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A SOSIT IERI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, joi, la Timișoara, 
unde urmează să se întîlnească 
cu tovarășul Dușan Dragosavaț. 
președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, care, 
la invitația secretarului general 
al P.C.R., va efectua, in frun
tea unei delegații a U.C.I.. o 
vizită de prietenie în țara 
noastră.

La plecarea din București, 
pe aeroportul Otopeni, secre
tarul general al partidului a 
fost salutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man. Ion Dincă, Janos Faze- 
kas, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan. Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Aneta Spornic, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Mihai Gere, Su- 
zana Gâdea, Elena Nae, Con
stantin Olteanu, Corne! Onescu, 
Ion Ursu.

Secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, 
este însoțit de tovarășii Iosif 
Banc și Virgil Cazacu, membri 
ai Comitetului Politic Execu
tiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Petru Enache, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Aurel Duma, membru al 
C.C. al P.C.R., ministru secre
tar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe.

La sosirea pe aeroportul Ti
mișoara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat de
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primul secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., Petre 
Dănică, de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat.

O gardă alcătuită din ostași 
ai forțelor noastre armate, din 
membri al gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei, a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trecut in revistă garda de 
onoare.

In semn de caldă ospitalitate, 
secretarul general al partidului 
a fost rugat să guste din pit- 
nea șl vinul meleagurilor timi- 
șene.

Un grup de tineri și tinere 
i-au oferit conducătorului par
tidului și statului nostru bu
chete de flori.

Numeroși locuitori ai orașu
lui, aflați pe aeroport, au făcut 
o entuziastă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Scan- 
dind cu însuflețire „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
ei au dat glas bucuriei de a-I 
avea din nou in mijlocul lor 
pe cel mai iubit și stimat fiu 
al națiunii noastre, satisfacției 
față de noua intilnire la nivel 
inalt româno-iugoslavă, consa
crată dezvoltării și adincirii in 
continuare a raporturilor de 
prietenie, solidaritate și colabo
rare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre vecine și 
prietene, in folosul și spre bi
nele lor, al cauzei socialismului 
și păcii in lume.

„Naționa|ele“ de schi alpin
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Ml, la Paris și Bruxelles, încep turneele linalc in cupele europene de rolei

DINAMOVIȘTII ÎNCEARCĂ SĂ OBȚINĂ
LIN NOU TROFEU CONTINENTAL

PARIS, 18 (prin telefon). In 
sala „Pierre de Coubertin" din 
capitala Franței începe vineri 
turneul final al celei de a 
23-a ediții a principalei com
petiții voleibalistice continenta
le : „Cupa Campionilor Euro
peni". la care se aliniază cele 
patru echipe calificate : Dinamo 
București, deținătoarea trofeu
lui. Ț.S.K.A. Moscova, Robbe di 
Kappa C.U.S. Torino si S. C. 
Olympiakos Pireu. Față de e- 
ditia precedentă de la Palma de 
Mallorca, două schimbări în 
„careul de ași": Robbe di Kappa 
C.U.S. Torino — cîștigătoare în 
1980 și Olympiakos Pireu — 
prezentă inedită. Voleibaliștii 
români au sosit marți la prînz 
pe malurile Senei, unde au fost 
întîmpinati cu căldură de re
prezentanții cunoscutei forma
ții pariziene Racing Club —
căreia i s-a încredințat orga
nizarea C.C.E. cu prilejul cen
tenarului clubului —. precum 
si de reprezentanți ai Federați
ei franceze de volei.

Delegația română 
dusă imediat în 
metropolei, la Val 
tr-un liniștit parc,
ieste un mare complex — Cen
trul de studii superioare pen
tru comerț — și care beneficia

a fost con- 
vecinătatea 
Bievre. în- 

care găzdu-

ză de o sală mare pentru locuri, 
unde Dinamo a și efectuat trei 
antrenamente, marți și miercuri. 
In ceea ce privește echipa, joi 
întregul lot devenise valid : 
Enescu s-a inzdrăvenit după o 
gripă care l-a făcut indisponi
bil pentru 10 zile, iar Oros s-a 
vindecat la degetul lovit In 
meciurile de verificare de la 
București. Voleibaliștii noștri se 
mișcă destul de bine și fără a

Adrian Arbuzov: „NE VOM STRĂDUI
SĂ CÎȘIIGĂM «CUPA BALCANICĂ» LA VOLEI”

Duminică, la Baia Mare, partida retur Explorări - Vojvodina Novi Sad

la Novi Sad.

După cum este cunos
cut. duminică o altă for
mație românească — Explo
rări Baia Mare — susține, pe 
teren propriu, meciid retur al 
finalei „Cupei balcanice". An- 
trenorul-jucător Adrian Arbu
zov ne-a furnizat cîteva date 
despre meciul de 
cu Vojvodina :

— Rezultatul, 
nouă (1—3), este 
deoarece Vojvodina este o e- 
chipă puternică, fruntașă a vo
leiului iugoslav, iar tinerii 
noștri jucători s-au acomodat 
greu in deplasare cu jocul ad
versarilor.

