr- 
ban Chiurlea.

CONCURSUR
Pe Valea Rîșnoavei, peste 

300 de tineri sportivi și-au 
disputat titlurile de campioni 
naționali la schi fond pentru 
copii. Traseele bine alese, ză
pada înghețată și ambianța 
sărbătorească au constituit 
pentru micuții concurenți tot 
atîtea stimulante în disputa lor

în „Cupa C. S. Ș. A.“ Cîmpulung DE CE E JUDO-UL ATÎT DE ÎNDRĂGIT ?
NOU RECORD NAȚIONAL 

LA ARUNCAREA GREUTĂȚII (junioare)
La Cîmpulung Muscel s-au 

desfășurat întrecerile ediției a 
V-a a competiției dotată cu 
„Cupa C.S.Ș.A.". Peste 200 de 
tineri atleți din Pitești, Plo
iești, Slatina și Cîmpulung au 
luat startul atît In probe de 
sală cit și în aer liber. Din
tre rezultate se detașează no
ul record republican pentru 
junioarele de cat. I, la arunca
rea greutății. Astfei, Livia 
Simlon (CSȘA C-lung) a obți
nut performanța de 15.82 m, cu 
15 cm superioară recordului de 
sală. Colegul său Coste’ 
sa a înregistra*  ' 
sons’-

-„.i foena-
, uuNIORT III : 600 

. . u. Hie (CSȘA) 1:33,0 ; JU
NIORI II : 50 mg : G. Văitea- 
nu (CSSA) 7,1, 3000 m : Gh.
Crețu (CSȘA) 9:25,0 ; JUNIOA
RE I : 50 m : Tuliana Barbu 
(Aripi Pitești) 6.5.

Paul MATFOIU, coresp.

• La sfîrșitul săptămînii, 
sala din parcul sportiv „23 Au
gust" va găzdui campionatele 
naționale pentru seniori șl ju
niori I. Programul va fi urmă-

Azi, la București

JOCURI IN SERIA SECUNDĂ 
A DIVIZIEI „A" LA HOCHEI
începînd de azi la patinoarul 

„23 August*  din Capitală are loc 
cel de al V-lea turneu al seriei 
secunde din campionatul catego
riei „A“ la hochei. Este întrece
rea a cărei cîștigătoare promo
vează în prima serie valorică a 
acestei competiții, alături de cele 
mai puternice formații de ho-' 
chei din țara noastră. Promovată 
aproape sigură este formația 
1MASA Sf. Gheorghe care con
duce în clasament cu un avans 
considerabil (29 de puncte) față 
de A.S.E. Sportul studențesc 
București și Tîrnava Odorhei, 
ambele cu 18 puncte.

Azi la orele 12 și 14 au loc 
partidele : I.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe—Tîrnava Odorhei si A.S.E. 
Sp. studențesc — C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc. 

torul : SÎMBĂTĂ : ora' 9 s 50 
mg F pentatlon, ora 9,15 : 50 
m B hexatlon, ora 9,30 : greu
tate F pent., ora 9,45 : lungime 
B hex., ora 10,15 : Înălțime F 
pent, ora 10,30 : înălțime B 
hex. ; ora 13 : triplu jun., ora 
14,30 : lungime F jun., ora 16 : 
50 mg F jun. serii, prăjină 
sen + jun., triplu sen, ora 
16,15 : 50 mg F sen. serii, ora 
16,25 : 50 m B jun. serii, or» 
16,40 : 50 m B sen. »—” 
16,50 : 50 m- *"
IR

r
: 50 m F 

prăjină hex., ora 
xv,z5 : 50 mg B jun. finala, 
lungime F pent., ora 10,35 : 50 
mg B sen. finala, ora 10,45 : 50 
m F jun. finala, ora 10,50 î 50 
m F sen. finala, ora 11,15 : 
înălțime F sen. 4- jun., greu
tate B sen. + jun., ora 11,30 : 
lungime B sen.

• La Băile Felix va avea 
loc duminică concursul inter- 
județean de cros.

CULTURIȘTIf 
DE EA RAPID BUCUREȘTI 
DIN NOU PE PRIMUL LOC

.Cupa 18 Februarie" la cultu
rism. organizata de clubul Rapid, 
competiție desfășurată In Capita
lă, s-a bucurat de un frumos 
succes. La start s-au aliniat 20 
de echipe, trofeu) revenind for
mației Rapid București. Pe locu
rile următoare : Rapid Oradea și 
UNIO Satu Mare. Iată cîștigăto- 
rll In ordinea categoriilor (seni
ori) : Alexandru Costache (Ra
pid Buc.) ; George Crăciunescu ; 
Nicolae Giurgl (Minerul Cavnic) 
șl Eugen Kantor (Rapid Oradea). 
La juniori, poziția Intîla a re
venit Iul Cornel Circus (Rapid 
Oradea), Adrian Cotuțlu (Dina
mo București), Laurențiu Mer- 
lan (Lie. Splru Haret), Florin 
Uceanu (Lie. Splru Haret). Iată 
șl premiile speciale acordate : 
Florin Uceanu la juniori, Nico
lae Giurgl șl Vasile Belbc (UNIO 
Satu Mare) la seniori.

Ne bucură numărul mare de 
concurenți, sportivi tineri șl noi 
care au urcat pe treptele afir
mării, precum șl afluența tot 
mal mare a spectatorilor care 
vin la concursurile de culturism.

• Un sport care-i disciplinează pe copii * Exemplul unui judoka 
in vîrstă de 8 ani 0 Antrenorul asigură ordinea

Cu aproape 14 ani in urmă, 
în tara noastră a început să se 
vorbească despre un nou sport 
— judo. După ce in luna au
gust 1968 s-a constituit federa
ția de specialitate, cei ce îndră
giseră această disciplină au de
pus eforturi lăudabile să depă
șească dificultățile inerente în
ceputului. Tehnicienii au făcut 
tot ceea ce Ie-a stat în putință 
Si. in timp ce ei Înșiși învățau 
tainele acestui sport si ma*' J’ 
ca antrenament'’’"1 
Si de -

- u>n pag I)

piscina acoperită din Cluj-Na- 
poca.

Cele șase competitoare se 
reîntîlnesc așadar Intr-un tur
neu care poate decide mult in 
ceea ce privește configurația 
finală a clasamentului. La ora 
actuală :

CLASAMENT
1. DINAMO 15 13 2 0 200—109 28
2. Crișul 15 10 4 1 177—127 24
3. Rapid 15 8 1 8 131—121 17
4. Voința 15 7 1 7 119—123 15
5. Progresul 15 2 0 13 102—189 4
S. CSȘ Tr. 15 1 o :14 98—158 2

După cum se poate observ a»
în cursa pentru titlu au rămas 
doar Dinamo și Crișul, lntil- 
nirea lor de vineri fiind aștep
tată cu un mare interes. în 
partidele anterioare, bucureș- 
tenii au cîștigat o dată la li
mită (12—11), două meciuri in- 
cheindu-se cu rezultate de e- 
galitate (9—9 și- 12—12). Di
namo va alinia formația stan
dard cu Vlad Hagiu, poloistui 
nr. 1 al anului 1981, Cătălin 
Moiceanu, Florin Ardeleanu,

