
în Poiana Mică a Brașovului

BIATLONISTII LUPTA PENTRU TITLUL
DE CAMPION ÎN

Poligonul din Poiana Mică 
a Brașovului iși așteaptă oas
peții. Azi, în jurul orei 10, cei 
mai buni biatloniștl din țară 
vor pleca în clasica probă in
dividuală pe distanța de 20 
km, cu patru trageri în poli
gon, pentru desemnarea cam
pionului național pe anul 1981 
După 
niștii 
ta și 
cursa 
mînd

o zi de pauză, biatlo- 
iși vor măsura rezisten- 
precizia la trageri în 
scurtă, pe 10 km, ur
ca duminică, în ultima

zi a campionatelor naționale, 
să-și dispute proba de ștafetă 
de 4X7,5 km.

Lupta pentru întiietate se 
va da, normal, între sportivii 
de la Dinamo și A.S.A. Bra
șov, care au secțiile cele mai 
puternice din țară. Nu ne ră- 
mîne decit să urmărim asaltul 
tinerei generații — Iosif Lu
lea, Gheorghe Berdar s.a. — a- 
supra rutinatilor Vladimir To- 
dașcă, Francisc Foriko, Gheor- 
gbe Duca, Vasile Băjcnaru.

PROBA DE 20 km

I
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Azi, pe pirfia Sulinarulv!

CEI MAI BUNI SCHIORI ALPINI
ÎȘI DISPUTĂ TITLUL DE CAMPION

LA SLALOM URIAȘ

cam- 
schi 
gaz- 
con- 

oferă 
bune

Așadar, azi la ora 10, concu
rentul cu nr. 1 de start va 
porni in prima manșă a sla
lomului uriaș din cadrul 
pionatelor naționale de 
alpin. Pîrtia Sulinarului, 
dă excelentă a atîtor 
cursuri de amploare, 
condiții dintre cele mai
tuturor schiorilor fruntași pre- 
zenți la actuala ediție a în
trecerilor. Cine sînt cei mai 
îndreptățiți aspiranți la titlul 
de campion ? După evoluțiile 
din acest sezon, în cursul că
ruia a cîștigat majoritatea 
curselor de slalom uriaș, cel 
mai bun s-a arătat Mihai Bâră 
-jr., considerat a fi principa-

Iul favorit al probei. H tato
nează Alexandru Manta, Ca
rol Adorjan, Ion Cavași, Ni
colae Barbu, Dorin Dinu s.a.

Slalomul special de vineri 
îl are ca principal candidat 
Ia titlu pe Zsolt Balăzs, cu 
prestații foarte bune în majo
ritatea curselor, dar emit pre
tenții îndreptățite și alți 

■ schiori.
Fetele își vor disputa titlu

rile vineri la slalom 
și sîmbătă 
Favorite ? 
precieri. Se speră ca 
generație să preia șefia : Car
men Cozma, Liliana Ichim, 
Erica Codrescu au cuvîntul...

special
la slalom uriaș. 

Greu de făcut a- 
tînăra

5, 4, 3, 2, !,.. Start ! Și dinamovistul Nicolae Barbu a plecat în 
cursă... Foto : Dragoș NEAGU

După primele starturi internaționale ale semifondistelor

RECORDURI DE SALA PREGĂTITE 
MINUS 20 DE GRADE!■ ■

Cîteva performanțe valoroa
se, printre care și unele re
corduri naționale, au marcat 
în actualul sezon de sală, pri
mele evoluții peste hotare ale 
atleților noștri pe care le so
cotim teste edificatoare in pri
vința participării la campio
natele europene de la Milano.

întrucît săritorii și sprinterii 
vor avea, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, cel mai important 
examen intern, — campionate
le naționale —, și abia atunci 
vom putea trage concluziile 
definitive, să ne oprim asupra 
semifondistelor, care ne-au o- 
ferit prilejul să consemnăm, în 
mai puțin de o săptămînă. o 
suită de rezultate interesante. 
Iar dacă cele de la 200 m (24,9) 
și 400 m (53,9) stabilite de 
Ibolia Korodi nu spun încă 
prea mare lucru — îmbucură
tor este însă faptul că la 400 
m alte două atlete. Elena Tă- 
rîță și Cristina Cojocarii, 
coborît 
(54,7) —, dacă cel de la 3000 m, 
izbutit de Maria Radu (9:13,2), 
nu prea are termeni de com
parație, distanța fiind nouă 
pentru sală (recordul rămine 
insă record...), rezultatul de la 
800 m al “ " '
este de o 
că nici o 
lume n-a . .
zon, un timp mai bun decît al 
noii noastre recordmane. La 
fel de bun este și rezultatul 
de la 1 500 m, 4:06,92, și el un 
„record de stagiune". Pentru 
Fița Lovin se pune desigur 
problema alegerii probei pen
tru campionatele europene. 
Pînă acum veritabila speciali
tate a Fiței a fost cursa mai 
scurtă, dar campioana noastră 
a marcat încă din trecutul se
zon, în aer liber, un progres

, au
sub vechiul record

Fiței Lovin (2:00,74) 
valoare certă, pentru 
altă semifondistă din 
reușit, In acest se-

„Turneul primăverii4* la box

IN PERSPECTIVĂ, MECIURI ATRACTIVE LA CATEGORIA COCOȘ
Iubitorii sportului cu mănuși 

din orașele Galați șl Tg. Jiu a- 
cordă un interes deosebit în
trecerilor pugilistice organizate 
în aceste zile în cadrul „Tur
neului primăverii". Din păcate, 
așteptările spectatorilor au 
fost prea puțin satisfăcute in 
galele de pînă acum. Atît la 
Galați, cît și la Tg. Jiu, spec
tacolul sportiv a fost în sufe
rință, datorită îndeosebi slabei 
pregătiri tehnice a competitori
lor. Sperăm, însă, că pe măsu
ră ce ne apropiem de finalul 
întrecerilor va crește calitatea 
acestora. Iată relatările cores
pondenților noștri.

GALAȚL Mari amatori de 
spectacole pugilistice, gălățenii

au umplut din nou Sala spor
turilor în speranța că vor asis
ta la meciuri interesante, spec
taculoase. Pînă acum, însă, 

- partidele nu au depășit nive
lul mediocru. Printre puținele 
partide care au plăcut amin
tim confruntarea dintre AL 
Șchiopu (Steaua) și Șt. Porojan 
(Metalul Tîrgoviște), Șchiopu 
cîștigînd la puncte. REZUL
TATE TEHNICE : Cal. muscă : 
A. Sîrcă (C. S. Zalău) b.p. N. 
Scutaru (Unirea Focșani), C. 
Tițoiu (Dinamo) b.p. V. Bacs 
(B. C. Brăila), M. Cătăneanu 
(Met. Buc.) b.p. P. Morea (Vo
ința Cj.-Napoca), S. Petrescu 
(Victoria Buzău) b.p. M. Stan- 
ciu (Constr. Buzău). Cat pană :

EL Preda (Met. R. Vîlcea) b.ab.
1 C. Chițimia (Voința Tg. Jiu),
F. Eva (Dinamo) b. dese. 3 T. 
Tiutiu “ " ‘ “
Bona
2 Gh.
Tălpaș
V. Zbughin (Nicolina Iași), L 
Panait (B. C. Galați) b.ab. 2 V. 
Trlf

(ASA Cj.-Napoca), L 
(IĂEM Timișoara) b.ab.
Adam (Met. Buc.), N. 
(Met Salonta) b.ab. 1

(CSM Cj.-Napoca).

(Continuare In pag. 2-3)

V.

DIN NOU 0 SAPTAMINA A DERBYURILOR 
BASCHETULUI ROMÂNESC

Campionatele naționale de 
baschet programează din nou o 
etapă de mare interes care cu
prinde, în primul rînd tradițio
nalele derby-u-ri Steaua — Dina
mo (la băieți), Politehnica C.S.Ș. 
2 București — Universitatea 
Cluj-Napoca (la fete) dar* șl 
alte ■meciuri atractive, printre 
care Rapid — I.C.E.D. și Farul 
Constanța — Universitatea Cluj- 
LNapoca, ambele în cadrul între
cerii masculine.

Revenind la cele două derby- 
uri, subliniem că cel dintre Di
namo și Steaua prezintă o im
portanță majoră nu numai prin 
prisma rezultatelor din cele 
două întîlniri (care pot influ
ența decisiv clasamentul final 
sau pot amina, pînă la viitoa
rele jocuri, ocupanta definitivă 
a locului I în clasament), ci — 
poate chiar în primul rînd — 
pentru că în loturile celor două

echipe vor evolua mal mulți 
dintre baschetbaliștii vizați să 
facă parte din reprezentativa 
națională care va lua parte la 
grupa „B« a campionatului eu
ropean (Portugalia, orașul Por
to, 22—30 mai). Ne referim la 
Costel Cern at, Roman Opșitaru, 
Virgil Căpușan, Florentin Ermu- 
rache, Petre Brănișteanu, Vio
rel Ion, Sorin Ardelean, de la 
Steaua, Ion Uglai, Gabriel Da
vid, Cristian Fluturaș, Marian 
Braboveanu de la Dinamo, a că
ror prestație poate constitui un 
punct de referire în perspectiva 
viitoarei alcătuiri a lotului.

Intreoerile se vor disputa în 
sala Floreasca, după următorul 
program (sîmbătă începînd de 
La ora 15, duminică de La ora 
8,30) : Voința — Universitatea
Timișoara (f), Politehnica — 
„U“ Cluj-Napoca (f), Dinamo 
— Steaua (m).

impresionant la 1500 m. Pe de 
altă parte, participarea la 
ambele probe este imposibilă, 
cele două finale fiind progra
mate in aceeași zL Decizia va 
fi luată, probabil, la fața lo
cului, în funcție și de numărul 
și valoarea participantelor. în 
ce ne privește, 
1 500 m, unde, 
adversarele par 
le... Și, în plus, 
diție în această
Natalia Bctini (de două ori) sl 
Ileana Siîai au cîștigat titluri
le continentale indoor (ultima 
chiar la Milano, în 1978).