— Cum apreciat! sansele e- 
chipei dv. in meciul de du
minică 7

— In primul rînd. trebuie să 
precizez că avem toate șansele 
să cîștlgăm a treia oară, din 

nefavorabil 
totuși just

J

subestima capacitatea de țoe * 
principalilor adversari. Ț.S.KJL. 
si Robbe di Kappa, In lot este 
precumpănitoare credința ia 
șansele echipei Dinamo de a 
cuceri din nou cupa. Atît an
trenorul Schreiber, cit și Oroo 
si Dumănoiu apreciază că un

Aurelian BREBEANU

(Continuart In pap a 4-a)

cele pairu ediții ale acestei 
competiții, „Cupa balcanică". 
Setul ciștigat Ia Novi Sad cred 
eă va valora decisiv in scorul 
general al finalei. In plus, acum 
ne cunoaștem destul de bine 
adversarii, care folosesc ea 
precădere anumite direcții de 
atac, ușor de contracarat, blo
cajului nostru revenindu-i, ia 
acest sens, sarcina de bază.

— Ce echipă probabilă, fi
rește. va începe jocul de la 
Baia Mare ?

— Covaciu, Corcheș, Arbuzov; 
Staieu, Ignișca, Mițu. Sint con
vins că vom ciștiga finala și ta 
felul acesta ii vom face pe nu
meroșii noștri suporteri să mal 
uite că nu ne-am calificat ta 
turneul final al primelor pa
tra echipe românești...

Mihail VESA

■

18 (prin

&

In cursă, spre titlu 
Foto : .Dragoș NEAGU

POIANA BRAȘOV, 
telefon). O vreme splendidă in 
Postăvar, un soare strălucitor, 
o zăpadă excelentă pentru con
curs și o pirtie, a Sulinarului, 
foarte bine amenajată, iată
condițiile în care s-a disputat 
prima probă (slalomul uriaș 
băieți) a campionatelor națio
nale de schi alpin. întrecerea, 
urmărită cu mult interes, a 
avut ca protagoniști pe schiorii 
de la Dinamo (antrenori K. 
Gohn și D. Cristea) și A. S. 
Armata (antrenori Gh. Bălan 
și L Cașa). Prima manșă (cu 
51 de porțl) a fost dominată de 
Mihai Bâră jr. care a confir
mat forma bună din acest se
zon și toate sufragiile îl dă
deau ca învingător al cursei. 
In urma lui se aflau Zsolt 
Balazs, Csaba Portik, Alexandru 
Manta. Vili Podara ș.a. A doua 
coborîre (48 de porți), mult 
mai rapidă, a răsturnat ierar-

hiile stabilite de prima manșă. 
Balazs a făcut din nou o cursă 
„curată", nu a riscat nimic și.„ 
a cîștigat titlul de campion 
care i-a surîs multă vreme lui 
Bâră, învingător pînă la poarta 
cu nr. 44 ; aici a comis însă o 
inexactitate, a derapat și a... 
pasat titlul adversarului său. 
Carol Adorjan a riscat totul, 
a coborît în mare viteză, a în
registrat cel mai bun timp al 
manșei secunde și a reușit să 
„prindă" a treia treaptă a po
diumului de premiere. Oricum, 
disputa alpinilor noștri a fost 
de bun nivel tehnic si a arătat 
că avem tineri 
pregătiți.

talentați, bine

Semne bune in rîndnl înotătorilor Juniori

ANCA PATRAȘCOIU, CU 8 SECUNDE MAI REPEDE
DEClT CARMEN BUNACIU!

Campionatele naționale de biatlon

Clasament : 1. 
(A.S.A.) 163,37 ; 
(Dinamo) 
(A.S.A.) 
(Dinamo) 
(A.S.A.) 
(Dinamo)

Vineri se dispută, 
linar, proba de slalom 
centru fete și băieți.

163,50 ;
164,09 ;
164,52 ; 
165,43 ; 
165.91.

Z. BALAZS 
2. M. Bâră jr. 

; 3. C. Adorjan 
; 4.
; 5.
: 6.

l. C. 
. Al.

V.

tot

PRECIZIA TRAGERILOR A DETERMINAT
STABILIREA CÎȘTIGĂTORULUI: L TAMAȘ

POIANA BRAȘOV, 18 (prin 
telefon). La startul cursei de 
20 km (cu 4 trageri) din cadrul 
campionatelor naționale de 
biatlon s-au aliniat 25 de se
niori. Lupta pentru întîietate a 
fost interesantă, cei prezenți 
puțind urmări o dispută de 
toată frumusețea. După prime
le două treceri prin poligon, la 
conducere se afla F. Foriko, 
secondat de tinărul Gh. Ber- 
dar ; alergînd foarte bine (deși 
a tras slab), V. Bejenaru a a- 
menințat permanent locul L în 
continuare, Berdar a 
La trageri și a ieșit din lupta 
pentru întîietate ; Foriko, 
a tras destul de bine, greșind 
o țintă, la ultima tragere, a a- 
juns pe locul 3. Cind toți ur-

greșit

deși

măreau disputa celor de mai 
sus, Iosif Tamaș, cu un calm 
imperturbabil, a trecut prin 
poligon fără a greși vreo țintă 
și a cucerit, astfel, titlul 
campion al României.