AȘII ACROBAȚIEI AERIENE EXERSEAZĂ TONOUL
(Urmare din pag 1)

schimbă pe rind la manșă. 
Fiecare știe ce are de fă
cut, după formații vin „zo
nele" de acrobație, iar de jos 
indicații prompte punctează e- 
voluțiile. Și Constantin Mano- 
lache lucrează „în echipă", cei 
doi consilieri ai săi, Mihai Io
nescu si Gheorghe Lungu, a- 
vînd fiecare sub directă obser

zitate si perseverentă au apă
rut la campionatele europene: 
Al. Szabo și echipa României 
au cucerit medalii de bronz. De 
atunci, din 1977, Ia toate edi
țiile competiției continentale re
prezentanții tării noastre n-au 
mai lipsit de pe pcdiumul de 
premiere. Mai mult. Nicolae 
Vlad (în 1980) și Constantin Ni- 
culae (1981) au devenit campioni 
europeni. ultimul înscriindu-și 

iele și pe lista medaliatilor 
ampionatele mondiale. Toa- 
ceste succese (si nu le-am 
ierat decît pe cele mai 
ificative) vorbesc de la si- 
ispre progresul înregistrat 
n sport tînăr. în plină 
re internațională, care a

.„..«•ULUI DE POLO
Dinu Popescu, Șerban Popescu, 
Eugen Ionescu, Liviu Răduca- 
nu, cu speranța că va reuși să se 
desprindă decisiv de adversara 
sa. La rindul lor, sportivii oră- 
deni, care recent au fost lau- 
reați cu „Trofeul fair-piay" o- 
ferit de ziarul „Sportul" pen
tru sezonul trecut, abordează 
runda a patra cu hotărîrea de 
a reface din handicap. Și ei 
se prezintă cu lotul complet 
(Ivan Fejer, Cornel Gordan, 
Dorin Costrăș, Liviu Garofca- 
nu, Roberto Pantea, Csaba 
Kiss, Petru Racz), mai puțin 
Vasile Ungureanu, care nu s-a 
mai prezentat la antrenamente 
din luna ianuarie.

Foarte interesantă rămîne in 
continuare disputa Rapid — 
Voința pentru cel de al 3-lea 
loc pe podium, ambele formații 
fiind oricînd capabile să pro
ducă surprize, chiar și în întîl- 
nirile cu fruntașele clasamen
tului.

Astăzi, în prima zi a turneu
lui, de la ora 16 : Dinamo — 
Triumf, Rapid — Voința și 
Crișul — Progresul.

Adrian VASILIU

■w."ws

vare. un număr de piloți. Este 
demn de relevat că toți trei 
sînt aviatori „în retragere", 
iar activitatea lor e voluntară. 
Cit despre recompensă, ea 
este de ordin strict moral. Sa
tisfacția de a fi utili, de a pu
tea transmite celor care au 
preluat ștafeta cunoștințelor 
dobîndite de-a lungul unei 
vieți dedicate aviației. Ce s-a 
realizat pînă acum, întîietatea 

prins rădăcini în tara noastră, 
fiind îndrăgit de surprinzător de 
multi tineri si copii.

De faptul că aceasta este rea
litatea ne-am convins zilele 
trecute, făcînd o vizită pe ba
zele sportive de la complexul 
sportiv „23 August" din Capi
tală. Am privit pe fereastra 
sălii de judo si am rămas sur
prinși de numărul mare de co
pii si tineri (peste 40) îmbră
cat! în tradiționalele kimonouri. 
într-o ordine perfectă, angajați 
în perechi, cei peste 40 de vi
itori judoka exersau diferite 
procedee de atac și contraatac 
sub permanenta și exigenta su
praveghere a tînărului lor an
trenor Petre Moțiu (C.S.Ș. E- 
nergia). Am văzut multi copii 
de 8—10 ani care nu erau stră
ini de tehnica acestui sport, aș
teptați de părinți sau bunici 
pînă la terminarea antrena
mentului.

Conducătorul lecției ni l-a 
prezentat pe unul dintre cei 
mai pasionați elevi ai săi. Ga
briel Șerban, în vîrstă de 8 ani. 
„El este primul la antrenamen
te. în fiecare dimineață vine 
cu o oră mai devreme. Părinții 
— amîndoi muncitori — ajung 

Ja serviciu la ora 6. Odată cu 
ei se trezește și Gabriel. Ca să 
nu adoarmă din nou si să piar
dă antrenamentul, vine direct 
la sală si așteaptă pînă la 
ora 8“.

Am' ascultat si opinia unor 
părinți sau bunici în legătură 
cu opțiunea copiilor pentru ju
do. Ei susțin cu tărie faptul 
că iudo-ul îi fortifică ne copii, 
le dezvoltă curajul și dîrzenia. 
ambiția și. ceea ce este cel mai' 
important pentru ei. îi discipli
nează. Aveam să ne convingem 
de acest adevăr'în timpul si. 
mai cu seamă, la încheierea 
lecției de antrenament, de or
dinea si disciplina în care a 
decurs întregul program de pre
gătire.

Se muncește cu multă serio
zitate si pasiune la judo. Aceas
ta este si explicația saltului va
loric realizat în ultimii ani de 
acest sport practicat de putină 
vreme în tara noastră.

Mihai TRANCA

de necontenit în Balcani, locul 
2 la fete și 5 la băieți în ie
rarhia europeană, dovedesc că 
toți, profesori și elevi, și-au 
luat treaba în serios.

Zi geroasă de februarie. La 
prînz termometrul indica mi
nus 1°, iar vîntul continua să 
sufle cu tărie. La aeroclubul 
„Gheorghe Bănciulescu" ca
ruselul aparatelor nu încetase.



CONCURENȚL 
DINCOLO

DE MANTINELA
Săptămîna trecută, C.S.Ș. 

Triumf București a organi
zat la patinoarul Floreasca 
un concurs de patinaj artis
tic la care am avut neplă
cuta surpriză să vedem e- 
voluînd prin fața corpului 
de arbitri doar... 6- concu- 
rențl, toți reprezentanți ai 
clubului organizator. Nu a 
fost vorba de un „concurs 
de casă*,  așa cum, persoane 
neavizate, în trecere pe la 
patinoar, au fost tentate să 
creadă. Organizatorii au lan
sat invitații, din timp, tutu
ror celorlalte cluburi cu sec
ții de patinaj din Capitală, 
iar acestea, „onorate**,  s-au 
grăbit să răspundă apelului 
înscriind pe listele de parti
cipare nu mai puțin de 34 
tineri sportivi. într-adevăr, 
în ziua și la ora stabilită, 
patinatorii oaspeți, mulți 
dintre ei alături de părinți 
(venițl specia) să-și vadă

• Miine, de Ia ora 15,30, sta
dionul din str. dr. Staicovicl 
găzduiește meciul amical dintre 
echipele Progresul-Vulcan și di
vizionara „B“ Autobuzul.

F.C. Constanța. Antrenorii cen
trului nostru de copil si juniori 
au un plan bine întocmit, care 
cuprinde depistarea unor ele
mente talentate din rîndul ele
vilor. Iată cîteva nume de jucă
tori tineri succeptibili de a fi 
transferați la clubul nostru : 
Dinu (Chimpex Constanța), Mc- 
llnte (Portul Constanța), alături 
de juniorii Matache șl I. Rădu- 
Iescu, din cadrul propriului nos
tru centru, pe care intenționăm 
să-l promovăm In lotul primei 
formații".

5 NUME NOI...
PETRE GAVRILA (CHIMIA 

RM. VILCEA) : „Au existat o se
rie de acțiuni la nivelul județu
lui (selecții, trialuri) care ne-au 
oferit posibilitatea să depistăm 
cîteva elemente talentate. Așa 
au ajuns la Chimia Pavel, Ena- 
che, Nica, iar mal recent An- 
ghelache și Strîmbeanu".

TOȚi ANTRENORII PE TEREN, 
PRIN ROTAȚIE...