Oricum, chiar dacă Fița 
va alerga la 800 m, locul 
nu va rămine gol. Doina 
linte, a cărei victorie, în vara 
trecută, la Universiadă, a fost 
considerată o mare surpriză, a 
confirmat că a ajuns una din 
vedetele internaționale ale 
probei. Intr-un interval de o 
săptămînă ea a reușit o suită

opinăm pentru 
in ansamblu, 

mai vulnerabi- 
avem și o tra- 
probă. In care

nu 
său 

Me-

Vladimir MORARU

(Continuare in vag. 2-3)

Doina Melinte confirmă as
censiunea in elita mondială a 
probei de 800 m

în campionatul de polo

RAPID A ÎNTRECUT DIN NOU (7-4)
PE VOINȚA, LA

CLUJ-NAPOCA, 17 (prin te
lefon). In bazinul acoperit din 
localitate s-au reluat miercuri 
după-amiază întrecerile primei 
grupe valorice din cadrul Divi
ziei „A" la polo, cu partidele 
etapei inaugurale ale celui de 
al patrulea tur.

In cel mai important med al 
zilei s-au întîlnit Voința din 
localitate șl Rapid București, 
cele două formații care își dis
pută al treilea loc pe podium.

A fost un joc fără valențe 
tehnice deosebite, cîștigat de 
formația care a greșit mai pu
țin în momentele decisive. Și 
aceasta a fost Rapid București, 
învingătoare cu scorul de 7—4 
(3—1, 1—0, 0—1, 3—2). Ferovi
arii au atacat puternic din pri
mele minute și au condus cu 
2—0. Din min. 6, cînd gazdele 
au reușit să reducă din handi
cap (1—2), clujenii nu au mal 
înscris nici un gol, timp de 12 
minute(l), Rapid distanțîndu-se 
la 4—1 și, apoi. 5—2. Jucătorii 
Voinței au ratat inadmisibil de

CLUJ-NAPOCA

Ilie, L
Colce- 
Sebok

Scher-

mult (Radu Rusu, un penalty, 
la scorul de 1—3), iar bucu- 
reștenii, mai realiști in fața 
porții adverse, și-au adjudecat 
o victorie pe deplin meritată.

Cele 11 goluri ale întrecerii 
au fost realizate în ordine des 
Gaiță (4 m), Gheorghe 
Pop (V). Gaiță, Arsene, 
fiu (V) din 4 m. Gaiță, 
(V), Olah, R. Rusu (V) și
van. Au arbitrat: R. Schilha șl 
V. Btirdea.

In „deschiderea" acestei par
tide, liderul campionatului, Di
namo București a primit repli
ca ultimei clasate, formația 
C.S.Ș. Triumf București. A fost 
un joc fără istoric, care a per
mis dinamoviștilor (la al 16-lea 
joc fără să 
gerea) să-și 
golaverajul, 
la Triumf 
mai ales in

fi cunoscut înfrin- 
mai rotunjească 

Tinerii poloiști de 
au făcut eforturi, 
repriza a doua si

Mircea RADO — coresp.

(Continuare in pag a 4-a)

AMENAJAREA BAZELOR SPORTIVE SIMPLE
CONSTITUIE O PREOCUPARE PERMANENTA

Interviu cu tovarășul VASILE DUMITRU, primarul municipiului Galați
— Stimate tovarășe primar, 

așa cum bine știți, recentele 
indicații date de secretarul 
general al partidului cu privi
re la dezvoltarea continuă a 
sportului de masă au produs 
o adevărată efervescență în 
rindul factorilor cu atribuții in 
acest domeniu. Știindu-vă un 
fervent susținător al activită
ții sportive din municipiul 
Galați, vă rugăm să ne spu
neți ce acțiuni a întreprins 
municipalitatea in direcția a- 
menajării de noi baze sporti
ve — simple sau complexe, 
spații de joacă pentru copii 
în zona marilor ansambluri 
de locuințe, care să asigure 
posibilități sporite oamenilor 
muncii în vederea practicării 
intensive a activității sportive 
de masă ?

— Pe agenda multiplelor 
noastre preocupări, problema

sportului, mai ales în contex
tul noilor indicații, ocupă un 
loc firesc. Pentru noi. consti
tuie un titlu de mîndrie fap
tul că orașul de la Dunăre 
dispune de o complexă bază 
materială, care — printre al
tele fie spus — a permis gă- 
iățenilor să ocupe locul II pe 
țară în cadrul amplei compe
tiții naționale „Daciada". La 
zestrea realizată în anii pre- 
cedenți, s-au adăugat de cu- 
rînd noi și importante obiec
tive sportive, la realizarea că
rora și-au adus contribuția, 
prin muncă patriotică, un 
mare număr de oameni al 
muncii, elevi șl cetățeni din 
zona marilor ansambluri de 
locuințe, valoarea muncii de
puse in anul 1981 fiind de a- 
proape 1.500.000 lei. Astfel, 
s-au amenajat in cartierele 
Tiglina L I.C. Frimu, Micro

39. Casa Pionierilor noi baze 
sportive cu platforme bitumi
nate ; s-au construit douăspre
zece spații de joacă pentru 
copii ; un teren de sport in 
incinta Taberei pionierilor din 
Pădurea Gîrboavele ; s-a ex
tins și modernizat kartod ro
mul din Valea Grădinii ; s-a 
amenajat în Parcul Eminescu 
un maxi-șah ; s-au extins a- 
menajărlle din cadrul unor în
treprinderi. Ce! mai important 
obiectiv realizat este însă 
Complexul sportiv „Oțelul", al 
siderurgișliîor gălățeni. Vă mal 
pot informa că toate cele pa
truzeci școli generale și licee 
gâlățene dispun de baze spor
tive bituminate.

T. SIRIOPOL — coresp.

(Continuare în pag. 2—3)



Echipele românești In partidele retur

ale cupelor europene de handbal feminin

I

I
I

TRANSFERUL CU...
Poate că nu există tn tot 

tirul nostru un exemplu mai 
potrivit ca in proba de pistol 
Standard pentru a demonstra 
eficienta continuării drumului 
unul tînăr sportiv din mo
mentul descoperirii și pînă la 
deplina sa afirmare, chiar la 
nivel internațional, ÎN CA
DRUL ACELEIAȘI UNTTATI- 
Bunăoară, lată, campioanele 
europene de junioare din ÎOSI 
au început sportul, s-au spe
cializat și s-au afirmat, toate, 
la aceeași secție, de-a lungul 
a 5—6 ani 1 Emilia Bodrlng;, 
e la Dinamo.. Elisabeta Bă- 
dlceanu e la Steaua șl Dorina 
Guler e la U.T. Arad de 
clnd... se știu 1 Aceste spor
tive n-au simțit nevoia să 
schimbe un club cu altul și, 
odată cu aceasta, n-au trecut 
nici de la un antrenor la al
tul. nici de la un colectiv de 
muncă la altul si n-au schim
bat astfe1 o atmosferă de lu
cru propice dezvoltării lor pe 
plan sportiv. E sigur că sl a- 
ceastă stabilitate a contribuit 
la succesele din toamna tre
cută la amintitele campionate 
europene.

Nu aceleași constatări se 
impun In probele de pușcă, 
mai ales dacă luăm In consl-

DUBLU TĂIȘ!
deratie secțiile marilor clu
buri bucureștene, In care nu 
a fost pus, cel puțin pînă In 
momentul de față, „punctul 
pe i“ la acest capitol, decisiv 
am spune, al creșterii propri
ilor elemente, al formării 
propriilor campioni. Cel mai 
adesea. In secțiile acestor 
cluburi se pregătesc, la pro
bele de pușcă, tineri transfe
rați din alte cluburi, exact la 
vîrsta critică a trecerii de la 
juniorat la categoria seniori
lor. Numai că, de tot atîtea 
ori, transferul are și un alt... 
tăiș 1 Schlmblnd mediul ini
tial tn care s-a format, an
trenorii, modul de lucru, 
fiind obligat să-șl schimbe a- 
deseorl chiar stilul de a tra
ge și cu care a „scos" rezul
tatele care l-au Impus aten
ției. tinărul trăgător scade 
subit In valoare, sfirșlnd prin 
a se pierde, printre seniori 
In anonimat.

Și dacă așa stau lucrurile 
(exemplele cunoscute fiind e- 
locvente), de ce, oare, marile 
noastre cluburi, prin secțiile 
lor, nu Încearcă să formeze, 
In pepinieră proprie, după 
modelul trăgătoarelor de pis
tol standard, șl pușcași de 
elită ?

RULMENTUL BRAȘOV Șl ȘTIINȚA BACAU
ÎNCEARCĂ SA REFACA HANDICAPUL
Șl SA SE CALIFICE IN SEMIFINALE

Radu TIMOFTF

Maria Macovei este ți ea 
un exemplu de statornicie 
la același club : a fost des
coperită ?i a ajuns titulară 
in echipa de pistol standard 
senioare a României, 
drul aceleiași secții, 
namo București.

in ca
la Di-

I
I

„EXPERIMENTUL C.S.Ș. 1 - FLACĂRA ROȘIE-
Dintre 

Instruite

La revigorarea voleiului fe
minin, un aport deosebit l-a 
avut — si sperăm să nu vor
bim numai la trecut — un 
antrenor harnic și priceput : 
profesorul Sandi Chiriță. 
Printre succesele cunoscutu
lui tehnician, care antrenează 
cu aceeași măiestrie o echipă 
de junioare din divizia națio
nală a categoriei (C.S.Ș. „Dl- 
mltrie Cantemlr"), o divizio
nară „A“ (Flacăra roșie) și 
lotul national de senioare, un 
loc aparte tl deține depista
rea și creșterea elementelor 
tinere, de valoare, promovate 
consecvent în echipe de Di

vizia Reputatul antre-

PENTRU CA FEMEILE SĂ

nor a dus, uneori, echipe de 
junioare chiar plnă pe prima 
scenă a voleiului nostru... 
„Experimentul Flacăra roșie* 
— mal bine zis noul experi
ment — este edificator in a- 
cest sens. Grupele C.S.Ș. 1 
„Dlmitrie Cantemir" au furni
zat permanent talente, „răs- 
pîndite" șl pe la alte echipe 
de primă mină ale țării. Dar 
cele mal multe lși continuă 
pregătirea șl afirmarea sub 
îndrumarea ACELUIAȘI AN
TRENOR, la Flacăra roșie, 
echipă care, In al doilea an 
de la promovarea în prima 
divizie a tării, participă la 
turneele directe pentru de-

semnarea campioanei, 
tinerele crescute și 
de profesorul Chiriță, să le 
amintim pe Daniela llrăghici, 
Georgeta Lungu, Georgeta
Zaharia, Nlculina Stanică,
Mariana Olteanu, Lucia Ettz, 
Cristina Anton, Valerica Btcă, 
Petruța Bonu, nume des pro
nunțate In discuțiile <>.spre 
loturile de junioare, tineret 
șl chiar despre lotul repre
zentativ de senioare. Șl să nu 
omitem faptul că „ștafeta 
C.S.Ș. 1 — Flacăra roșie" 
este perfect sincronizată, du
pă ram trebuie subliniat șl 
sprijinul total acordat de aso
ciația sportivă Flacăra roșie 
Clubului sportiv școlar și e- 
levelor sale.