Clasament î L I. TAMAȘ 
(Dinamo Brașov) 1.11:55 (zero 
min. pen.), 2. V. Bejenaru 
(ASA Brașov) 1.12:43(6), 3, Fr. 
Foriko (Dinamo) 1:13,50(3), 4. 
VL Todașcă (Dinamo) 1.16:22(6), 
5. Gh. Berdar (ASA) 1:16:56(6), 
8. Gh. Duca (Dinamo) 1.17:01(4).

Vineri este zi de odihnă ; 
simbătă va avea loc cursa pe 
10 km, iar duminică se va dis
puta proba de ștafetă 4 x 7,5 
km.

de

Paul IOVAN

Portik 
Manta 

Podara

pe Su- 
special

Cei mal buni înotători ai 
tării au luat primele starturi 
oficiale din acest an cu pri
lejul tradiționalei competiții 
„Cupa 16 Februarie" găzduită 
de bazinul acoperit (25 m) din 
Sibiu. îmbucurător — avînd 
in vedere perspectiva — este 
nivelul mai mult decît mulțu
mitor la care s-au 
cîtiva dintre juniorii 
specialiștii noștri îi pregătesc 
pentru campionatele 
din acest an.

Anul trecut, la același con
curs. băimăreanca Anca Pă
trășcoiu (va împlini în octom
brie 15 ani) înota distanta ne
clasică de 400 m spate in 
5:10,0. De această dată, eleva

Gicăi Deac a realizai 4:43,58, 
un timp foarte bun. cu earn 
puține spatiste din lume sa 
pot mîndri. cu numai 4 se
cunde mai slab decît a obținut, 
pe aceeași distantă. învingăto
rul probei masculine. Mihal 
Mandache ! Subliniind faptul că

prezentat 
pe care

europene

Simbătă și duminică, la București

AȘTEPTAM PERFORMANȚE MAJORE 
LA CAMPIONATELE ATLETICE DE SALA

Simbătă și duminică două 
importante concursuri vor adu
ce la start pe cei mai multi 
dintre atletii noștri fruntași. în 
sala „23 August" din Bucu
rești vor avea loc campionatele 
naționale pe teren acoperit ale 
seniorilor si juniorilor. în timp 
ce la Băile Felix. alergătorii 
de semifond si fond de toate 
categoriile, de la seniori Dină 
la eonii, se vor întrece în ca
drul concursului interjudețean 
de cros.

Va fi. deci, un sfirșit de săp- 
tămină al atletismului. Iar dacă 
crosul nu are un etalon de a- 
preciere a performantelor, far
mecul Iul constînd doar din 
frumusețea pură a întrecerii în 
condiții naturale, de la cam
pionatele de sală așteptăm 
PERFORMANȚE. Pentru că 
cea mai importantă competi
ție a calendarului intern de

(Continuart in pag. a 4-a)

ANCA PATRAȘCOIU

sportiva din Baia Mare a în
trecut-o in această cursă pn 
multipla campioană si record
mană a tării Carmen Bunaciu 
cu mai bine de 8 secunde, vom 
reliefa si mai puternia valoa
rea performantei realizate de 
Anca Pătrășcoiu.

Alți doi viitori campioni re
crutat! din pepiniera băimărea- 
nă continuă să se afirme. Bra- 
sistul Iuliu Follert (1.86 m la

Adrian VASILIU

(Continuart in pag. 2-3)
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ARONDAREA, PRIMUL PAS SPRE SPORT
Așa cum ne așteptam, sita În

trecerilor desfășurate pînă acum 
a «selecționat" sportivii care s-au 
pregătit serios pentru «Turneul 
primăverii meciurile din ulti
mele reuniuni satisfăclnd, in cea 
mai mare parte, așteptările spec
tatorilor. Iată relatările de la Tg. 
Jiu și Galați.

A ÎNCEPUT seria meciurilor frumoase, spi

AL PREȘCOLARILOR! 
arondare ca- 
ani mai ales, 
mai frecven-

I
I
I
I
I
I
I de-

In
și

formarea 
mișcare, 
exerciții

I încu ani 
rezultate.