IOAN CZAKO (A.S.A. TG. 
MUREȘ) : „Prin rotație, antreno
rii noștri de Ia centrul de copii 
șl juniori (M. Kiss, C. Soiyom, 
M. Ronea) vizionează marea ma
joritate a meciurilor de pe raza 
județului. Au fost organizate, pe
riodic. meciuri de selecție între 
selecționate județene șl ale mu
nicipiului Tg. Mureș, jocuri în 
care au fost depistate cîteva ele
mente de perspectivă care sînt 
în atenția noastră".

odraslele în concurs), s-au 
prezentat, așa cum, dealtfel, 
s-au prezentat la patinoar 
șl antrenorii lor Letiția Mi- 
clescu și Anca Brăileanu, de 
la C.S.U. I.E.F.S. București, 
N. Gliga, Elena Florea, Doi
na Bădic și Felicia Grozea. 
de la C.S.Ș. 2, și A. Bulete 
cu Daniela Ionescu de la 
C.S.Ș. Pionierul. Au venit cu 
toții și cu toții — de astă- 
dată ne referim la antreno
rii amintiți mai sus — s-au 
înțeles să-și alinieze elevii 
la mantinelă, dar în afara 
spațiului de gheață, în pos
tura de... spectatori.

Motivul acestei inadmisibile 
atitudini ? Arbitrul principal 
al concursului, Anghel Lupea 
— președintele Comisiei 
municipale de patinaj — ne 
spunea că, procedînd astfel, 
cei opt antrenori au vrut 
să „sancționeze**  unele pre
tinse nereguli privind modul 
de planificare a spațiului de 
gheață la antrenamente, ca 
și formula de alcătuire a 
corpului de arbitrf chemați 
să oficieze la întrecerea or
ganizată de C.S.Ș. Triumf.

Situația astfel creată ni se 
pare alarmantă și aceasta cu 
atît mai mult cu cît, întoc
mai ca și anul trecut, se re
simte o acută lipsă de con
cursuri de patinaj artistic. 
In asemenea context, să-ți 
împiedici elevii să participe 
și la puținele competiții care 
totuși se mai organizează în
seamnă abdicarea de la pro- 
fesionalitate, o atitudine con
damnabilă, care în nici un 
caz nu va ajuta patinajul 
nostru artistic să iasă din 
anonimatul în care se scal
dă de o bună bucată de 
timp. Este cazul ca comisia 
de resort de pe lingă 
C.M.B.E.F.S., ca și federația 
de specialitate, să analizeze 
comportarea antrenorilor a- 
mintiți și să la măsurile cu
venite.

Gheorghe ȘTEFANESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I

»VERII“ LA BOX
(C.SrM. Borzești) b.p. Gh. Ba- 
criș (C.F.R. Craiova), I. Chel
tuială (Farul) b. ab. 2 I. Pîrvu 
(Laminorul Roman), M. Micloș 
(Crișul Oradea) b.p. Gh. Nico- 
lae (Semănătoarea), M. Ciubo- 
taru (I.A.E.M. Timișoara) b.p. 
D. Neagu (Oțelul Tîrgoviște), 
I. Honfi (A.S.A. Cluj-Napoca) 
b.p. F. Pop (Unirea Sf. Gheor
ghe), D. Vîlcu (Dinamo Brăila) 
b.p. Gh. Florea (Steagul roșu 
Brașov), I. Popa (A.S.A. Bu
zău) b.p. Gh. Cirnăreasa (Me
talul Suceava), FI. Grecescu 
(Electroputere) b.p. A. Sabău 
(C. S. Zalău), Șt. Ștefan (Dina
mo) b.p. Gh. Bumbac (Pistonul 
Slatina), M. Manolache (Farul) 
b. ab. 2 Șt. Mihai (Metalul 
Tîrgoviște), M. Niculescu 
(Steaua) b. ab. 3 Al. Gheorghi- 
noiu (Voința Tg. Jiu).

Manole BALO! — coresp.

opronosport informează
expres de astăzi, 17 februarie 
1982, se desfășoară începind de la 
ora 15,30 în sala clubului „Fi- 
nanțe-Bănci**  din București, str. 
Doamnei nr. 2 ; numerele cîști- 
gătoare vor fi anunțate la tele
viziune la ora 16,25 și la radio 
în cursul serii.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 
14 FEBRUARIE 1982

Categoria 1 : (12 rezultate) 1
variantă 100% a 33.002 lei și 27 
variante 25% a 8.251 lei ;

Categoria 2 : (11 rezultate) 27 
variante 100% a 1.345 lei și 793 
variante 25% a 336 lei ;

Categoria 3 : (10 rezultate) 377 
variante 100% a 203 lei și 7443 
variante 25% a 51 lei.

Cîștigul de 33.002 lei de la ca
tegoria 1 jucat 100% a fost ob
ținut de IOAN BOLOVAN din 
Cisnădie, județul Sibiu. t

I în preajma

noului sezon

' PREOCUPĂRI ALE FORULUI DE SPECIALITATE 
I DE CE SE ÎNCHEIE CAMPIONATUL 

LA 13 IUNIE ?
în vederea reluării campionatului 1881—1982 • pri

mă preocupare a forului nostru de resort a constat 
— după cum ne-a spus secretarul F.R.F., Danie) Lă- 
zărescu — in asigurarea unui program competițional 
care să coreleze cerințele de regularitate ale Diviziei 
„A“ cu asigurarea unor date corespunzătoare ca
lendarului echipelor reprezentative. Astfel, primele 
zece etape se vor desfășura — cu o singură excep
ție — duminică de duminică. In intervalul mal—iu
nie vor fi intercalate și trei etape intermediare, 
datorită programului echipei naționale. Campionatul 
primei divizii se va Încheia mai devreme ca de 
obicei, la 13 iunie, pentru ca, după o perioadă de 
odihnă de două săptămlni, să se reia pregătirile, 
atit 1^ nivelul cluburilor cît și la cel al lotului re
prezentativ, astfel Incit în competițiile oficiale (cu
pele europene și primul meci din toamnă In cam
pionatul european al echipei naționale, la 8 sep
tembrie, cu Suedia) fotbalul românesc să se *pre-  
ziiite în bune oondițiuni.

De asemenea, încheindu-se campionatul la această 
dată se evită paralelismul cu perioada turneului fi
nal al Campionatului Mondial. Pornindu-se de Ia 
deficiențele manifestate in perioada anterioară în 
fotbalul nostru. în ceea ce privește pregătirea, in
struirea și atmosfera, federația a trimis, la sfîrșitul 
lunii decembrie, comisiilor județene de fotbaj indi
cații pentru buna pregătire a returului. S-au soli
citat măsuri mult mai ferme de ordine și disciplină 
pe stadioane, la toate eșaloanele divizionare, precum 
și — așa cum s-a mal indicat la consfătuirea de la 
începutul acestui an, cu conducătorii și antrenorii 
secțiilor divizionare „A*  — asigurarea unui climat 
desăvîrșit de moralitate și respectare a normelor 
legale privind desfășurarea competiției. Și un ultim 
amănunt : se revine în acest retur de campionat 
la numerotarea clasică a jucătorilor, de la 1 la 11 
titulari, și rezervele de la 12 la 16, experimentul din 
tur nedînd roadele scontate.

DE LA JOC LA ANTRENAMENT 
Șl INVERS...