Mihail VESA

I

La sfirșitul acestei săptămini, 
cele două formații care repre
zintă handbalul nostru feminin 
la actuala ediție a cupelor eu
ropene (Rulmentul Brașov — 
în C.C.E., și Știința Bacău — 
în .Cupa F.I.H.") vor susține 
pe teren propriu meciurile re
tur din cadrul sferturilor de 
finală ale întrecerilor respecti
ve. Ambele echipe abordează 
dificilele confruntări cu șanse, 
oarecum reduse de calificare, 
deoarece în partidele tur ele 
au pierdut, în deplasare, la 
diferențe de scor destul de 
mari. Să reamintim cititorilor 
că Rulmentul Brașov a cedat 
în fața campioanei Austriei cu 
5 goluri (22—27), iar Știința 
Bacău a fost învinsă la Vil
nius la o diferență și mai ma
re (7 goluri) : 26—19.

Aceasta nu înseamnă însă că 
cele două formații fruntașe ale 
handbalului nostru feminin, 
care cu alte ocazii ne-au făcut 
dovada capacitățiilor lor teh- 
nico-tactice și de deplină mo
bilizare, nu pot să-și valorifi
ce pe de-a întregul șansa de a 
juca returul pe teren propriu !

în mod deosebit Rulmentul 
Brașov, campioana țării, care 
în etapa precedentă a întrece
rii — deși pronosticurile nu-i 
acordau prea mult credit în 
fața campioanei Cehoslovaciei, 
Iskra Partizanske — a obținut 
totuși calificarea, credem că și 
de această dată va reuși să 
facă și pasul următor, spre se
mifinale. Elevele antrenorilor 
Remus Drăgănescu și Ion Mi- 
hăilă au această posibilitate,

ÎNDRĂGEASCĂ
EXERCIȚIUL FIZIC, SĂ PRACTICE SPORTUL"

— Tovarășe profesor Victor Uță, 
am dori să ne Împărtășiți, In ca
litate de președinte al Consiliului 
pentru educație fizică șl sport al 
sectorului 5 al Capitalei, clteva 
opinii privind sportul de masă 
feminin. Știm că tn sectorul dum
neavoastră există unele realizări 
pe această linie...

— Am făcut cite ceva, e drept, 
folosind bazele mari, frumoase, 
dtn sector : Electromagnetica,
IC. AR. Progresul șl Autobuzul.

— Ne-ar interesa experiența 
dumneavoastră...

— Mai Intli am căutat sd fo
losim la maximum bazele pe 
eare le avem — cele amintite mai 
sus — după care ne-am îndrep
tat atenția spre activități care se 
pot desfășura ți fără terenuri : 
gimnastica la locul de muncă. In 
pimcipal, crosuri, excursii dru
meții și — foarte interesant, «- 
preciez — am stabilit niște legă
turi Intre întreprinderi și școH 
eare au sdli de gimnastică sau 
terenuri tn aer liber. întreprin
derile mari patronează dte o 
școală, o alută In gospodărire 
sau reparații, iar conducerile uni
tăților de tnvățămtnt respective 
permit, atunci dnd este posibil, 
accesul oamenilor muncit pe bâ
tele proprii. O colaborare eu a- 
vantaje, evident, pentru ambele

părți. Astfel de legături, trainice, 
eficiente, sini Intre U.C.R. și 
Școala generală nr. 146 ; Indus
tria Iutei, întreprinderea Steagul 
roșu și școala generală or. 135 ; 
întreprinderile Tricotajul roșu, 
Poligrafică Filaret, București— 
zaharoase. Steagul roșu au aju
tat la terminarea sălii de sport a 
Școlii generale nr. 134 și acum 
beneficiază și ele de ea. In altă 
ordine da idei, ideal pentru atra
gerea femeilor In sport este să 
si tn întreprinderi oameni pasio
nați de sport, dornici sd facă 
mult pentru propagarea acestuia.

—Ați putea să ne dațl șt ctteva 
exemple I

— Cum sd nu. Iată la întreprin
derea Poligrafică Filaret se afli 
Carol Stănescu datorită căruia — 
bineînțeles cu sprijinul primit dtn 
partea conducerii — aici se face 
sport de performanță. Iar In spor
tul de masă se obțin succese : 
multe locuri fruntașe — individual 
și pe echipe — întrecerile desfă
șurate in cadrul „Dacladei* kt 
volei, cros, orientare turistică... 
De asemenea la „Tlnăra Gardă*, 
un lăcătuș, Petre Ghencea, maes
tru al sportului ta orientare tu- 
rtstică a reușit ti atragă In ex
cursii organizate, eu regularitate 
la iflrșlt de săptămini mH do 
femei, selccttndu-le apoi In echipe 
de orientare cu care ■■■ - -

diferite competiții. De asemenea, 
datorită In principal oolaborării 
dintre asociația sportivă, comite
tul sindicatului ți organizația 
U.T.C. cu sprijinul comitetelor de 
partid, tn ultimul an. In între
prinderi eu mii de femei, tn 
care se poate spune cd nu se 
făcea nimic, pe tonie sportivă, a 
începui o frumoasă și promiță
toare activitate. Da industria Iu
tei, de pildă, acum tinerele fac 
volei, handbal, atletism ți ex
cursii; la Tricotajul roșu au apărut 
iubitoare și, deci, practicante, ale 
voleiului și atletismului, la 
rora, de asemenea.

— Fiindcă ne vorbeați de 
nastlca la locul de muncă, 
neți-ne care
torul 5 1

— Avem 
care pot fi 
preocupare 
București-zaharoase, 
netlca, U.C.R.. 
Republlca-blănurl.

este situația In

Au-

glm- 
»pu- 
seo-

multe întreprinderi 
date ca exemplu de 
In aomwtd direcție : 

Electromag- 
Munca Textilă, 

Și totuși nu

siruem chiar atit de mulțumiți 
de situația existentă tn această 
direcție. De pildă, la Industria 
Iutei fac gimnastică doar CO de 
persoane, ceea ce este puțin 
față de posibilități. In alte 
locuri, nici atit. „.Gtndindu-ne la 
obiectivele de vtitor ale consiliu
lui nostru, de curind ales, apre
ciem că mai avem multe de fă
cut In direcția la care ne refertm. 
Mat sini și întreprinderi in care 
activitatea sportivă, In general, 
nu numai In ceea ce privește fe
meile, „pllplle" sau este stinsă 
de tot. Iar la Carmen, la Steagul 
roșu se poate face mai mult. Ne 
propunem. Intre altele, să atra
gem tn activitate fetele dtn că
minele de nefamillste (Aurora, 
Steagul roșu, Industria Iutei 
țja.), să organizăm pentru femei 
mai multe întreceri tn aer liber, 
drumeții, acțiuni interesante, a- 
Iractive, de divertisment.

Modesto FERRARIN1

chiar dacă in formația austria
că evoluează handbaliste cu o 
mare valoare și experiență 
competițională, cum ar fi ceho
slovaca Foltynova, de peste 
150 de ori selecționată în re
prezentativa țării sale. Să a- 
dăugăm că din cele 12 jucă
toare din partida tur de la 
Viena, 11 sint componente ale 
reprezentativei Austriei. In 
ciuda acestor atu-uri ale for
mației austriece Hypobank St. 
Polten. Irene. Oancea, Elena 
Drăgănescu, și mai tinerele lor 
coechipiere Mariana Oacă, Ma
nuela Neică (care n-a putut 
juca la Viena, accidentîndu-se 
în timpul încălzirii), Monica 
Chiriță și celelalte pot reface 
diferența de 5 goluri, dar nu
mai cu condiția să acționeze 
cu răbdare, lucid, valorificînd 
fiecare moment de posesie a 
mingii și apărîndu-se cu o dîr- 
zenie exemplară.

Misiunea handbalistelor bă- 
căuance. cunoscute și apreciate 
pentru marea lor putere de 
dăruire, pentru ambiția cu care 
își apără șansele pe teren pro
priu, este, trebuie s-o recu
noaștem, mai dificilă. Să re
faci o diferență de 7 goluri, și 
încă în fata unei echipe redu
tabile, dintre componentele că
reia două sînt selecționate în 
lotul reprezentativ al U.R.S.S., 
și alte 7 în lotul de tineret 
sovietic, nu este un lucru la 
îndemînă. Dar, afirmăm aceas
ta cu toată convingerea, forma
ția lui Eugen Bartha și loan 
Gherhard dispune de valențe 
tehnice și tactice și are pu
terea de mobilizare capabilă să 
întoarcă chiar și un rezultat 
care nu-i surîde deloc. Poate 
mai mult decît în cazul brașo- 
vencelor, la Bacău, în meciul 
Știința — Egle Vilnius, este 
necesară răbdare și perseve
rență, pentru că o 
mai mare nu poate 
rată cît ai bate din 
în mod cert drumul 
ficarea echipei băcăuane în se
mifinalele .Cupei F.I.H.” este 
mai greu. Tocmai de aceea, în 
cazul unui succes, satisfacțiile 
unor reputate handbaliste ca 
Maria Torok. Rița Florea, Lau
ra Lupșor, Eva Gaal-Mozsi și 
a celorlalte colege ale lor, vor 
fi cu atît mai mari.

Întîlnirea 
condusă de 
mion Saev 
iar cea de 
patrioțiî lor, D, 
Kabadelov. Partidele de dumi 
nică încep la ora 11.

Călin ANTONESCU 
Ion GAVRILESCU

diferență 
fi recupe- 
palme, și 
spre cali-

de la Brașov va fi 
arbitrii bulgari Si- 
și Veselin Petkov, 
la Bacău de com- 

Kostov și G.