I
I
I
I
I
I
I
I

Termenul de 
pătâ, în ultimii 
o circulație tot 
tă în lumea școlii. De fapt, 
In lumea preșcolarilor, aceș
tia fiind beneficiarii, „subiec
ții". Ei. reprezentanții grădi
nițelor sînt arondați pe lîngă 
unități de învățămînt (școli 
generale) cu care se înveci
nează. Adică se bucură de 
sprijinul nemijlocit al unor 
cadre didactice cu o recunos
cută experiență pedagogică, 
în procesul atît de complex al 
apropierii copiilor de cunoaș
tere, de adaptare treptată la 
cerințele unei activități colec
tive, organizate. Practic, în 
acest fel educatoarele din 
grădinițe primesc un sprijin 
metodic nemijlocit din partea 
cadrelor didactice din școli 
in întocmirea lecțiilor și, în 
general, în organizarea acti
vităților cu copiii, realizează 
periodic schimburi de expe
riență. Tn acest larg context 
sînt cuprinse 
prinderilor de 
vățarea unor 
jocuri ș.a.m.d

Experimentată 
urmă, cu bune 
rondarea a ajuns să fie cu
noscută astăzi în toate jude
țele țării, în zecile și sutele 
de grădinițe care ființează nu 
numai în marile orașe, ci chiar 
și în așezări rurale dintre cele 
mai izolate. Am avut prilejul 
■ft relevăm unele reușite le
gate de arondare în munici
piul București. Astăzi ne vom 
opri la cîteva exemple oferi
te, la fel de convingător, pe 
teritoriul țării.

Rezultate excelente în do
meniul arondării au fost ob
ținute, de pildă, în munici
piul și județul Iași. Fenome
nul este prezent în toate 
grădinițele din orașul de re
ședință al județului ; totuși, 
ceea ce au realizat grădinița 
nr. 3, arondată pe lingă 
Școala generală nr. 14 șl gră
dinița nr. 26 (Școala generală 
nr. 24), ambele din cartierul 
Socola, depășește cadrul obiș
nuit, peste grija, peste pre
ocuparea pentru formarea de
prinderilor de mișcare și ini
țierea în diferite jocuri exis- 
tînd Interes permanent față 
de asigurarea unor amenajări

I PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

I

I

I

• Selecția tn 
gimnastica sportivă 
(băieți) preocupă 
tn mod curent In
spectoratul școlar 
al județului Mara
mureș. Din toamnă 
șl pînă acum, prin 
intermediul Clubu
lui sportiv școlar 
nr. 1 din Baia Ma
re, au trecut prin 
filiera selecției pes
te 600 de elevi din 
clasele I—m. Acți
unea continuă !
• La această da

tă toate școlile ge-

nerale din județul 
Teleorman dispun 
de un minim de 
amenajări sportive. 
De notat șl faptul 
că in unele comu
ne (Virtoape, Pia
tra) există săli de 
sport în măsură 
să asigure desfășu
rarea lecțiilor de 
educație fizică pe 
tot timpul anului 
de tnvățămint.
• Elevii Școlii ge

nerale nr. 10 din 
Timișoara (cartle-

SEMME BUNE IN RINDUE ÎNOTĂTORILOR JUNIORI
(Urmare din pag I)

IS ani) vădește frumoasa per
spectivă de a readuce brasul 
românesc în prim-planul îno
tului european, așa cum a și 
fost cu zece și chiar 20 de 
ani în urmă. Noile recorduri 
«le iuniori pentru bazin scurt 
(89,10 — 100 m și 2:30,72 — 200 
m) certifică un progres con
stant Si colega sa de antre
nament Teodora Hauptricht 
(ambii slnt pregătiți de Gh. 
Dimeca) a corectat recordul 
Junioarelor si al senioarelor pe 
distanta de 1 500 m liber (pro
ba care după ultimul comu-

DIVIZIA DE TINERET LA BASCHET

W-- ou ,
I: C.S.Ș.-C.F.R. 
LE.F.S.-C.Ș.B. 
(45—48), P.T.T. 
ICEMENERG I 
(58—42) ; SERIA a _ 
Iul Salonta — Voința 
«—34 (29—25), Rapid
— Textila C.S.Ș. 
•7—42 (46-20), Voința 
ghin — Universitatea 
VHto

Rezultate din etapa a 14-a a 
pivlzlel de tineret la baschet : 
Masculin, seria i : c.s.ș. 
Știința Mediaș — Sticla Bistrița 
107—68 (47—35), Universitatea II
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
Politehnica Timișoara 83—73 
(42—45) ; Academia Militară — 
Comerțul Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș 80—56 ; SERIA a n-a : 
ICIM Brașov — Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași 59—89 (30—47), 
Știința înv. Ploiești — Automa
tica București 78—87 (32—42),
A.S.A. Bacău — C.S.U. Galați 
96—90 (48—422 £ FEMININ, SERIA 

"'" ~ Constanța —
București 70—89 

București — 
București 67—66 

n-a : Meta-
Tg. Mureș 

București 
Gheorgheni 
C.S.Ș. Re- 

______  _____ u c.s.ș. 
.’Htorul Cluj-Napoca 8S-^78 
<»0-35), C.S.Ș. 1 Alia Oradea — 

sportive, pentru dotarea gră
dinițelor cu material sportiv. 
In cuprinsul județului Iași, o 
rodnică colaborare între co
lectivele de cadre didactice 
din grădinițe și școli generale 
se manifestă la Pașcani, Hîr- 
lău și Tg. Frumos, la Rugi- 
noasa. Podul Iloaiei și Rădu- 
căeni.