Scurt popas la colegiul central al antrenorilor, 
interlocutor : Cornel Drăgușin — antrenor federal, 
care ne-a împărtășit cîteva din preocupările foru
lui tehnicienilor noștri pentru viitorul sezon com
petițional. Prima vizează activitatea de instruire în 
cadrul căreia se va urmări : continuarea acumulă
rilor cantitative și calitative din perioada pregăti
toare de iarnă ; realizarea, pe planul volumului și 
intensității antrenamentelor, a unor valori la nivelul 
cerințelor internaționale ; modelarea pregătirii în 
raport de joc și de datele obiective rezultate din 
desfășurarea competiției”; reconsiderarea integrală 
a individualizării, în contextul general al procesului 
de instruire șl generalizarea practicii antrenamen
telor suplimentare pentru tinerii cu perspectivă de 
promovare ; creșterea contribuției antrenorilor la 
elaborarea unor norme de control proprii, în sco
pul verificării stadiului de pregătire în diferite etape

ale activității fotbalistice de performanță ; anga
jarea mai activă a antrenorilor la îmbunătățirea 
actualului fond de jucători ai primului eșalon di
vizionar ; acordarea importanței cuvenite refacerii, 
ca parte componentă a antrenamentului. In ceea cc 
privește JOCUL, toate eforturile vor fi concentrate 
in vederea respectării ritmicității întrecerii, a creș
terii calității intîlnirilor șl Îmbunătățirii climatului 
competițional, toate acestea in Ideea realizării unei 
competitivități reale a fotbalului nostru tn arena 
internațională. Colegiu) central al antrenorilor iși 
mal propune, de asemenea, să sprijine activitatea 
tehnicienilor care răspund de echipele reprezenta
tive, a antrenorului Mircea Lucescu în special, pen
tru ea, în 1982, fotbalul nostru să se comporte bine In 
Campionatul Europei, atît cu formația de seniori, 
cît și cu cea de tineret și să se califice cu echipa 
națională de juniori la turneu] final al competiției 
continentale rezervată acestora.

SEZONUL DE PRIMĂVARA 
A ÎNCEPUT... ASTA TOAMNA I

problemă importantă pe agenda de lucru a fe-o . _ _ _ ________________
derației au reprezentat-o arbitrajele. Aici, sezonul 
de primăvară a început odată cu... ultimul meci din 
toamnă ! Atunci, s-a făcut o analiză amănunțită,, 
cu deplină responsabilitate,, a sezonului de toamnă, 
stabilindu-se, în același timp, șl recomandările con
crete pentru toate colegiile județene de arbitri. Pla
nurile orientative trimise, în care accentul princi
pal s-a pus pe partea etică, pe comportarea cava
lerilor fluierului în teren și în afara lui au repre
zentat un punct de plecare în abordarea returului. 
In acest sens, s-au pregătit cu multă seriozitate tes
tele teoretice șl fizice care au fost susținute de di
vizionarii ,,A“ în zilele de 30—31 ianuarie și vor fi 
date pe 21 februarie de arbitrii din loturile „BM și 
„C**.  După cum ne declara PETRU TATAR, instruc
tor principal al F.R.F., secretar al Colegiului central 
al arbitrilor, în perioada de iarnă, de pregătire a 
unui sezon superior calitativ forul de specialitate 
și Colegiul central au organizat consfătuiri de lu
cru pe grupe de județe în 6 centre (Baia Mare, 
Deva, Piatra Neamț, Amara, Călimănești și Bucu
rești), analizîndu-se cu mult spirit critic greșelile 
semnalate în ultimul sezon și trasîndu-se linii prin
cipale de urmat, disciplina situîndu-se pe primul 
plan. Cu gîndul la împrospătarea loturilor cu ele
mente tinere, talentate, demne de promovare, In 
perioada 15—21 februarie s-a inițiat un curs inten
siv de perfecționare a cunoștințelor la care parti
cipă 25 de arbitri din lotul „B**  și foștii fotbaliști 
din primul eșalon. în paralel, s-au alcătuit și două 
brigăzi care vor conduce partide peste hotare (L 
Tgna, R. Petrescu, O. ștreng, la partida de tineret 
Italia — Scoția, din 23 februarie ; N. Hainea, V. Tă
tar, Gh. Jucan, la Intilnirea Tottenham — Eintracht, 
la 3 martie, iar M. Salomir va conduce meciul de 
juniori Cipru — Albania). Colegiul central al arbi
trilor a depus toate eforturile și va depune în con
tinuare pentru a se asigura arbitraje de calitate, 
care să contribuie la progresul fotbalului nostru sub 
toate aspectele.
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Antrenori divizionari ,,A“ răspund la o intrebare mereu actuală

CUM ACȚIONAȚI PENTRU VALORIFICAREA ELEMENTELOR
DIN PROPRIUL JUDEȚ?TINERE SI TALENTATE»

I nr. 1 a țârii are în permanență nevoie de împros- 
echipelor cu elemente tinere, talentate, de perspec- 

tivă. Cum se știe, marea performanță necesită în circuitul 
ei reale valori, capabile să influențeze pozitiv calitatea fotbalului 
nostru.

Evident că pentru realizarea acestui important deziderat, clubu
rile au marea obligație de a căuta continuu și a depista pe acei 
tineri jucători, ambițioși și, mai ales, dotați pentru performanță in 
primul eșalon divizionar.

Este și motivul pentru care am inițiat o anchetă printre antreno
rii principali ai unor echipe de Divizia „A" din provincie, cărora 
le-am adresat întrebarea : „CUM ACȚIONAȚI PENTRU DEPISTA
REA ELEMENTELOR TINERE DIN........... .........................

lată răspunsurile primite :

9 ompetiția
t pătarea

I
I
I
!
I
I

„MIUȚELE” DIN CURȚILE 
ȘCOLILOR

I
I
I
I
I
i
i

ION OBLEMENCO (UNIVER
SITATEA CRAIOVA) : „Pentru 
împrospătarea centrului de copii 
și juniori se fac selecții perma
nente. Se urmăresc „mluțele" din 
curțile școlilor (așa a fost de
pistat fratele Iul Cloroianu, năs
cut în anul 1966, 1,83 Înălțime, 
cu o bună îndemînare specifică). 
Pentru echipa de speranțe selec
ția se face în cadrul centrului și 
la echipele de județ. De curînd, 
au fost găsite două talente : 
Bicu șl Bărbuceanu, tu care ne 
punem speranțe. Pină în pre
zent, centrul de copil șl juniori 
a reușit să asigure, permanent, 
„schimbul de “ ~ '
a făcut ca în 
legitimăm pe 
județului. Mal 
temporar sau 
cători care activează la echipele 
de Divizia „A” și „B“ : Matei șl 
Girleșteanu, la F.C. Olt, Clobanu, 
la F.C.M. Brașov, Bumbescu, la 
Dlnamo, Păuna, la Steaua, Trifu 
șl

I
I
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I
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mîine**,  lucru care 
ultimii 7 ani să nu 
nimeni din afara 

mult, am și cedat, 
definitiv, cîțiva ju-

Ispas, la Rapid București”.

RODAJ IN EȘALOANELE 
INFERIOARE

REMUS VLAD (CORVINUL HU
NEDOARA) : „Clubul nostru are 
o preocupare deosebită pentru 
creșterea elementelor tinere pro
prii. Asta nu înseamnă că nu 
există o permanentă colaborare 
cu echipele de Divizia „B“ șl 
„C“ de pe raza județului Hune
doara. Mulți dintre jucătorii noș
tri crescuți la noi sînt împrumu
tați echipelor din eșaloanele In
ferioare pentru o perioadă de 
„rodaj" necesară punerii, cit mai 
rapide, în valoare a calităților 
cu care sînt dotați. In funcție de 
evoluția lor, sînt readuși la Cor- 
vinul pentru o Instruire la un 
nivel superior, necesară promo
vării în cadrul primei formații. 
Iată dteva exemple : Tîrno- 
veanu, Cojocaru, Neag, Miehe- 
nicl, Lăcătuș, Rus, Ormenișan.

PROPRIUL JUDEȚ?

Avem un lot promițător de juni
ori talentați pe care 11 așteptăm 
să se afirme. Nume ca Mateuț, 
Florescu, Popescu, Terchenlci sau 

e-porțile primeiSabou bat la 
chipe**.

TURNEE 
DIN RAZA

CU ECHIPE
JUDEȚULUI...