AII. IN DIVIZIA FEMININA,

participă la

PRIMELE STARTURI ALE SEMIFOMDIȘTILOR
(Urmare din pag. I)

CENTRE DE ÎNTREȚINERE
IN JUDEȚULCU ACTIVITATE BUNĂ ALBA

Veștl bune în ceea ce privește 
atenția acordată centrelor de în
treținere fizică pentru femei în 
județul Alba. Iată amănunte pri
vind activitatea a patru dintre 
ele. La centrul de pe lingă în
treprinderea de tricotaje „Sebe
șul*, participă circa 410 femei, 
prin rotație, fiecare cu fișe me
dicale personale. Dotare : aparat 
de vlbromasaj, spaliere, bănci de 
gimnastică, săculețe cu nisip, 
mingi medicinale, corzi de sărit, 
dusuri, clntar, dlnamometru sa. 
Activitatea este condusă de asis
tenta mșdtcală Ileana Bojiță. Nu 
■e plătesc taxe ; Centrul de pe

Ungă întreprinderea 
din Sebeș unde, tn _____ „
nasticll se efectuează masaj și 
vlbromasaj. Intr-un an, a-au în
casat 36 000 lei ; centre pe lingă 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Alba lulls, cu program de 
trei ori pe șăptămînă lnceplnd 
de la ora 18. Sint dotate cu apa
ratură pentru gimnastică de În
treținere. Din plata taxei (25 lei 
de persoană pe lună) tn anul 
1981 s-au Încasat 10 000 de lei i 
Centrul de pe lingă „Tlrnavele"- 
Blaj. Dotat cu aparatura necesa
ră, centrul este foarte solicitat. 
Activitatea este condusă, volun
tar, de prof. Veronica Urlan.

.Căprioara" 
afara glm-

care nu-i la lndemîna oricui 5 
2:01.1—2:01.88—2:01,59. materia- 
lizlnd un progres spectaculos, 
anunțat de timpii de control de 
la antrenamente, pe distante 
superioare.

Și pentru că am amintit de 
pregătire, trebuie să subliniem 
că evoluțiile și rezultatele 
semifondistelor nu constituie 
rodul unui antrenament speci
fic pentru cursele de sală, Lo
vin, Melinte, Radu și celelalte

au luat primul contact cu sala 
abia la concurs, după ce s-au 
pregătit toată perioada de iar
nă in aer liber, pe zăpadă și 
gheață, uneori la temperaturi 
de minus 20 de grade. Dar 
»-au pregătit serios, au acu
mulat un mare număr de ki
lometri de alergare, iar rezul
tatele obținute .din volum" ne 
dau speranța unor creșteri 
substanțiale mai ales pentru 
concursurile de pistă ale aces
tui an, atunci cînd antrena
mentul va avea drept caracte
ristică .jocul intensităților"—

ȘTIINȚA - BNIV. TIMIȘOARA
Din etapa a VHI-a a Divi

ziei „A" de handbal feminin 
(deci în devans) fixată pentru 
duminică 21 februarie, una 
dintre partide, și anume cea 
dintre Știința Bacău și Uni
versitatea Timișoara - este pro
gramată azi, de la ora 18, în 
Sala sporturilor din Bacău. O 
altă partidă care fusese de
vansată, Rulmentul Brașov — 
Textila Buhuși, va fi 
programată, brașovencelor
care susțin duminică partida 
retur cu Hypobank St. Polten 
(Austria), din sferturile de fi
nală ale C.C.E. — lăsîndu-li-se 
un răgaz ceva mai mare, ca 
să-și refacă forțele.

re-

ACȚIUNI REUȘITE ÎN JUDEȚUL BACĂU
BUZĂU — unul din județele 

tn eare ae organizează cu con
secvență manifestări sportive 
pentru femei. De pildă, tn ulti
mul an s-au lnltlat, printre al
tele : „Festivalul gimnasticii bu- 
Boiene" (la care au participat 
peste 1 800 de tinere) ; Concursul 
ansamblurilor de gimnastică rit
mică (cu circa 120 de participan
te) ; .Cupele I Martie" la glm- 
■astleâ. volei, handbal și tenis

sportive
de masă (1 500 de participante) ; 
.Crosul fetelor" (circa 500 fe
mei) : .Voințiada fetelor", orga
nizată la atletism, tenis de masă, 
șah (la start : peste 2 500 de fe
mei, de virste diferite). Cele mal 
bune rezultate la această acțiune 
le-au avut asociațiile din Buzău, 
Voința. Filatura, Textila și Chi
mia, precum și Confecția Rm. 
Sărat

„TURNEUL PRIMEVERII" LA
(Urmare din pag D

Vancea (Dinamo) b.p. T. Pop 
(Voința Cj.-Napoca), T. Cercel 
(Dinamo) b.p. I. Cernat (Stea
ua), V. Popîrdan (Ceahlăul) 
b.p. V. Bărbat (Cimentul Med
gidia).

T. SIRIOPOL — coresp.

TG. JIU. Greu de evidențiat 
partidă din cele multe dis- 

sub
o
putate, sportivii evoluînd 
așteptări. REZULTATE TEH
NICE. Cat. semimuscă : D. 
Șchiopu (Steaua) b.ab. 1 I. Pe
tre (CFR Craiova), V. Voicilă 
(Muscelul) b.p. M. Clocîrlan

BOX
Slatina), 
b.ab. 2 
Buzău), 

b.p. G.

V. Iordache 
Al. Stanciu 
E. Giafar 
Agrigoroaie 

Gradoe (Ra-

(Pistonul 
(Steaua) 
(Constr. 
(Farul) 
(St. r. Brașov), I, 
pid) b.p. L. Portea (Crișul), I. 
Cloacă (Muscelul) b.p. D. Bră- 
deanu (Dinamo), " 
(Met. Buc.) b.p.
(Voința Buc.) Cat. 
Radu (Steaua) b.p. 
(Met. Suceava), N.
(Dinamo) b.p. E.
(IPA Sibiu), N. Robu (Dinamo 
Brăila) b.ab. 2 G. Oprișor (Vo
ința Oradea), St. Dincă (Mașini 
unelte Buc.) b.p. B. Șandor 
(CSM Cj.-Napoca), N. Mîțol 
(CSM Drobeta Tr. Severin)

N. Crăciun 
R. Giolfan 
cocoș : D.
D. Eftimie 

Ciubotaru 
Bihoreanu

b.p. S. Păun (Oțelul Cîmpina),
C. Gheorghișor (Pistonul Sla
tina) b.p. N. Nicolae (Musce
lul), D. Cipere (CSM Drobeta 
Tr. Severin) b.p. V. Stancu 
(Rapid), C. Baltă (Voința Bo
toșani) b.ab. 2 Gh. Butnaru 
(Met. Suceava), C. Gheorghe 
(Met. Cugir) b.p. G. Grigoraș 
(CSM Borzești), Al. Crișan 
(Tehnofrig Cj.-Napoca) b.p. Gh. 
Stănescu (Voința Ploiești). Cal. 
mijlocie : V. Silaghi (Dinamo) 
b.ab. 2 V. Bizău (Met. Tîrgo- 
viște), T. Enache (Rapid) b.ab.
2 G. Jigman (Constr. Galați),
D. Neagu (Voința Buc.) b.ab. 2 
A. Ismail (Farul), FI. Ungu- 
reanu (Muscelul) b.p. C. Ioniță 
(Steaua)^

Manole BAlOI — coresp.



Șl ABGNAȚILOR NOȘTRI!
ile că începînd de astăzi, 18 
are cu amănuntul al ziarului , 
de vînzare cu amănuntul, ți- I 
te de abonații noștri, âbona- 
a pînă la 28 februarie a.c.,

data de 23 februarie inclu- 
e pînă la 31 martie a.c., ră- 
13 martie, inclusiv. f

să se prezinte de urgență la 
oștali și la difuzorii volun- 8
iții pentru reînnoirea abona- ,

oade începînd din ziua expi- 
sfîrșitul lunii următoare, tri- 
a sfîrșitul anului 1982.

ANCHETA NOASTRĂ

„OMUL DE GOL44, 0 PROBLEMA MEREU ACTUALA
De ce in fotbalul nostru înaintașii ii tatonează pe mijlocași

rORILOR ROMÂNI | 
CE. DE JUNIORI ■
366 p, 3. C. Hila 360 p ; fete, 1 
trambulină 3 m ; 1. Cristina Ti- ■ 
mar (CJS.Ș. Triumf) 367 p, 2. I 
Andreea Dragomir (C.S.Ș. Triumf) I 
359 p, 3. Ileana Pîrjol (C.S.Ș. 
Triumf) 358 p ; platformă : 1. «
Cristina Szakacs (Crișul Oradea) I 
330 p, 2. Ileana Pîrjol 325 p, X | 
Adriana Răzloagă (Lie. 2) 293 p.

Pînă la vară, cînd se va dis- ■ 
pută cea mai importantă corn pe- I 
tlție de juniori a anului (campio- | 
natul european, Innsbruck, 26—28 
august), sportivii români vizați a | 
participa vor susține și alte teste, I 
cel mal Important urmînd să se | 
desfășoare între 24 și 26 martie, 
cu prilejul Concursului intemațio- I 
nai al României, la care și-au 2 
confirmat participarea federațiile I 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană etc. |

...De la conducătorul de joc, tema pusă 
în discuție la această rubrică, trecem as
tăzi la „omul de gol", o problemă și ea 
departe de a fi fost, cit de cît, rezolva
tă în fotbalul nostru. O trecere — fi
rească, în logica jocului — de la actul 
de construcție și de creație la acela al 
finalizării acțiunilor ofensive, al realiză
rii golului ; sarea și piperul oricărei 
partide, momentul mult gustat de „tri
bune" într-o dispută între două echipe 
de forte sensibil egale, dar înregistrat tot 
mai rar pe „coloana activului" la majo
ritatea divizionarelor „A".

Sigur, în ultimii ani, viața principalu
lui om de gol, dat în grija a doi fun
dași centrali, unul de marcaj, celălalt de 
supraveghere, a devenit tot mai grea, el 
fiind pus adesea să se descurce și să 
rezolve în condiții de criză de spațiu. 
Dar. ca întotdeauna de-a lungul 
interesantei și instructivei istorii a fot
balului, marcată de permanenta luptă 
dintre atacanți și apărători, tehnicienii

și jucătorii au căutat împreună soluții 
noi.

Și nu se poate spune că nu le-au gă
sit, de vreme ce, iată — datorită unei 
atenții în plus acordată momentului de 
atac — pe lista marcatorilor au apărut, 
în ultimii ani, tot mai multe nume de 
jucători din toate compartimentele unei 
echipe.

în acest sens, varietatea mai mare a 
acțiunilor ofensive, la care s-a ajuns, 
desigur, printr-o dinamică îmbunătățită 
folosită de unele divizionare „A" — a 
dus, în toamnă, în campionatul nostru, 
la o situație rar întîlnită : doi dintre 
componenții liniei a doua, stelistul Ior- 
dănescu și hunedoreanul Petcu sînt în 
fruntea clasamentului golgeterilor. Con
statarea, firește, îmbucurătoare, aceasta 
privind productivitatea mai mare a mij
locașilor (Iordănescu rămîne, totuși, pro
totipul interului de pe vremuri) și a fun
dașilor, dar care nu fac inutile, dimpo
trivă, următoarele întrebări :

in clasamentul... golgeterilor ?
. Ce facem cu cei din linia întii, cu îna
intașii și, cu precădere, virfurile centra
le, a căror exasperantă INEFICACITATE 
a „contribuit" și ea la ratarea calificării 
Ia C.M. din Spania ?