Doljul se înscrie și el cu 
multe reușite. In municipiul 
de reședință, Craiova, aron
darea înregistrează foarte bu
ne rezultate pe linia cuprin
derii copiilor în activitatea de 
educație fizică și sport, mai 
ales la grădinița nr. 40 (aron
dată pe lîngă Școala genera
lă nr. 30), grădinița nr. 52 
(Școala generală nr. 32) și 
grădinița nr. 45 (Școala gene
rală nr. 33), toate din cartie
rul Craiovița. Nu de puține 
ori bazele sportive ale școli
lor generale sus-amintite sînt 
puse la dispoziția copiilor, 
preșcolarilor. In aceeași mă
sură este de semnalat faptul 
că educatoarele acestor grădi
nițe participă adesea Ia lec
ții deschise efectuate de e- 
levi, modele orientative în 
activitatea lor. In județ, lu
cruri bune în acest domeniu 
ne-au fost semnalate la Cala
fat, Dăbuleni, Coșoveni și A- 
mărăștii de Jos.

în cazul municipiului Cluj- 
Napoca, arondarea îmbracă 
un caracter de excepție, în 
ceea ce privește eficiența, în
deosebi în cazul grădinițelor 
aflate în colaborare directă 
cu școlile generale nr. 17-M1- 
năstur, nr. 1-Gheorgheni și 
nr. 2 din centrul orașului.

In fine, vom semnala fap
tul că procesul arondării se 
extinde tot mal mult și în 
județul Teleorman. După ex
perimentări reușite în orașe
le Alexandria, Roșiori șl Tur
na Măgurele, treptat aronda
rea a cuprins multe așezări 
din județ : Virtoape șl Crîn- 
gu, Olteni și Călmățuinl de 
sus, Contești și Peretu, Piatra 
șl Crîngeni.

Arondarea, un lucru bun, o 
modalitate directă de a pre
găti pe cei mai mici cetățeni 
al patriei în vederea apropiatei 
lor activități de școlari !

Tiberiu STAMA

rul 1 
șoară

Mal) desfă- 
o rodnică 

activitate sportivă, 
îndeosebi la hand
bal fete și fotbal. 
Pe panoul de o- 
noare al sportivilor 
— elevele Elena 
Voiculescu și Va- 
sillca Ștefanovici, 
fruntașe între hand
baliste, precum șl 
CIrjan și Heller, 
mari promisiuni în 
fotbal, cum ne asi
gură prof. C. Popa, 
directorul școlii.

nicat al F.I.N.A. se adaugă pro
gramului oficial al concursu
rilor de înot) cu mai bine de 
30 de secunde (!), ajungînd la 
17:26,13. Pe aceeași linie ascen
dentă se înscrie și un al 4-lea 
candidat pentru campionatele 
europene de iuniori, ploieștea
nul Cristian Ponta, cu noul său 
record (4:47,46 la 400 m mixt), 
superior cu opt secunde vechii 
performanțe din tabelă.

Sînt primele semne (bune) 
ale unui an în care specialiștii 
încearcă o nouă apropiere de 
nivelul internațional al rezulta
telor obținute de tinerii Înotă
tori români.

Mătasea Deva 
(Corespondenți : 
Radu, C. Gruia, 
Iancu, G.
Fr. Darvasi, 
P. LOrincz).

83—58 (42—27).
M. Țacăl, M. 

O. Bălteanu, I. 
Drăgan, N. Ștefan, 

O. Guțu, L. Maior,

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAlA
NOI POSIBILITĂȚI DE MARI 

SUCCESE I

Agențiile Loto-Pronosport au 
început astăzi vînzarea biletelor 
pentru TRAGEREA EXTRAORDI
NARA LOTO A MĂRȚIȘORULUI, 
care va avea loc duminică 28 
februarie 1982. Se va utiliza for
mula tehnică deosebit de avanta
joasă de la tragerea «imitară din 
1 Ianuarie a.c., cînd au fost a- 
trîbuite peste 111.000 de cîștlguri, 
între care fi 35 de autoturisme J