ANGELO NICULESCU („U« 
CLUJ-NAPOCA) : „Cu ajutorul 
C.J.E.F.S.-ului, al cabinetului me
todic șl colegiul regional de an
trenori s-a organizat în toamnă 
un turneu la care au participat 
echipe de categorii Inferioare de 
pe raza județului, pentru depis
tarea și valorificarea unor ele
mente de perspectivă. Dealtfel, 
cîțiva jucători vor completa lo
tul echipei noastre, ei fiind tes
tați în perioada pregătitoare de 
iarnă. Acțiunea va continua și 
la primăvară, astfel ca cel mai 
valoroși jucători din județ să 
urce în vîrful piramidei, la Di
vizia „A". Dealtfel, Șomlea, de 
la echipa din campionatul jude
țean .Combinatul de utilaj greu 
Cluj-Napoca, și Beretean, de la 
divizionara „C“ Constructorul e- 
lectronistul Cluj-Napoca", au în
ceput pregătirile la noi. îl testăm 
și pe Sfeșnic, tot de la Cons
tructorul, ca și pe alțl jucători 
de perspectivă. Este vorba de 
Raduc, de la Tehnofrig, M. Mun- 
teanu, de la Olimpia Gherla, 
rașca, de la Sticla Turda".

și

OBSERVATORI AD-HOC, 
ARBITRII LOCALI

IOAN PATRAȘCU (U.T.A.) : 
„Acțiuni de selecție, la nivel de 
juniori și tineri pînă la 21 de 
ani, pe raza, județului, vizionări 
de jocuri de juniori, seniori, 
campionat județean, de Divizia 
„B" și „C“, în județ, au scos la 
iveală citeva elemente care stau 
în atenția noastră. Așa a fost 
descoperit Urs, care a dat un 
randament bun în turul campio
natului. Avem o strînsă legătură 
și cu colegiul județean de arbi- 

trl care ne tine la curent cu 
apariția unor elemente suscepti
bile de a fi luate în .vizor".

PEPINIERĂ, CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR

CICERONE MANOLACHE (PO
LITEHNICA TIMIȘOARA) : „în 
toamnă, am funcționat ca antre
nor la echipa de speranțe șl deci 
sânt in temă cu promovarea ti
neretului. Am transferat, de la 
Clubul sportiv școlar Lugoj, la 
.Poll“-tineret pe juniorii Neamțu 
si Mițar. în urma unui program 
de depistare a elementelor tinere 
de pe raza județului, ne-am o- 
prlt asupra unor talente care ur
mează să fie legitimate la clu
bul nostru. Mă refer la Wolz, de 
la Unirea Sînnicolau, șl Zel, de la 
Școala sportivă Jimbolla. 11 ve
rificăm, in continuare, pe Zah, 
de la Minerul Oravița. După .ru
lajul" în „B“, la C.F.R. Timișoa
ra, juniorii Cîrciumaru si Torno- 
reanu se reîntorc la echipa noas
tră".

PLANUL DE ACȚIUNE 
AL CENTRULUI DE COPII 

Șl JUNIORI

or- 
ni- 
din 
„C“

EMANOIL HAȘOTI (F.C. CON
STANTA) : .Cu concursul comi
siei județene de fotbal s-au 
ganizat selecționate la toate 
velele. Toți jucătorii tineri 
echipele de Divizia „B“ șl _ 
au fost urmăriți cu regularitate, 
unii dintre el fiind susceptibili 
de a fi transferați, la vară, la

Fără a avea pretenția de a epuiza problema pusă in discuție, 
putem trage unele concluzii. Lăsînd la o parte cluburile U- 
niversitatea Craiova și Corvinul Hunedoara, care ne conving, 

de mai multă vreme, tn mod practic, de preocupările lor în direcția 
asigurării „schimbului de miine” la un nivel corespunzător, atît din 
punct de vedere cantitativ, cit și calitativ, reținem din declarațiile 
celorlalți antrenori că s-a întreprins cite ceva in raza lor de acti
vitate. Nu punem la îndoială răspunsurile primite la ancheta de 
față. Se știe că rezultatele nu apar peste noapte, dar este bine 
să subliniem (s-a mai făcut si cu alte ocazii) că LA NIVELUL CEN
TRELOR DE COPII Șl JUNIORI, ACOLO UNDE TREBUIE SĂ SE FI
NISEZE „MATERIA PRIMA", PERSPECTIVELE NU SINT DELOC 
ROZE. Procesul instructiv-educativ are încă multe lacune. Ca să nu 
mai spunem că mai există încă multă comoditate din partea unor 
antrenori, care cunosc potențialul județului numai din informări 
și nicidecum din sursă proprie, singura cale care îi dă garanția că 
nu s-a înșelat în materie de promovare.

Majoritatea celor chestionați ne-au relevat diverse preocupări în 
direcția descoperirii și creșterii viitorilor fotbaliști de mare perfor
manță. Așteptăm însă ca acestea să aibă acoperirea necesară în 
fapte. Altfel, totul va rămine o simplă promisiune, vorbe ca atîtea 
altele în fotbalul de la care, de ani în șir, așteptăm acel mult dorit 
reviriment.

Ancheta realizata de Gheorghe NERTEA

ORȘOVA, 16 (prin telefon).
Pe stadionul Dierna, pe o vre
me rece, în fața a 2 000 de 
spectatori, echipele de juniori 
ale României șl Turciei s-au 
întîlnit în meci revanșă. Și de 
data aceasta intilnirea s-a ter
minat cu un scor alb, fazele de 
poartă fiind foarte rare. Juni
orii noștri au fost cei care s-au 
impus pe întreaga durată a 
celor 80 de minute, dar vechea 
meteahnă, slaba finalizare, și-a 
pus amprenta pe evoluția lor. 
tn min. 2 a ratat Mirea, apoi 
l-au imitat Neamfu (min. 10) 
și Bălan (min. 20), în timp ce 
oaspeții s-au văzut foarte rar 
în jumătatea noastră de teren.

Partea a doua a întîlnirli a 
fost în totalitate la discreția 
jucătorilor noștri (care au 
schimbat 5 jucători!), dar fi
nalizarea a lăsat de dorit și 
de data aceasta. Ia care s-au a- 
dăugat și numeroasele faulturi 
șl obstrucții ale adversarilor, 
soldate în min. 71 cu elimina
rea lui Savaș, pentru repetate 
intrări dure. Rămași în zece 
jucători, oaspeții au reușit să 
facă față permanentei ofensive*  
a fotbaliștilor noștri, care n-au 
reușit să înscrie, deși O. Po
pescu (min. 70) și Tîrica (min. 
73) au beneficiat de 
excelente. Așadar, scor

Arbitrul S. Drăgulici 
dus bine formațiile:

ROMÂNIA: Iasko — 
Preda, Belodcdici, Zah 
cătușu (min. 41 
Mirea (min.
Neamtu (min. 41 Hagi) r- 
Hambaraci (mfn. 41 T. Radu), 
Văsîi (min. 41 Țîrlea). O. Po
pescu.

TURCIA: Eser — Murat, Me- 
lin, Kayhan, Savaș — Turgut, 
Ahmet, Selami — Oktay, Gem, 
Hasan (min. 41 Tekin). (G. N.)

situații 
0—0.
a con-

Bălan,
- Lă-

Dumitrcasa), 
41 Burchel),



Aseară, la hochei Voleiul mondial masculin în 1981

DIZELIST PENZA - SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ 5-4
Cu toate că a fost vorba de 

un meci amical, prima din cele 
două partide dintre Selecționa
ta noastră divizionară de ho
chei și echipa sovietică Dizelist 
Penza, desfășurată rfceară pe 
patinoarul artificial „23 Au
gust", a avut o desfășurare e- 
chilibrată și un ritm rapid. 
Victoria a revenit la limită 
oaspeților (un rezultat de ega
litate, ținînd seama de rapor
tul ocaziilor avute, ar fi fost 
mai just) cu scorul de 5—4 
(3—2, 2—1, 0—1). Echipa noas
tră, lipsită de doi jucători de 
bază (portarul Gh. Iluțan și 
fundașul E. Antal) a acționat 
la început bine, combinativ și 
eficient, conducînd, după patru 
minute de joc, cu 2—0. Dar, 
apoi, pînă la sfîrșitul primei 
reprize, a primit prea ușor trei 
goluri (după cel de al treilea 
portarul Fekete a fost înlocuit 
cu Bartha, care a evoluat mal 
bine). Scorul a mai fost o dată 
egal (3*-3  în minutul 21), după 
care oaspeții au dominat re
priza secundă, ajungind să 
conducă cu 5—3. Ultima parte
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a aparținut net echipei române 
care, din păcate, nu a fructifi
cat decît una din marile și nu
meroasele ocazii de care a be
neficiat.