Explică, oare, în întregime aglomera
rea careurilor de 16 m, tratamentul spe
cial la care ci sînt supuși, diminuarea 
considerabilă (vezi numărul mic de go
luri înscrise în prima parte a actualului 
campionat, de foștii golgeteri) a randa
mentului lor ofensiv ?

Și dacă este așa, ce anume trebuie în
treprins de tehnicieni, în procesul de in- 
struire-antrenament, pentru remedierea 
situației, pentru revenirea înaintașilor 
în... prima linie a golgeterilor ?

Sînt întrebări la care-și propun să 
răspundă, în scopul elucidării problemei, 
invitații anchetei noastre.

Au cuvîntul astăzi Silviu Bindca și 
Radu II, doi intervievați aDarținînd u- 
nor generații de fotbaliști aflate la dis
tanță una de cealaltă.

RADU II: „DE
4 GOLURI ?
Șl UNA DE

CE DOAR 
DIN O MIE 
MOTIVE!“

SILVIU BINDEA:

„FLĂMÎNZII DE GOL SE NASC 
DAR GOLGETERII SE FAC"

Februarie44

IE LUPTE GRECO-ROMANE j
Dacia), 3. FI. Diaconescu (Dina
mo Buc) ; 62 kg : 1. Constantin . 
Uță (S.C. Cîmpulung) 2. Gh. Pă- I 
duraru (L.C. Dacia), 3. P. Cărare | 
(Steaua) ; 68 kg : 1. Gheorghe
Vasile (Metalul Buc.), 2. L Balcan g 
(Dinamo Buc.), 3. A. Arghira | 
(S.C. Cîmpulung) ; 74 kg : 1. |
Costel Boată (C.S.M. Craiova), 2.
Șt. Simion (Progresul Brăila), ■ 
3. Gh. Costin (Steaua) ; 82 kg : I
1. Sorin Hercea (Farul Constan- | 
ța), 2. I. Vașcanu (A.S.A. Cluj- 
Napoca), 3. A. Pătrașcu (Steaua) ; ■ 
90 kg : 1. Die Matei (C.S.M. Su- I 
ceava), 2. P. Ursu (Dunărea Ga- i 
lăți), 3. Gh. Călăraș (Farul) ;
100 kg : 1. Ion Stignei (Steaua), |
2. C. Borș (Progresul Brăila), 3. I 
I. Grigorajș (C.S.M. Suceava) ; I 
4-100 kg î 1. Ion Hanu (Farul), 2.
O. Nicoară (Steaua), 3. St. Palin- | 
caș (C.S. Satu Mare). Clasamen- I 
tul pe cluburi și asociații spor- I 
tive : 1. Steaua 30 p, 2. L.C. Da
cia Pitești, 17 p, 3. Farul Con- I 
stanța 17 p, 4. C.S.M. Suceava | 
13 p, 5. Dinamo București L3 p, • 
6. Progresul Brăila 13 p. (Carol 
GRUIA — coresp.).

ARE DE SCHI ALPIN !
stantin (Lie. ind. St. roșu Bra- | 
șov) 87,09, 2. Zoltan Szirmai I
(Lie. auto Baia Sprie) 89,17, 3.
Eusebio Fulea (Lie. ind. Rul- g 
mentul Brașov) 91,77, 4. Dan I 
Focșeneanu (Șc. gen. 2 Sinaia) • 
93,88, 5. Peter Elekeș 95,92, 6.
Laszlo Elekeș (ambii Lie. ind. | 
Gheorgheni) 96,86 ; slalom u- j 
riaș, fete : 1. Carmen Cozma 
2:17,24, 2. Irina Voiculescu I
2:24,14, 3. Adriana Macrea (Șc. 
gen. 12 Sibiu) 2:26,49, 4. Clau- I 
dia Postolache 2:26,58, 5. Bar
bel Hening (Șc. gen. 15 Sibiu) g 
2:26,98, 6. Karin Kovacs 2:29,66; I 
băieți : 1. Viorel Constantin 8 
2:15,39, 2. Ferenc Biro (Șc. - 
gen. 1 Miercurea Ciuc) 2:18,39, I 
3. Peter Elekeș 2:21,20, 4. Ilie i 
Hossu (Lie. ind. St. roșu Bra
șov) 2:22,35, 5. Radu Marian I 
(Lie. Nicolae Bălcescu Bucu- | 
rești) 2:23,79, 6. Cristian Tho
mas (Lie. mat-fiz. Sibiu) | 
2:23,98.

Vasile FELDMAN — coresp.

SPORTIVE SIMPLE J
cîmp etc., complex care va sta , 
Ia dispoziția Clubului sportiv j 
școlar nr. 1 cit și a oamenilor I 
muncii din acest mare cartier.
De asemenea, în curînd vor în- | 
cepe lucrările la Parcul de a- | 
grement pentru tineret ; se vor 
definitiva lucrările Complexului g 
sportiv „Voința" ; se va ante- I 
naja, în sfîrșit, o bază sporti- 8 
vă pentru rugby, iar la pro- - 
punerea deputatului Gheorghe | 
Ailoaie, din circumscripția nr. i 
13, se va amenaja — prin 
muncă patriotică — o bază | 
sportivă simplă in Valea gră- | 
dinii publice, precum și a u- 
nui maxișah în incinta grădi- e 
nii publice. După cum vedeți, | 
există o evidentă preocupare * 
în direcția dezvoltării continue 
a bazei materiale și implicit a 1 
sportului de masă și de per- | 
formanță in Galați.

— Vă mulțumim ! *

Tema omului de gol, a golu
lui în mod deosebit, am discu
tat-o cu un jucător a cărui e- 
chipă a simțit, în sezonul de 
toamnă, poate cel mai mult, 
urmările lipsei de eficacitate. 
Este vorba de Radu II, de la 
F. C. Argeș. Poziția echipei la 
sfîrșitul turului (locul 15) și ci
fra de la rubrica golurilor 
marcate exprimă cel mai bine 
criza de eficacitate. De necre
zut, dar F. C. Argeș a marcat 
în 17 meciuri doar 14 goluri.

— De ce și de unde acest
impas ?

Radu II nu este altul decît
golgeterul campionatului pre-
cedent, cînd s-a aflat la un
gol de „Gheata de bronz" a 
Europei. în sezonul de toam
nă însă el n-a marcat decît 4 
goluri („mai puține ca mine, 
deși și eu am înscris doar S 
goluri la C. S. Tirgoviște", cum 
remarca Dobrin, noul antrenor 
al fostului golgeter).

Radu II a explicat această 
„secetă" de goluri prin : lipsa 
de pregătire dinaintea începerii 
campionatului; accidentarea pe 
care a suferit-o și care l-a 
scos din teren citeva etape ; 
duritatea apărătorilor; lipsa 
de formă a echipei ; slabul a- 
jutor al coechipierilor.

Explicație dezvoltată ast
fel : golgeterul este expresia 
jocului întregii sale formații. 
Dacă nu-ți vine pasa la timp 
(pasa lui Dobrin, de altă dată), 
dacă nu ai în jurul tău 2—3 
jucători de susținere, e greu să 
te bați cu o apărare întreagă, 
sau cel puțin cu doi fundași 
centrali. La noi, „omul de gol" 
e luat mereu in primire de un 
fundaș, care face totul si nu 
treci de el cu balonul.

— Acum marcajul e altul, 
mai ales pe plan internațional.

ȘTIRI G MECIURI AMICALE
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

— APOLLON 3—0 (1—0). Ieri
după-amiază, pe stadionul Pa- 
nathinaikos, din Atena, echipa 
noastră campioană a susținut 
ultimul său joc din turneul a- 
mical întreprins în Grecia. Cra- 
iovenii au învins cu 3—0 (1—0) 
prin golurile marcate de Geol- 
gău (min. 37 și 88) și Irimescu 
(min. 52). Echipa antrenată de 
Ion Oblemenco și Constantin O- 
țet a avut următoarea alcătuire: 
Lung — Negrită, Tilihoi, Ștefă- 
nescu, Ungureanu (min. 60 Pu- 
rima) — Țiclcanu, Irimescu (min. 
60 Donose), Bălăci (min. 70 Bel- 
deanu) — Geolgău, Cămătaru 
(min. 46 A. Popescu), Cîrțu.
• A.S.A. ARMATA TG. MUREȘ

— F.C. BATA MARE 1—0 (0—0). 
Golul gazdelor a fost înscris în 
penultimul minut de joc de că
tre Hajnal. (C. ALBU — coresp.)

O MINERUL FILIPEȘTII DE 
PĂDURE — C. S. TÎRGOVIȘTE 
0—0.
• „U“ CLUJ-NAPOCA — CON

STRUCȚII ELECTROMETAL
CLUJ-NAPOCA 11—0 (G—0), Au
marcat : Cimpeanu II (4), Albu 
(2), Bucur (2), Boca (2) și Vi- 
dican. (I. LESPUC — coresp.)
• LC.I.M. BRAȘOV — F.C.M.

BRAȘOV (speranțe) 3—1 (2—0).
Meci retur in cadrul „Cupei 
Silviu Ploeșteanu4*. Au Înscris : 
Roșu, S. Sișcă, Cîmpean, respec
tiv Lăcătuș. (C. Gruia — coresp.)

9 UNIREA DROBETA TR. SE
VERIN — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 1—2 (0—0).

O AUTOMATICA — PROGRE
SUL-VULCAN 1—1 (1—0). Au în
scris : Grigore (min. 20) și Stoi- 

Nimeni nu te mai lasă nici să 
respiri...

— E in regulă, marcajul e 
marcaj. Dar e cu totul altceva 
să adopți principiul „omul sau 
mingea", să nu treacă împreu
nă, așa cum se întîmplă, din 
păcate, la noi, lucru nesancțio
nat de arbitri, mai ales cînd 
fundașul in cauză joacă pe te
renul său. E adevărat că mi-a 
mai scăzut și mie forța de pă
trundere, dar...

...Cum remarcau și cole
gii, înainte Radu II con
ducea balonul o jumătate de 
teren, pătrundea în careu și, 
dacă nu era faultat, înscria si
gur. Se arcuia, se înșuruba pe 
lingă apărători și nimeni nu-i 
putea lua balonul. De atunci 
ii spun colegii „Șarpe".