Iarna tronează și peste fru
moasele plaiuri vasluiene ; cu 
geruri aspre, cu zăpadă — 
în general cu o vreme mâl 
puțin favorabilă desfășurării 
lecțiilor de educație fizică în 
școlile care nu dispun de săli 
sau alte spații necesare. In 
aceste școli există și profe
sori inimoși, receptivi la ori
entările din ultima vreme, 
oameni care înțeleg pe deplin 
rostul exercițiului fizic, știu 

trebuie practi- 
anotimp. Es- 

convingătoare a 
profesia 

și-au ales-o. Să a- 
pentru început,

în județul Vas-
C.J.E.F.S., In- 

județean școlar 
(și au reușit) 

programul spor- 
calen darul com- 

sezonului la

că sportul 
cat în orice 
te o formă 
respectului față de 
pe care 
mințim, pentru început, e- 
xemplul profesorului Dumitru 
Busuioc de la șc. gen. nr. 3 
din Vaslui, care ne spune : 
„Nu ne sperie vremea rea ! 
Ieșim împreună afară, chiar 
dacă-i ger. Așa continuăm să 
adaptăm organismul elevilor 
(„sănătatea nu poate fi asi
gurată cu salturi peste... ano
timpuri"). Și știți ce-mi spun 
colegii de la alte materii 7 
Că elevii sînt, după lecția de 
spori, mai vioi, mai atenți, 
mai sîrguincioși la învățătu
răM...

Mai are prof. Busuioc o 
mare satisfacție : NICI UN 
SCUTIT MEDICAL 1 De ace
ea, la această școală continuă 
neîntrerupt, crosurile, ștafete
le aplicative, jocurile dinami
ce, tot ce se poate organiza 
tn aer liber !

Important ni s-a părut și 
faptul că acest exemplu nu 
este singular 
lui. Activiștii 
spectoratul 
s-au străduit 
să adapteze 
tiv al iernii, 
petition al al 
condițiile existente pe plan 
local, punînd un accent de
osebit pe dezvoltarea schiului 
șl săniușului, sporturi pentru 
practicarea cărora relieful ju
dețului se potrivește de mi
nune.

Orele de educație fizică 
sînt, deci, „mutate" din cori
doare strimte pe pîrtii și 
astfel întrebarea : „ce facem 
în trimestrul II 7* primește 
în tot mai multe așezări vas
luiene răspunsul cel mai ni
merit. Spre o altă exemplifi
care să amintim că din cele 
peste 200 de școli generale, 
cele din comunele Vulturești. 
Ivănești, Codăești, Băcești, 
Puiești se înscriu permanent, 
cu rezultate excelente, în a- 
ceastă acțiune. Și lată, cum, 
o dată cu rezolvarea unei 
probleme care, aparent, «e 
referă doar la „un trimestru 
școlar" se realizează și do
rința vasluienilor de a-și for
ma o tradiție puternică în 
mai multe ramuri de sport. 
Prin Inițiativele de care vor
beam, au pornit pe „pîrtla* 
tradițiilor sportive sania șl 
■chiul...

Poate că nu peste mult timp 
de la lecțiile de sport se va 
ajunge și la formarea unor 
performeri ! Așteptăm...

Calin ANTONESCU
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de handbal (f)
ȘTIINȚĂ BACĂU UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 25-21

BACAU, 18 (prin telefon). 
Întîlnindu-se, în cadrul Divi
ziei „A“ de handbal feminin, 
echipele Știința din localitate 
și Universitatea Timișoara au 
oferit un meci de mare anga
jament, în care perioadele de 
dominare au alternat. Timlșo- 
rencele au avut inițiativa și 
au condus în prima repriză, 
băcăuancele au fost mai bune 
in repriza secundă, cînd au e-

CURS DE SELECȚIE
Secția de yachting a asocia

ției sportive Proiect București 
organizează, in perioada febru- 
arie-martie 1982, un curs de se
lecției pentru băieți Intre • șl 17 
ani, după următorul program : 
In fiecare marți și joi, de la 
ora 20, la bazinul .23 August*, 
iar duminică, de la ora 10,30, la 
baza secției de yachting de pe 
lacul Herăstrău (capătul trolei
buzului 83). Sportivii selecționați

Așadar, in cadrul a 12 extrageri 
in patru faze, cu un total de 120 
de numere, participanților li se 
oferă noi și mari posibilități de 
a obține AUTOTURISME „Dacia 
1300“ șl „Skoda 120 L“, EXCURSII 
In U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă, 
precum șl MARI CÎȘTIGURI IN 
BANI, sume variabile șl fixe. 
Consultați prospectul tragerii șl 
jucațl din vreme numerele pre
ferate ! Un bilet la aceastâ tra
dițională tragere poate fi și un 
cadou plăcut cu ocazia Mărțișo
rului.