Au marcat: Kosourov, Luka- 
șin, Krasnenko, Deriughln și 
Guriev pentru învingători, So- 
Iyom (2), Ioniță și V. Iluțanu 
pentru selecționata divizionară. 
A arbitrat FI. Gubernu, ajutat 
de M. Dinu și Gh. Micu.

Azi de la ora 17 are loc me
ciul revanșă.

Călin ANTONESCU

• U.R.S.S. — in fruntea topului, România - in rindul 
elitei O Urcă vizibil R. P. Chineză ți Brazilia, coboară 
vicecampioana olimpică (Bulgaria) ți vicecampioana 

mondială (Italia) f

MARELE PREMIU FILT
PARIS, 16 (Agerprcs). — în 

urma rezultatelor înregistrate 
în turneul de la Memphis, în 
clasamentul general al „Ma- 
îelui Premiu — FILT“ se men
ține lider tenismanul ameri
can John McEnroe cu 475 
puncte, urmat de John Sadri — 
310 puncte. Johan Kriek — 250 
puncte, Andres Gomez — 247 
puncte, Jimmy Connors — 210 
puncte și Sandy Mayer — 172 
puncte.

BULGARIA Șl BELGIA 
S-AU CALIFICAT IN GRUPA „B“ 

A MONDIALELOR DE HANDBAL
BRUXELLES, 16 (Agerpres).

— Campionatul mondial de 
handbal masculin (Grupa C) 
s-a încheiat la Liege (Belgia) 
cu victoria selecționatei Bul
gariei — 6 puncte, urmată, în 
turneul final, de formațiile 
Belgiei — 4 puncte, Norvegiei
— 2 puncte și Austriei — zero 
puncte. Primele două echipe 
s-au calificat pentru grupa B 
a competiției.

în ultimele două meciuri dis
putate, reprezentativa Bulga
riei a învins cu scorul de 
19—17 (7—8) echipa Belgiei, iar 
selecționata Norvegiei a dispus 
cu 31—13 (12—6) dg echipa 
Austriei.

Anul post-olimpic — marcat de 
două mari competiții la nivel de 
reprezentative: Campionatele mon
diale universitare și „Cupa mon
dială", precum și de alte între
ceri regionale oficiale : campio
nate continentale, cupe pentru 
echipe de club, turnee impor
tante — nu a produs în voleiul 
masculin schimbări spectaculoase 
pe scara valorilor. In mare, ie
rarhia anului precedent s-a men
ținut și în 1981. Echipa U.R.S.S. 
s-a menținut clar în fruntea 
topului, prin cîștigarea campio
natului european din Bulgaria, 
a „Cupei mondiale" în Japonia 
șl a unei competiții care merită 
a fi trecută în rîndul criteriilor 
de ierarhizare datorită prezenței 
la startul el a aproape tuturor 
forțelor voleibalistice mondiale 
— „Trofeul Savin" de la Riga. 
De asemenea, echipele de club 
sovietice au fost prezente în tur
neele finale ale C.C.E. și Cupei 
cupelor.

Dacă, prin acestea, voleiul mas
culin sovietic stă pe primul loc 
în lume în orice statistică obiec
tivă, în urma sa se constată că 
celelalte principale forte au făcut 
pași înainte sau înapoi care, ori
cît de mici ar fi fost ei, pre
vestesc schimburi mari, specta
culoase, în viitorul apropiat. Cu 
rezultate foarte bune la unele 
competiții importante (campioa
nă mondială universitară, cam
pioană europeană a cluburilor, 
prin Dinamo, locul al doilea în 
„Trofeul ...................................
unei 
(loc 
păril 
leiul 
tuși, . .
pas înainte, promovînd pe locul 
al doilea. Iată, dealtfel, cum a- 
rată un clasament întocmit pe 
baza rezultatelor în competi
țiile amintite (fiind luate în 
calcul primele 12 locuri) și în

___ Savin") șl în ciuda 
poziții sub așteptări la C.E. 
5). precum și a neparticl- 
la „Cupa mondială", vo- 

masculin românesc face to- 
după părerea noastră, un

altele cu care au fost compen
sate echipele care n-au partici
pat, de pildă, la „Trofeul Savin", 
dar au evoluat în alte turnee 
comparabile 2

L U.R.S.S. 
43 p, 3. Cuba 
39 p. 5. R. P. 
Brazilia 34 p, 
Cehoslovacia 33 p, 9. Japonia 32 
p, 10. Italia 31 p, 11. R. D. Ger
mană 23 p, 12. Finlanda 18 p etc.

Deoarece la „Cupa mondială" 
au luat parte doar 8 echipe, am 
acordat celorlalte, aflate in top, 
punctele cuvenite ultimei clasa
te In această întrecere. Ierarhi
zarea de mai sus intră uneori 
în contradicție cu bilanțurile di
recte ale primelor reprezentative, 
în întîlnlrile anului trecut. Iată 
de pildă, dteva bilanțuri ale re
prezentativei noastre (la victo
rii) : 0—2 cu U.R.S.S., 3—0 cu
Cuba, 1—2 cu Polonia, 4—0 cu 
Bulgaria, 2—0 cu Japonia, 0—2 
cu Italia etc. Ce surprinde în 
acest clasament este ieșirea din 
top a voleiului iugoslav, cobo- 
rîrea celui bulgar și pașii siguri 
făcuțl de — •
zilian.

Desigur, 
statisticile _____  __
despre perspective vom 
să deslușim noi dincolo de prin
cipalele rezultate ale primelor 
reprezentative văzute In anul 
trecut. întrebarea pe care și-o 
pun specialiștii în ceea ce pri
vește supremația este dacă echi
pa U.R.S.S. va mai rezista și în 
viitor, dată fiind vîrsta înaintată 
a majorității oamenilor săi de 
bază : Zaltev, Kondra, SaVin, 
Moliboga, Loor etc. Se pare că 
*82 va fi ultimul an competitio- 
nal pentru cîțiva titulari. Ar pu
tea surveni un ușor declin al li-

55 p, 2. România
43 p, 4. Polonia 
Chineză 36 p, 6. 
7—8. Bulgaria șl

voleiul chinez șl bra-

ceea ce nu pot spune 
(oricît de riguroase) 

încerca

AVEM O ȘANSA REALA LA
Urmare din oao ll

atins un înalt nivel al formei 
sportive.

— Ce este nou în lotul nos
tru și — mai ales — în mij
loacele sale de exprimare ? 
V-am ruga să faceți o compa
rație*  între actuala echipă și 
formația care a evoluat la tre
cuta ediție a campionatului 
mondial, cea din Danemarca 
anului 1978.

— Am învățat mult după e- 
șecul din ’78. Ne-am regrupat 
forțele și am pornit la o se
lecție judicioasă a tuturor spor
tivilor care pot face față ac
tualelor exigențe și mai ales 
celor de perspectivă. Printr-o 
pregătire intensivă, densă, cu 
cote calitative ridicate, s-a reu
șit ca atacul să aibă simetrie 
și posibilități de a inscrie. 
Atacanții posedă un mare grad 
de periculozitate pentru adver
sari. iar apărarea practică un 
joc mobil, colectiv, avansat și 
agresiv.