— De acord, eu nu am vrut 
și nici nu vreau să-mi ascund 
lipsurile, dar criza golului este 
și criza echipei, lipsa de în
credere in forțele proprii. E 
mai ușor să pasezi decît să 
încerci să marchezi. Intr-un 
mecanism perfect, apare și 
„omul de gol", și golul, cînd 
echipa știe foarte bine lecția și 
cînd interpreții își cunosc ro
lurile și au valoarea necesară 
ca să le interpreteze la cote 
superioare. In condițiile jocu
lui de azi, cu apărări masive, 
golgeterul se impune mai ușor 
dacă, pe lingă tehnică și vite
ză, are și forță fizică, dacă 
este bine clădit.

—De unde asemenea jucă
tori ?

— Să-i căutăm cu toții, de la 
juniori ți copii, și să-i formăm. 
Altfel, e foarte greu să repro
filezi un mijlocaș de construc
ție, chiar o extremă, în mar
catori de ...profesie, de adevă- 
rați „oameni de gol".

Constantin ALEXE

chiță (min. 70). (N. Tokacek — 
coresp.)
• ÎN CONTINUAREA TUR

NEULUI pe care-1 întreprinde în 
Egipt, echipa Dinamo București 
a evoluat la Cairo în compania 
selecționatei țării gazdă. Meciul 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.
• ETAPELE RETURULUI DI

VIZIEI „A“ se vor desfășura 
după cum urmează : la 28 februa
rie — de la o<ra 15 ; la 7 și 14 
martie — de la ora 15,30 ; la 20 
și 28 martie — de la ora 16 ; la 
4 aprilie — de la ora 16,30 ; de 
la 11 la 25 aprilie — la ora 17,30, 
Iar de la 2 mai la 13 iunie — la 
ora 18,00.
• TURNEUL SELECȚIONATEI 

ARMATEI SIRIENE. Duminică 
21 februarie își începe turneul 
amical în țara noastră, selecțio
nata armatei siriene. în primul 
joc, oaspeții vor întîlnî, dumini
că, la Alexandria, la ora 11, di
vizionara „B“ Unirea, urmînd ca

ADMINISTRAȚIA de stai loto pronosport INFORMEAZĂ
• PRONOSTICURI... Pentru 

participanțil la concursul Pro
nosport de la sfîrșitul acestei 
săptămini redăm — ca -sursă su
plimentară de inspirație — pro
nosticurile făcute de cunoscutul 
actor Horia Șerbănescu : I. Bari 
— Spăl 1 ; II. Cremonese — 
Samb. 1. X : TI. Lazio — Rimini 
1 ; IV. Lecce — Brescia 1 ; V. 
Pescara — Palermo X, 2 ; VI.

Despre Silviu Bindea se spu
ne că a, fost cel mai bun ex
trem dreapta din istoria fotba
lului nostru. Aceasta o susțin 
nu numai ripensiștii care for
mau vestitul cvintet Bindea- 
bekeciolacschwarlzdobay, cum 
scrisese cîndva, inspirat, un 
gazetar al anilor ’30, referindu- 
se la omogenitatea atacului ti
mișorean. O susțin și adversa
rii, fie că e vorba de venusis- 
tul Iordache, de rapidistul 
Bogdan, de „sportistul" Gică 
Popescu sau de amefistul Bă- 
trîn.

Bindea, om de gol prin ex
celență, n-a pregetat o clipă 
să se lanseze în ancheta noas
tră, cu vigoarea și tinerețea 
care au făcut gloria curselor 
lui pe extremă, acum mai bine 
de 40 de ani. Spunem vigoare 
și tinerețe gîndindu-ne și la 
viteza de reacție a lui moș 
Silviu (astăzi 70 de ani), care 
păstrează în priviri focul care 
îl hipnotiza pe Albu, fundașul 
celor patruzeci de tricouri con
secutive, care ar fi dat orice 
numai să nu se întîlnească, fie 
și pe Venus — arena de pe 
Știrbey Vodă, astăzi devenită 
parc și Tenis Club București 
— cu Bindea, „reactorul" Ri- 
pensiei.

— Ce e omul de gol, nea 
Silviule ?

— E omul flămînd de gol. E 
jucătorul care duce dorul go
lului încă din copilărie. E des
tul să te uiți o dată in curtea 
unei școli, ca să-ți dai seama 
cine e flămînd de gol și cine 
nu e.

— Atunci, de ce nu mar
căm ?

— Asta-i altă poveste. Ca să 
marchezi, trebuie să înveți să 
tragi la poartă. Dar la noi, in 
fotbal, șutul la poartă e pro-

în cursul săptămînii viitoare să 
susțină cîte o partidă la Roșiori, 
cu ROVA și la Videle, cu Pe
trolul.
• F.C.M. PROGRESUL BRAlLA 

— F.C .OLT 2—2 (2—2). Aproape 
8.000 de spectatori au urmărit un 
meci frumos, în pofida terenu
lui înghețat Golurile au fost 
marcate de Pamfil (min. 19, din 
penalty) și Panțuru (min. 45), 
pentru gazde, respectiv Sigmi- 
rean (min. 8, din penalty) și 
Iamandi (min. 43). Divizionara 
,,A“ a utilizat următoarea forma
ție : Nedea (Anghel) — P. Iulian, 
Ionașcu, Ciocioană, Mincu — Ef- 
timie, P. Petre, Rotaru — Prepe
liță (Iamandi), Sigmirean, State. 
(N. COSTIN — coresp.).

t C.S.M. Sf. GHEORGHE — 
,U. GALAȚI 2—1 (1—0). Au 
marcat : Szokori (min. 42), A- 

dorjan (min. 72), respectiv Arghir 
(min. 79). (Gh. BRIOTA — co
resp.).
• ARRUBIUM MACIN — 

F.C.M. SIDERURGISTUL GALAȚI 
0—1 (0—0). Golul divizionarei 
,,BH a fost realizat de Hanghiuc, 
în min. 52. (I. JIPA — coresp.).

Pistoiese — Foggia 1 ; VII Samp- 
doria — Cavese 1 ; VIII. Catania 
— Pisa (pauză) 1, X ; IX. Cata
nia — Pisa (final) 1, X ; X. Re- 
ggiana — Varese (p.) X ; XI. Re- 
ggiana — Varese (f.) 1, X, 2 ;
XII. Verona — Perugia (p.) X ;
XIII. Verona — Perugia (f.) X.

® ASTAZI este ultima zi de 
procurare a biletelor cu numere- 

cedeul care se învață cel mai 
puțin. Dacă stau să mă gin- 
desc, la noi, un jucător de 20 
de ani, deci cu școala fotbalu
lui cam pe sfirșite, n-a tras — 
zic eu — mai mult de 5 000 de 
ori — în vreo 12 ani — la poar
tă, iar cifra asta e chiar mare, 
pentru că cel mult 2 000 din lo
viturile astea — iar exagerez !
— au fost executate cu gîndul 
la învățarea și perfecționarea 
șutului, adică procedeul fără 
de care fotbalul nici nu e de 
conceput.

— Cine-i de vină ?
— Sint de vină hirtiile, pe 

care se desenează planuri în 
nenumărate culori — ce fel de 
lecții or fi acelea în care șutu
lui i se acordă cam 3 la sută 
din timp ? — sint de vină cei 
mai mulți antrenori, care lasă 
totul la voia intîmplării — lasă 
că se descurcă băieții ! Am ci
tit nu de mult în „Sportul" că 
antrenorul i-a cerut lui Segăr- 
ceanu să execute 20 000 de ser
vicii în vreo două luni. Iar 
serviciul in tenis e ca șutul la 
fotbal. Dacă jucătorii noștri ar 
trage nu 20 000, ci numai 1 000 
de șuturi pe poartă in două 
luni, ar fi la fel de periculoși 
ca Rummenigge sau Krankl.

— Avem și noi, totuși...
— Mai exact, am putea avea. 

Dudu Georgescu a avut „cap" 
și servanți. Dacă ar fi avut și 
„școala" de care vorbesc, astăzi 
ne-am fi făcut bagajele pentru 
Spania, țn aceeași categorie e 
Cămătaru, care a ratat tot din 
lipsă de „școală". Școală in- 
semnind pentru mine arta de 
a-ți crea un timp de gindire
— o mlime de secundă limpede
— înainte de a trage.

— E marcajul mai strins as
tăzi'.

— Glume de adormit nepoții. 
Tot in 11 se joacă. Iar echipa 
din apărare de pe vremea mea 
tot în 9 se apăra, ca și astăzi.

— Era jocul mai lent.
— N-am avut niciodată un 

half mai iute ca Vintilă.
— Ce-i de făcut ?
— Flămînzii de gol se nasc, 

dar golgeterii se fac. Cînd 
l-am adus pe Marcu de la 
Arad — noi mai îmbătrînisem
— l-am făcut golgeter foarte 
repede, pentru că l-am pus să 
tragă de 20 000 de ori în două 
luni. Andrei Rădulescu n-a 
fost un șuter de finețe, dar a 
învățat să fie golgeter. Și una 
e să ajungi golgeter la „Poli", 
iar alta e să fii la I.T.A., la 
C.C.A. sau la Dinamo.

— Despre șuterii de astăzi ?
— Bălăci cam știe tot, dar nu 

e prea flămînd de gol. Altfel 
n-ar pierde miimea de secun
dă pentru o fentă in plus. 
După Bălăci nu văd pe nimeni. 
Așa că e mult, foarte mult de 
lucru...

loan CHIRILA

le preferate pentru tragerea obiș
nuită Loto de vineri 19 februa
rie 1982. Nu pierdeți prilejul de 
a vă număra mîlne printre marii 
cîștigători !

® NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 17 FEBRUARIE 1982. Ex
tragerea I : 27 24 19 43 18 26 ; 
extragerea a 11-a: 38 5 4 1 23 
42. Fond total de cîștiguri : 
1.156.026 Ici.