TG. JIU. Cel peste o mie de 
șpectatorl prezențl la Întreceri au 
avut prilejul să aplaude partide 
interesante, dîrz disputate. In lup
ta pentru promovare in etapele 
superioare ale „Turneului primă
verii* nu au lipsit nici surpri
zele. Dintre acestea remarcăm 
victoria lui Șt. Dinei (Mașinl- 
unelte Buc.) In fața lui N. Mîțoi 
(CSM Drobeta Tr. Severin) și a 
lui M. Mihalache (Farul) In 
disputa cu M. Nlculescu (Steaua). 
Cel mal frumos meci al ultime
lor reuniuni l-au oferit consa
crat» D. Cipere (CSM Drobeta 
Tr. Severin) și C. Gheorghișor 
(Pistonul Slatina). Jocul de pi
cioare și atacurile surprinzătoare 
l-au adus $1 de data aceasta o 
victorie meritată lui Cipere. Cam-

In Divizia „A“ de polo

CRIȘUL ORADEA STOPATA DIN NOU
DE VOINJA CLUJ-NAPOCA!

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin te
lefon). In cea de a doua zi a 
turneului (al patrulea) al cam
pionatului național de polo, 
partida centrală a opus forma
țiile Voința din localitate pi 
Crișul Oradea. Fiecare cu un 
alt obiectiv : orădenii cu gîn- 
dul de a rămîne in plasa lide
rului (Dinamo București), iar 
clujenii în speranța de a obți
ne in final locul 3. Jocul, deși 
opunea echipe de valori dife
rite, a fost perfect echilibrat 
și .-a Încheiat cu un rezultat 
de egalitate — 9—9 (2—3, 4—3, 
2—2, 1—1) 
mește ambele formații, 
convins, o dată In plus, 
oeastă valoroasă echipă 
este Crișul Oradea are, 
mente, un complex atunci 
se află in fața poloiștilor 
jeni. Și de această dată 
vii lui N. Rujinschi au primit 
goluri eu o ușurință condam
nabilă și au ratat incredibil. 
Voința a evoluat mult mai bi
ne decit in ziua precedentă, 
și-a valorificat la maximum 
posibilitățile de atac, obținînd 
un rezultat meritoriu. Crișul 
a condus timp de 18 minute cu 
un gol diferență și de fiecare 
dată gazdele au egalat. De la 
6—6, a fost rindul clujenilor să 
ia inițiativa, dar la finele ce
lei de a treia reprize tabela 
indica tot egalitate : 8—8. în 
ultima repriză fiecare echipă 
a mal Înscris cite un gol și, pe 
rind, a ratat cite o aituațje de

care... nemulțu- 
Ne-am 
că a- 

care 
real- 
cînd 
clu- 
ele-

galat (min, 31 : 15—15) ; din 
min. 48 ele s-au desprins 
(20—18) și nu au mai putut fi 
ajunse. Scor final : 25—21
(12—14). Au înscris : T6r5k 12, 
Mosji 4. Lupușor 4.
Cătincanu 1, Voinea 
lof 1 pentru Știința,
Ștefanovici 7. Luțaș 6, Ionescu 
3, Păpăilă î, Vasu 2, Ștefan 1.

Rifcu 2, 
1, Dani- 
respectiv

Die IANCU-eoresp.

LA YACHTING
vor urma cursuri teoretice, teh- 
nlco-tactice și aplicative in ve
derea participării la campionate
le republicane de copii și juniori.

Comisia de yachting a CMBEFS, 
împreună cu asociația sportivă 
Proiect București organizează 
duminică, pe Clăbucet, începînd 
de la ora 10,30, tradiționala în
trecere dotată cu «Cupa «chi- 
ya eh ting".

Tragerea obișnuită Loto 
tăzl, ÎS februarie 1982, se 
zează in direct tnceplnd 
ora 15,35.

de as- 
televi- 
de Va

CÂȘTIGURILE TRAGERII
DIN 12 FEBRUARIE 1982

LOTO

Categoria 1 : 1 variantă 100%
(autoturism Dacia 1300) și 5 va
riante 25% a 17.500 lei ; categoria 
î : 15 a 7.756 lei ; categoria 3 : 
22,75 a 5.114 lei ; categoria 4 : 44,50 
a 3.614 lei ; categoria 5 : 229,25 a 
507 lei ; categoria 6 : 501,25 a 232 
lei ; categoria X : 2.728,25 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 467.421 
tai.

V. 
I.

pionul „semimijlociilor", orădea- 
nul M. Micloș, a trecut prin cli
pe grele în disputa sa cu I. 
Cheltuianu (Farul), mai ales în 
primul rund, cînd a fost expe
diat la podea, fiind la un pas 
de k.o. ! Micloș a recuperat te
renul pierdut cu destulă dificul
tate în următoarele două run- 
duri, obținînd, în final, victoria 
la puncte. ALTE REZULTATE : 
Cat. semiușoară : I. Stan (Dina
mo) b.p. Gh. Mllitaru (Met. Rm. 
Vîlcea), M. Niculescu (Muscelul) 
b.ab. 3 N. Cojocea (Laminorul 
Roman), V. Babagiu (C.A. Tg. 
Jiu) b.p. I. Buciuleac (Rapid), 
D. Tudorancea (Unirea Focșani) 
b.p. L. Rotaru (ASA Buzău), D. 
Crișan (CS Zalău) b.p. N. Gur- 
ban (Met. Buc.), N. Brînzei (Ni- 
collna) b.p. D. Ciuciuc (Met. O- 
țelu roșu), V. Donțu (Met. Sa- 
du) b.p. C. Bucșe (Met. Roman), 
V. Ioana (Muscelul) b.p. H. Sul
tan (Steaua). Cat. cocoș î D. Ra
du (Steaua) b.p. N. Ciubotaru 
(Dinamo), N. Robu (Dinamo 
Brăila) b.ab. 1 P. Drogeanu (Cim. 
Medgidia). Cat. semimijlocie : C. 
Ghin dă oa nu (Ceahlăul) b.p. T.