— Ținînd seama de cursul 
actual de dezvoltare a hand
balului mondial, cum socotiți 
că se încadrează naționala 
noastră și care sînt atuurile 
ei ?

— Dacă vă referiți in prin
cipal la gabarit, pot spune că 
nu stăm rău. Jucătorii din 
centrul apărării — Marian Du
mitru, Alexandru Folker, Ște

fan Birtaian și Mircea Bedivan 
— avind talii inalte, iar cei la
terali — cum este cazul lui 
Cezar Drăgăniță și Radu Voi- 
na — nu sint nici ei mici. Aș 
dori să vă spun că și jucătorii 
cu talie mai mică și-au dove
dit — chiar in plin avînt al 
„giganților" — utilitatea. Și a- 
ceasta pentru faptul că jocul 
actual al echipelor din primul 
eșalon se bizuie pe o viteză 
crescută de deplasare, deru
tantă aș spune, ca și pe rapi
ditatea circulației balonului. 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova au demonstrat că echipa 
viitorului nu este cea a uria
șilor în exclusivitate, ci a unei 
imbinări intre sportivii inalți și 
ei cu talie medie, din care să 

rezulte atit „zidul" protector 
din defensivă, cit și jocul ra
pid din atac. Punctele forte ale 
echipei sint fantezia jucătorilor 
noștri, abnegația și dăruirea lor 
exemplare, posibilitățile de a- 
daptare la jocul adversarilor, 
ințclegind prin aceasta con
tracararea atuurilor și folosirea 
slăbiciunilor partenerului.

— Care dintre formațiile pe 
care le vom întîlnl reprezintă 
„obstacole" de mare dificul
tate ?

— în întreaga mea carieră 
de antrenor am socotit că jo
cul cel mal. greu este cel care 
urmează. Primul nostru ad
versar este echipa Danemarcei.

PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ!
De cînd psihologia a devenit ® știință indispensabilă în ob

ținerea marii performanțe sportive, • mare varietate de mij
loace și procedee psihologice sînt folosite de aspiranții la glo
ria stadioanelor. Ne amintim, de pildă, că în zilele întrecerilor 
olimpice de la Montreal a făcut senzație faptul că în camera 
sa, din Satul olimpic de la Maisonneuve, pugilistul american, 
de categorie muscă, Leo Randclph își așezase în fața patului 
fotografia, mare ca un afiș, înfățlșîndu-1 în poziție de gardă, 
în josul fotografiei, cu litere mari de-e șchioapă, Randolph ca
ligrafiase stîngaci „Cîștigătorul unei medalii olimpice în 1976 !“... 
„Asta, ca s-o văd mereu, spunea Leo Randolph dimineața cînd 
mă scol și seara cînd mă culc, să mă conving eu însumi că 
așa va fi !“...

In turul doi al turneului olimpic Leon Randolph l-a întîlnit pe 
campionul nostru Constantin Gruesou, pe care l-a întrecut la 
puncte, după un meci spectaculos. In cele din urmă Randolph 
a devenit chiar campion olimpic al categoriei dispunînd greu la 
phnete (decizie 3—2) de cubanezul Ramon Duvalon. De unde se 
vede că pregătirea psihologică (aceea cu fotografia-aflș) a dru
mului spre podiumul olimpic, n-a fost chiar o simplă glumă !...

O metodă identică a folosit, în această iarnă, și tînărul schior 
elvețian Joel Gaspoz care poartă cu el, în periplul pentru 
„Cupa Mondială", o fotografie înfățișîndu-1 victorios, pe prima 
treaptă a unui podium de premiere. Cu o jumătate de oră îna
intea startului într-e cursă, după încălzirea obișnuită, Gaspoz 
se retrage într-un colț undeva și se concentrează profund pri
vind fotografia. Numai că, din nefericire, procedeul în sine nu 
l-a ajutat prea mult pe tînărul schior ca să izbutească în ra
pidele dispute cu frații Mahre, cu Stenmark, cu Podborskl, cu 
Krizaj și cu ceilalți ași al „Cupei Mondiale". Poate va reuși 
atunci cînd șl pregătirea sa fizică și tehnică vor fi, oricum, mai 
bune, la nivelul să zicem, al celei psihologice !

Romeo VILARA

„MONDIALE"
Celor ce Ie cunoaștem despre 
forța acestei echipe, li s-au 
adăugat constatările antrenoru
lui Lascăr Pană și ale profe
sorului Teodor Roibu care au 
vizionat partidele R. D. Ger
mană — Danemarca, desfășu
rate săptămîna trecută la De
ssau. A fost realizat acolo și 
un film pe carc-1 vom prezen
ta jucătorilor. Meciurile, ex
celent arbitrate de cuplul Ma
rin Marin — Ștefan Șerban, a- 
precîați atit de gazde cit și de 
oaspeții danezi, au scos în e- 
videnȚă progresul cert ai aces
tei formații. Iată, deci, că de
butul înseamnă un meci forte 
care trebuie privit cu maxi
mum de seriozitate. Urmează 
jocuri din ce în ce mai grele, 
dintre care partida cu Iugo
slavia poate fi socotită chiar 
de nivelul unei finale de cam
pionat mondial. Firește, por
nim pregătiți la bătălie, dar 
sintem conștient! că și parte
nerii noștri și-au preparat din 
vreme replica.

— Ce ați dori să le spuneți 
cititorilor ziarului „Sportul" 
înaintea startului la campiona
tul mondial ?

— Le solicit încrederea in 
echipă, in capacitatea ei, in 
forța ei morală, in dorința a- 
prigă a sportivilor și a antre
norilor Nicolae Nedef și Lascăr 
Pană de a contribui din nou 
la sporirea prestigiului sportiv 
internațional al României so
cialiste. Nu numai succesele 
din acest sezon sint argumen
tele echipei noastre, ci și mun
ca enormă, de calitate, pe care 
a realizat-o în lunga perioadă 
6e pregătire. Unitatea morală, 
de voință a tuturor componen- 
țiior, dorința de a răspunde 
prin fapte condițiilor asigurate, 
dăruirea caracteristică hand- 
baliștilor sint, de asemenea, 
garanții. Avem o șansă reală, 
dar și datoria s-o fructificăm 
la maximum !

ATLETISM • „Trofeul Sulli
van" care răsplătește anual pe 
cel mai bun atlet american a 
fost atribuit, pentru sezonul 
1981, lui Carl- Lewis care a rea
lizat 10,0 s în proba de 100 m, 
și 8,62 m la săritura în lungi
me • Portughezul Fernando 
Mamede, recordmanul european 
în proba de 10 000 m, a cîștigat 
crosul internațional de la Lisa
bona parcurgînd 12 km în tim
pul de 33:15,0 • Rezultate obți
nute în ultima zi a campionate
lor de sală ale R.D. Germane, 
de la Sentenberg : 400 m — 46,72 
Beck, lungime — 7,90 m Lauter
bach, 1500 m — 3:42,3 Zauber, 
prăjină — 5,20 m Weber. 800 m 
— 1:49,1 Mogalle.