/

26 DE ECKPAJE DIN NOUĂ ȚĂRI
LÂ STARTUL CONCURSULUI

42 DE JUCĂTORI LA TURNEELE
INTERZONALE DE ȘAH

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA JAKARTA

DE BOS „TROFEUL CARPAJI"
Participanții Ia ediția 

7—a t. —------------- ,
de bob dotat cu „' 
păți" sint deosebit de valoroși, 
la'startul coboririlor de antre
nament (de marți și miercuri) 
fiind prezente nu mai puțin de 
26 de echipaje din nouă țări : 
Austria (2 echipaje). Ceho
slovacia /(3), R. D, Germană
(2) , R. F. Germania (5), Italia
(3) , Iugoslavia (3), Olanda (1), 
Polonia (1) și România (6). De
legatul F.I.B.T. la acest con
curs, înscris în calendarul fo-

„„„ . a 
a concursului internațional 

.Trofeul Car-

al

ARBITRII 
DE

MECIULUI
TENIS

CHILE — ROMÂNIA
Au fost desemnați arbitrii 

pentru meciul de tenis Chile —- 
România, din primul tur al 
Cupei Davis, care va avea loc 
în zilele de 5—7 martie la San
tiago de Chile. Ca arbitru 
principal neutru a fost numit 
canadianul Len Allard, iar ca 
arbitri de scaun : Ron BenneU 
(S.U.A.) și Mike Orr (Canada).

rului internațional diriguitor 
bobului, este Corado del Fabro 
(Italia).

Incepînd de marți, boberii 
au avut Ia dispoziție pentru 
antrenamente întregul traseu 
de 1 500 m ai pîrtiei, pe care 
vor avea loc, sîmbătă și dumi
nică dimineață, cele patru 
manșe ale competiției interna
ționale. Marți vremea a fost 
favorabilă (cer senin, ger), dar 
miercuri ninsoarea, destul de 
abundentă, a creat unele difi
cultăți. Totuși, participanții la 
concurs au putut efectua cobo- 
rîri de antrenament.

Reprezentanții noștri au în
cercat cîteva formule de echi
paj și, după toate probabilită
țile, vor concura următoarele 
dublouri : I. Duminicel — D. 
Francu, Gh. Lixandru — C. 
Petrariu, I. Batista — Gh. 
Peptea, D. Degan — C. Popes
cu, AL Pandrea — C.
lescu și L. Pap — Gh. Velea.

AMSTERDAM, 17 (Agerpres) — 
După cum se anunță de la se
cretariatul Federației Internațio
nale de șah, turneele interzonale 
pentru campionatul mondial de 
șah se tor desfășura în orașele 
Ciudad de Mexico, Las Palmas 
(Insulele Canare) și Moscova. 
Secretara generală a F.I.D.E., 
Ineke Bakker, anunțînd desem
narea celor trei gazde ale turne
elor. nu a precizat datele de 
desfășurare, dar se pare că aces
tea vor fi alese în perioada iu
lie—septembrie a acestui an.

La cele trei turnee interzonala 
vor lua parte 42 de jucători, în
tre care 30 calificați la cele 12 
turnee zonale FIDE, Iar 12 — 
printre ei numărîndu-se Tal, Por- 
tiscti, Polugaevski, Petrosian.

CAMPIONATELE MONDIALE

Rădu-

De astăzi si Pînă duminică 
28 februarie, la Holmenkolen, 
lingă Oslo. în Norvegia, vor a- 
vaa Ioc întrecerile campiona
telor mondiale de schi, probe 
nordice. Si-au anuntat partici
parea peste 600 de sportivi din 
27 de țări. printre care șl

în jocul de pregătire de aseară

sînt calificați din otl- 
cum se știe pentru 

Interzonale este callfi- 
maestru român

Spasski — 
clu. După 
turneele 
cat șl marele _____
Mihai Șubă, clasat pe locul doi 
în zonalul de la Băile 
lane.

Primii doi clasați Ia 
nale. cărora 11 se vor _ 
marii maeștri V. Korclnoi 
Hilbner, vor participa în 
1983 la meciurile turneului 
dldaților.

In ceea ce privește cele 
turnee interzonale ale campiona
tului mondial feminin, există pt- 
nă tn prezent o 
datură oficială, 
Tbilisi (data de 
luna septembrie).

Hercu-

tnterzo- 
adăuga 

și R. 
anul 
can-

două

singură candl- 
cea a orașului 
desfășurare tn

JAKARTA, 17 (Agerpres). In 
runda a șasea a turneului in
ternational de șah din capitala 
Indoneziei, marele maestru bul
gar Radulov, avînd piesele ne
gre. I-a învins pe liderul cla
samentului Hulak (Iugoslavia), 
americanul Christiansen a cîș- 
tigat la Gunavan. Sampuov a 
pierdut la Matanovicl. Parti
dele Belon — Florin Gheorghiu. 
Ribli — Suradiradja. Chaidlet 
— Kurajita. Henley 
Hort — Miles 
remiză.

In clasament 
si Hort cu cite 
rele maestru _ ____
Gheorghiu a acumulat, pînă în 
prezent, 2,5 p.

Csom,
s-au terminat

conduc Henley
4,5 puncte. Ma- 
român Florin

DE SCHI - PROBE NORDICE
România. La start vor fi pre- 
zenti. pentru prima oară, schi
ori din R. P. Chineză.

RECORD MONDIAL
LA TIR CU ARCUL

GRUPELE C.M. DE BASCDEI
La Bogota a avfit loc tra

gerea Ia sorți pentru stabilirea 
celor 3 grupe ale campionatu
lui mondial de baschet mascu
lin. Iată componența grupelor: 
grupa A (La Bogota) : S.U.A., 
Spania, R. P. Chineză. Pana
ma ; grupa B (Ia Medellin) : 
U.R.S.S., Brazilia. Australia, 
Coasta de Fildeș : grupa C (la 
Bucaramanga) : Iugoslavia, Ca
nada, Uruguay, Cehoslovacia. 
Columbia, ca țară organiza
toare. va inc» rlt-ocf în fur-

„ \«J v, -X X • ** * v/* , ****
înscris: Hagiu 3, Ciobăniuc 2, 
D. Popescu 2, Rus 3, Ardelea- 
nu, Ș. Popescu, K. Monescu, 
Chiriță de la învingători și 
Malecu 2, Tomescu, Ivănescu, 
Pițigoi de la învinși. Au arbi
trat: V. Goian și I. Czegeny.

In ultimul meci al progra
mului, Crișul Oradea a dispus 
de Progresul București cu 
11—9 (3—0, 1—2, 5—2, 2—5).

Joi de- la ora 17 sînt progra
mate în ordine partidele C.S.Ș. 
Triumf București — Rapid 
București, Voința Ciuj-Napoca 
— Crișul Oradea și Dinamo 
București — Progresul Bucu
rești.

ACLEALILAIEA LA HOLDEI
PRAGA, 17 (Agerpres). La 

Praga, in cadrul competiției 
internaționale de hochei pe 
gheață organizată de ziarul 
„Rude Pravo", selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
6—3 (5—1, 0—1, 1—1) echipa
Cehoslovaciei. Au înscris : Ma
karov 2, Kasatonov 2, Kojev- 
nikov și Kovin. respectiv Novy 
2 și Korbela. Clasamentul : 1. 
U.R.S.S. 12 p (6 jocuri), 2. 
Cehoslovacia 4 p. 3. Suedia 3 p 
(ambele cu 4 jocuri), 4. Fin
landa 1 p.

0 La Teplice și la Hradec 
Kralove au avut loc intîlniri 
intre selecționatele secunde ale 
Cehoslovaciei și Uniunii Sovie
tice, victoriile revenind hoche- 
iștilor din U.R.S.S. cu 4—1 
(2—0, 1—1, 1—0) șl, respectiv, 
6—3 (3—0, 1—2. 2—1).

HOCHEIȘTU NOȘTRI LA EGAUTA TE (3 3) 
CU DIZELIST PENZA

Cea de-a treia intîlnire din
tre Selecționata divizionară de 
hochei a țării noastre și for
mația sovietică Dizelist Penza, 
desfășurată aseară, pe patinoa
rul „23 August" din Capitală, 
s-a încheiat la egalitate: 3—3 
(1—1, 2—1, 0—1). Rezultatul 
nedreptățește echipa română, 
care a acționat mai bine, mai 
insistent, a avut ocazii de gol 
mal numeroase. S-a ratat însă

De notat că la începutul jo
cului, echipa noastră a avut 
timp de 95 de secunde o supe
rioritate numerică de 3 la 3 
dar n-a putut fructifica. Pen
tru ca apoi, cînd rămăsese cu o 
superioritate de 5—4 ea să pri
mească gol! In continuare, se
lecționata a jucat bine, a luat 
avansul amintit, dar două gre
șeli de apărare le-au permis 

eze.
t marcate de 
a și Solyom, 
Serniacv și

*4

tril: L Becze 
resneanu și 

rât..

FRANTIȘEK POSPISIL (Cehoslovacia)
ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI POATE 

REALIZA IMPORTANTE PROGRESE
Recent, unul din foștii mari jucători de hochei din lume, ceho

slovacul Frantisek Pospisil, a fost oaspetele Bucureștiului. Prezent 
la „Cupa Federației* în calitate de antrenor al echipei de tine
ret a tării sale. Frantisek Pospisil (38 de ani. ?.G5 de meciuri în 
echipa națională, ultimul la C.M. din 1.977 de la Viena. unde a 
participat si selecționata română) ........................." "

— Am fost oaspetele Româ
niei de nenumărate ori. Și ca 
sportiv activ și ca turist. îmi 
face mereu plăcere să vin ia 
dvs. Mă simt bine, ca intre 
prieteni.

— Atunci cunoașteți, desi
gur, hocheiul românesc ?...

— Firește. Echipa României 
joacă destul de bine, este in 
progres. Are un portar de cla
să și cîfiva jucători de certă 
valoare: Ionițâ, Antal, Hă- 
lăucă, Huțanu. Îmi place ti- 
nărul Gereb. Se fac insă prea 
multe greșeli, mai grave in a- 
părare, unde spațiul din fața 
porfii nu este bine protejat, tar 
in atac se ratează mult din 
cauza lipsei de luciditate fi de 
calm. In orice caz cred ci in 
3—i ani echipa României ar 
putea aspira din nou la gru
pa A.

— Apropo de grupa A...
pronostic aveți 
tul C.M. ?

— Primul loc 
selecționatei

Ca
pentru apropla-

rm poate scăpa 
U.R.S.S., iar

• TELEX 9 TELEX o TELEX e TELEX
BASCHET • La Bologna, în 

meci tur pentru semifinalele 
„Cupei cupelor" (masculin), Real 
Madrid a învins cu 79—78 (41—43) 
formația locală Sinudyne, tn a- 
ceeașî competiție, Ia Kiev, Strol- 
tel — Cibana Zagreb 82—68 
(42—30).

CICLISM • Turul Austriei, a- 
Juns la a 34-a ediție, se va des
fășura între 2 și 10 iunie, pe un 
traseu de 1 344 km. împărțit in 
opt jtape.