CICLISM o In cursa de 6 zile 
de la Milano, după 72 de ore 
de întrecere conduce cuplul 
Danny Clark (Australia) —

derei poate chiar de la campio
natul mondial din acest an din 
Argentina sau, mal tîrziu, la 
Jocurile Olimpice de la Los An
geles. Un dezechilibru posibil de 
care ar putea profita, după pă
rerea noastră, una dintre echi
pele aflate „în plasă", în primul

— care-și
cele

a Poloniei, 
sprintul, ori 

Chineze și Brazi-

rînd cea 
pregătește 
ale R. P. -----------
liei. Ori ' cea a României, cu 
condiția unei foarte meticuloase 
și precise pregătiri, precum și a 
privirii din vreme în perspectivă. 
Dealtfel, la sfîrșitul anului, in 
cadrul campionatului european, 
echipa Poloniei a arătat cele mal 
convingătoare perspective. Klos. 
Drzizga, Malinowski, Jarosz, Las- 
ko si ceilalți jucători ai iul 
Alexander Skiba au adus unele 
nuanțe de noutate în joc, în 
special la faza de atac. Tehnica 
bună, rezistența jucătorilor; omo
genitatea sextetului, dar mai a- 
les tinerețea lotului sint argu
mentele unei posibile reveniri în 
fruntea ierarhiei. După perfor
manța neașteptată de la J.O. ’80 
(medaliile de argint), echipa 
Bulgariei a resimțit puternic ie
șirea din lot a unor jucători cu 
mare experiență, cum au fost 
Tanov, Zlatanov și Vîcev. Dar 
noua generație bulgară are șanse 
de afirmare în timp.

Frumoase perspective arată e- 
chipa Cubei, mai ales prin „noul 
val", care a făcut bună impre
sie și la Universiada de la Bucu
rești. La campionatul mondial 
din acest an va fi, fără îndoială, 
în rîndul protagoniștilor, împre
ună cu alte două neeuropone : 
Brazilia, care a arătat o forță 
deosebită la Cupa mondială, șl 
R. P. Chineză, care domină vo
leiul asiatic. Mal puține perspec
tive de reafirmare se întrevăd 
pentru fosta campioană olimpică, 
formația Japoniei, ale cărei pre
stații au fost mai puțin convin
gătoare în 1981. Și nici gabari
tul jucătorilor nu pledează pen
tru o rapidă ascensiune a sa—

Aurelian BREBEANU
a

„SPERĂM SĂ JUCĂM FINALA"
(Urmare din vaQ D

tori pe care-i vom deplasa — 
Pop, Chifu, Ionescu, Bădiță, 
Ion, Macavei, Mina, Spînu, Să
niuță, Cazacu — o formă bună 
manifestă : Mina, Bădiță, Ma
cavei și Ionescu.

— Cum vă apreciați șan
sele ?

— Cred că echipa noastră 
are posibilitatea să realizeze un 
rezultat de valoare. Steaua se 
găsește la un potențial și o ca
pacitate de efort foarte bune,

singurul lucru care trebuie a- 
vut în vedere fiind mobiliza
rea, concentrarea în joc. Care 
nu cred că pot lipsi jucătorilor 
într-un astfel de turneu. Va fi 
însă greu...

Intervine și antrenorul se
cund Octavian Crețu :

— Ce să mai discutăm ? Noi 
sperăm să jucăm finala turneu
lui, duminică scara, cu Av(o- 
mobilist, și s-o ciștigăm. Nu 
uităm că in turneul de anul 
trecut noi i-am invins cu 3—1...

Succes, pe măsura optimis
mului !

ECHIPE ROMÂNEȘTI- IN GRECIA
Echipa de fotbal Chimia Rm. 

Vîlcea a jucat cu formația Ega- 
leo, din Divizia „B", pe care a 
întrecut-o cu 5—0 (3—0). Puncte
le învingătorilor au fost înscrise 
de Carabageac (2), Stanca, Te
le ș pan șl Preda.

In cadrul turneului de pregă
tire desfășurat la Atena, Uni
versitatea Craiova a întîlnit pe 
Steaua București. Victoria a re
venit formației campioane cu 
scorul de 3—1 (1—1). Golurile au 
fost marcate de Cîrțu în minutele 
5 șl 67 șl Bălăci în minutul 75 
pentru craiovenl, respectiv Ralea 
în minutul 24. Iată formațiile fo
losite : UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Boldid (Lung) — Purima

(Negrilă), Tilihoi, Ștefănescu, Un- 
gureanu — Țicleanu (Donose), 
Irimescu (Beldeanu), Bălăci — 
Geolgău, Cămătaru, Cîrțu. STEA
UA : Iordache — Balint, Sameș, 
Florin Marin, Anghelinl — Flo- 
rea (Iovaji). Stoica, Iordânescu 
— Majarff Ralea, Mureșan.

Meciul s-a jucat pe stadionul 
Panathinaikos.

• SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A ȚARII NOASTRE urma 
să întîlnească în turneul de la 
Merida, pentru locurile 3—4, o 
selecționată a U.R.S.S. Intrucît 
meciul nu a mai avut loc, fotba
liștii români vor susține astăzi 
un ultim joc în Venezuela.

LINALA „CUPEI CUPELOR", LA BARCELONA
MADRID, 16 (Agerpres). — 

U.E.F.A. a decis ca finala actua
lei ediții a „Cupei cupelor" să 
se desfășoare la 12 mai pe sta
dionul „Npu Camp" din Barce
lona, cu începere de la ora 20,30 
(ora locală). Intîlnirea va con
stitui o repetiție generală pen
tru meciul Argentina — Belgia, 
partida inaugurală a turneului 
final a campionatului mondial 
de fotbal, programată la 13 iu
nie pe același stadion și la a- 
ceeașl oră.

Comisia tehnică U.E.F.A. a

hotărît ca după turneul final al 
campionatului mondial din Spa
nia să organizeze un curs re
zervat antrenorilor echipelor 
naționale europene, a cărui 
temă o va constitui analiza fa
zei finale a „Cupei Mondiale". 
Vor participa, de asemenea, 
tehnicienii care se ocupă de 
formarea antrenorilor în cadrul 
federațiilor naționale.

Totodată, U.E.F.A. va organi
za în 1984 un curs pentru an
trenorii echipelor naționale de 
juniori.

TELEX*  TELEX
Marco Cattaneo (Italia) urmat, 
la un tur, de perechea Rene 
Pjnen (Olanda) — Giuseppe 
Saronnl (Italia).

SCHI • „Cupa Europei*  la 
sărituri a programat pe trambu
lina de la Seefeld (Austria) un 
concurs în care victoria a re
venit schiorului austriac Armin 
Kogler cu 240 puncte. El a rea
lizat sărituri de 76 și 81 m. Pe 
locul secund s-a clasat elveția
nul Hans-Jdrg Sumj cu 235,7 p.

ȘAH • în runda a șasea a tur
neului internațional de la Jakar
ta, marele maestru bulgar Radu
lov, avînd piesele negre, l-a în
vins pe liderul clasamentului 
Hulak (Iugoslavia). americanul 
Christiansen a cîștigat la Guna-

van, Sampuov a pierdut la Ma
ta novici, în timp ce partidele 
Belon — Florin Gheorghiu. Ribli 
— Suradiradja, Chandler — Kur-a- 
jita, Henley — Csom, Hort -w Miles 
s-au terminat remiză. în clasa
ment : Henley și Hort cu cîte 4.5 
puncte. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu a acumulat pî
nă în prezent 2,5 puncte.

TENIS o în primul tur al 
turneului de la La Quinta (Ca
lifornia) americanul Jeff Boro- 
wiak l-a eliminat cu 7—6, 6—4
pe italianul Adriano Panatta. 
iar Jose Higueras (Spania) a 
dispus cu 6—2, 6—2 de Terry 
Moor (S.U.A.). Alte rezultate : 
Noah — Pattison 7—5, 6—3, So
lomon — Van Hof 6—1. 6—3, 
Mayotte — Kirmayr 6—1, 6—3,
Scanlon — Austin 6—3, 6—2. John 

Lloyd — Carter 3—6, 6—3, 6—0, 
Fillol — Stefanski 3—6, 6—2, 6—L