FOTBAL e Contlnuîndu-șl pre
gătirile în vederea turneului final 
al C.M., echipa Algeriei a jucat 
la Mieres rSpania) în compania 
unei selecționate locale. Fotbaliș-

tll algerieni au cîștigat cu 2—0 
(l—0) prin golurile marcate da 
Assad (min. 12) și Yanl (mln. 80). 
0 Partide restanță din campio
natul englez : Arsenal — Middles
borough 1—0, Birmingham — Sun
derland 2—0, Coventry — Notts 
County 1—5, Ipswich — Sout
hampton 5—2, Swansea — Liver
pool 2—0, Wolverhampton — Not
tingham Forest o—0. 0 Crystal 
Palace s-a calificat în semifina
lele „Cupei Angliei" învlngtad cu 
1—0 pe Orient. 0 La Mannheim, 
în meciul selecționatelor secun
de : R.F. Germania — Portugalia 
1—0 (1—0). A marcat Strack. 0 
In „optimile’’ turneului de juniori

într-un concurs desfășurat -la 
Neapole. sportivul italian Gian
carlo Ferrari a realizat un nou 
record mondial la tir cu arcul 
(23 m) cu 589 p. Vechiul re
cord (388 p) aparținea ameri
canului Darrel Pace.

REINTRĂ JACEK WSZOLAI
Potrivit unei știri transmisă 

de agenția P.A.P., 
atletilor pentru 
indoor nu vor
Wszola. fostul campion olim
pic la săritura în înălțime (ca
re își va face reintrarea în 
competițiile internaționale, du
pă un accident la genunchi), 
Grazyna Rabsztyn. recordmana 
mondială la 100 mg. precum șl 
sprinterul Marian Woronin, 
campion ,.en titre* la 60 m. 
Lotul va fi definitivat la sfîr- 
Situl acestei săotămîni. cînd sînt 
programate campionatele națio
nale de sală.

din Iotul 
.europenele* 
lipsi Jacelt

0 SIMBOLICA CUPA A VICTORIEI
Traian Covaci, Deva : „Am citit ta ziarul dv. șl am auzit în

tr-un comentariu TV., despre un neobișnuit sistem de trofee în 
„Turneul celor cinci națiuni" la rugby. Cred că unele preci-„Turneul celor cinci națiuni' 
zări " ’ ’sînt demne de interes4

a intrat „direct* în subiect : 
Cehoslovacia va ocupa locul 
secund. Știți ce decide victoria 
in aceste aprige dispute 1 Por
ta și valoarea liniilor a doua 
fi a treia...

— Proiecte de viitor 7
— Cele mai importante : fii

ca mea Jana să intre la facul
tatea de medicină, iar fiul meu 
Frantisek să devină titular in 
prima echipă de hochei la 
Poldi Kladno. Și apoi echipa 
noastră de tineret să devină 
campioană mondială de ju
niori. Sper ca anul viitor, în- 
deplinindu-le pe acestea, 
pot face alte proiecte...

In încheierea discuției, 
tisek Pospisil, care timp 
ani — neîntrerupt — a . 
parte din echipa reprezentativă 
a Cehoslovaciei, ne-a spus că 
dorește sportivilor români mari 
și frumoase succese, iar hoche- 
iștilor noștri să realizeze 
mal mari progrese.

In 
rilor, 
cum . . ___
nul oval își păstrează și as
tăzi, In plin secol al vitezei, 
al înnoirilor rapide o seamă 
de particularități, inclusiv In 
privința sistemului competițio- 
nai. Turneul națiunilor — mat 
tntll de patru, apoi (deci șt 
acum) de cinci — este astfel 
o întrecere cu ecouri profunda 
șl tn America de Nord, șl in 
Australia sau Noua Zeelandă, 
deși sub aspectul participării 
continuă să reprezinte o lume 
închisă, mult mai cuprinză
tor, cu porți întotdeauna des
chise, fiind campionatul tnt- 
țiat de FJ.R.A. „Turneul ce
lor S" are o esență pur ami
cală, trăgtndu-și puterea, cum 
s-a mai spus, din tradiție. 
Din cite știm, ne aflăm ’ tn 
fața singurei competiții res
pectabile din lumea sportului 
in care echipa clasată pe pri
mul loc nu poate gusta deett 
absolut simbolic din cupa de 
șampanie a victoriei, rteexis- 
ttnd un trofeu ai învingătoa
rei, satisfacția acesteia constl- 
tuind-o doar recunoașterea o- 
ficială a posturii de clștigă- 
toare. Să reamintim, totodată, 
unicul criteriu al alcătuirii 
clasamentului — numărul de 
puncte acumulate (dqjță pen
tru victorie, unui pentru re
zultat de egalitate), ceea ce a 
determinat și nu o dată, si
tuații eu două, trei, patru sau 
chiar... cinci ciștigătoare ale 
Turneului l

marea familie a sportu- 
cel puțin a celor de a- 

„clasice", jocul cu balo-

Și totuși, trofee se acordă. 
Dacă nu pentru cea mai bună 
echipă a unei ediții, cel puțin 
pentru ultima clasată, lingura 
de lemn fiind deja... celebră. 
Există de asemenea un impre
sionant trofeu din argint ma
siv, Cupa Calcutta, pe care 
Șt-l dispută formațiile Angliei 
și Scoției. Acest obiect de 
artă a fost cumpărat, cu a- 
proape un secol tn urmă, de 
ofițeri din respectivele țări 
britanice, la încheierea misiu
nii lor In India, din exceden
tul financiar al unui club cu 
membri pasionați ai balonului 
oval. Oferit apoi învingătoarei 
din anuala tntilnire dintre re
prezentativele „trandafirului" 
Și „ciulinului", Calcutta Cup 
a dat uneori probleme orga
nizatorilor, atunci cind Intre 
cele două combatante rezulta
tul a rămas nedecis (In par
tida de debut a actualei edi
ții, spre pildă, scorul a fost 
9-9).

In fine, câștigătoarea meciu
rilor interbrttanice este recom
pensată cu Tripla coroană, 
„purtată" pini tn martie (cel 
puțin) de XV-le englez. Din 
nou, prea puternica tradiție...

Geo RAEȚCHI

să-mi

Fron
de 10 
făcut

cit

Călin ANTONESCU

A TREIA EDIȚIE
0 Organizate din patru în pa

tru ani, campionatele mondiale 
de box amator sînt acum la 
preajma celei de a în-a ediții. 
Competiția va avea loc la Mtln- 
chen, în perioada 4—15 mal.

0 întrecerile se vor desfășura 
la „Olympia Halle", o sală care 
poate găzdui 12.000 de spectatori, 
cifră în care sînt incluși șl ofi
cialii, sportivii, ziariștii.

0 Din înscrierile preliminare, 
organizatorii estimează că numă
rul participanților va fi de a- 
proape 400 de boxeri din 35—40 
de țări. Cu echipe complete s-au 
înscria federațiile din Cuba, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Nigeria șl U.R.S.S.

0 După exact zece ani, cuba
nezul Teofllo Stevenson revină 
în orașul în care a obținut con
sacrarea internaționala, cucerind, 
în 1972, titlul de campion olim
pie.

A C. BOX

e TELEX 9 TELEX 9
de la Viareggio : Dukla Praga — 
Hajduk Split 2—1, Catanzaro — 
Inter 2—0, Juventus — AscoH 
1—0, Ipswich — Mexia 1—0. 0 In 
primul meci al turneului de la 
Calcutta : India — R. P. Chineză 
1—1 (0-1).

HANDBAL 0 în meci tur pen
tru sferturile de finală ale Cupei 
campionilor europeni (feminin), 
Spartak Kiev a întrecut, în de
plasare, cu 20—16 (11—11) pe 
S.C. Magdeburg !

RUGBY 0 Căpitanul echipei 
Angliei, Billy Beaumont și-a a- 
nunțat retragerea din activitate.

TELEX • TELEX 9
ca urmare a unui accident la 
vertebrele cervicale. In vîrstă de 
29 de ani, Beaumont a îmbrăcat 
de 34 de ori tricoul național.

TENIS 0 Rezultate din turneul 
de la Palm Springs (California) : 
Amaya — Gottfried 6—t. 1—6, 
6—2, Lendl — Davis 6—1. 6—3. 
Dlbbs — Krulewitz 6—1, 7—5, 
Smid — Fleming 7—«, 7—5. Dent
— Edmonson 6—2, 6—2, Tanner
— Brown 7—5, 6—3. 0 în turneul
feminin de la Houston (Texas) : 
Wendy Turnbull — Kathy Jordan 
6—4, 4—6, 6—0, Wendy White —
Rosalyn Fairbank 3—6. 6—2, 6—4, 
Dianne Fromholtz — Joanne Rus
sell 7—5, 6—2.

s# Pentru prima oară la cam
pionatele mondiale a fost intro
dusă șl categoria super-grea (pes
te 91 kg). In întreceri continen
tale la cat. 4-91 kg campioni eu
ropeni au fost desemnați la KOin 
(1979) șl Tampere (1981).
• In urma victoriei în fața 

campionului european Francesco 
Damlanl (Italia), vest-germanul 
Peter Mussing, la virata de 34 de 
ani (îi va împlini în luna mal), 
șl-a recîștlgat locul în formația 
țării gazdă a C.M. ’82 șl va par
ticipa la întrecerile supreme la 
categoria supergrea.
• In...........................................

rlțl al 
(71 kg) 
dianul 
student 
19 ani.
„Cupei _________ . _ _ _____  __
două ori în anul 1981 pe cubane
zul Armando Martinez, deținăto
rul titlului de campion olimpic la 
Moscova.
• Omar Santiesteban — cel mal 

bun sportiv al Cubei în anul 1981 
— este considerat principalul fa
vorit al categoriei 
„Cupa mondială”

rîndul principalilor favo- 
categorlel mijlocie mică 
este considerat și cana- 
Shaw O’Sullivan, un 

din Toronto, în virstă de 
O’Sullivan, cîștigător al 

mondiale", l-a învins de

muscă. La 
el l-a învins pe 

campionul olimpic Petar Lesov 
(Bulgaria), obțtnînd astfel cea de 
a 30-a victorie consecutivă în 
anul care s-a încheiat.
• Slobodan Kacear, cunoscut 

publicului bucureștean, se află 
din nou în fruntea echipei Iugo
slaviei care va participa la 
„mondiale44.

® Tragerile la sorți la cea de 
a III-a ediție a campionatelor 
mondiale va fi efectuată cu un 
aparat electronic I

® Se estimează că întrecerile 
mondiale de la Miinchen vor fi 
urmărite de 300—100 de ziariști, 
comentatori de radio și T.V.
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