superioritate numerică, 
marcat (în ordine) :
(C), R. Rusu (V),
(C). Colceriu (V), Gordan (C), 
Sebăk (V). Gordan, Sebok, CL 
Rusu (C), Pop (V), Gordan, 
Sebok, Colceriu, Gordan, R. 
Rusu, Costrăș (C). Costrăș și 
"............................ “ Schiiha

Au 
Pantea 

Garofeanu

Rapid 
Triumf

Colceriu. Arbitri : R. 
și R. Nichita.

în celelalte partide : 
București — C.S.Ș. 
București 10—7 (2—1, 2—3, 3—0,
3— 3), Dinamo București — 
Progresul București 13—7 (3—2,
4— 3, 4—1. 2—1).

Vineri este programat der- 
byul Dinamo — Crișul.

Adrian VASILIU
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ACTUALITATEA
Echipa de juniori a susținu

După cum am anunțat, echipa 
de juniori a țării noastre a sus
ținut la Sofia trei partide ami
cale cu echipa similară a Bul
gariei în care victoria a revenit 
de două ori gazdelor, o dată în- 
registrindu-se egalitatea.

Iată, 
Bulgaria 
1-0, 
meci

f 
c 
i 

T. 
t 
F 
C 
B 
a 
r
1

dealtfel, și
— România 

1—1) ; 4—1 (1—1, 
In care echipa

rezultatele : 
3—3 (0—1, 
3—0, 0—0), 
română a

★ ★

patlnoarul „23 August* dinPe . „ ______ _____
Capitală au început jocurile din 
cadrul turului al V-lea (ultimul), 
al campionatului seriei secunde 
valorice a Diviziei „A". După 
consumarea și acestui ultim act 
al disputei, vom ști care echipă 
va activa anul viitor în 
serie valorică, 
șanse avîndu-le 
Sf. Gheorghe, 
clasament cu o

c

c
F

prima 
cele mai mari
Metalul IMASA 

care conduce In 
diferență apre-

AGREMENT Șl PERFORM 
SUCEV

Suceava funcționează 
eu bune rezultate un frumos 
patinoar artificial, pe ghea
ța căruia se pregătesc mem
brii secțiilor de hochei, de 
patinaj viteză șl artistic de 
la C.S.M. Suceava, C.S.Ș. 
Suceava, C.S. Pionierul și, 
chiar, C.S.Ș. Rădăuți. Dar, 
In afara lor, zilnic această 
bază sportivă, reamenajată

SFATUL SPE<

GEORGE CIUTACU, de la Sa: 
Iarna, pe cărările munților afiuc 
In sezonul cald acțiunea turist 
această parte a anului se impui 
tare de precauție, avînd tn ved 
cum șl posibilele schimbări de 

chiar pe parcursul aceleiași zil< 
ca turiștii să meargă In grupuri 
tntrajutora in caz de nevoie, I 
pus accidentelor. în cazul ceio> 
la plecarea de la cabană să la: 
aproximativă de sosire, pentru 
suri de prevedere dacă se const 
aceea, ti sfătuim pe turiști să 
De asemenea, atragem din nou 
echipament adecvat și a înlocui 
coolice cu ceai cald, mult mai 
Ce a respecta cu strictețe poteci 
odată, apelăm la toți turiștii d< 
care le oferim cu prilejul dive 
numai șl numai In Mosul lor”.
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DOUA EXTREME, ANCHETA NOASTRĂ

GRĂITOARE
IN FELUL LOR
Aflat în mare avînt eco

nomic, cu reușite și suc
cese care se înscriu, de re
gulă, înaintea termenelor 
planificate, județul Olt în
cearcă să țină pasul în pri
vința sportului cu produc
ția, am spune chiar cu a- 
vîntul general al vieții pe 
aceste meleaguri. Este o 
tendință firească, mai ales 
că sportul și educația fizică 
înseamnă, oricum ai lua-o, 
o expresie a avîntului tine
resc prezent la... toate vîtfr- 
tele.

Asigurîndu-se o bază ma
terială (în creștere) pe care 
iubitorii sportului din jude
țul Olt nici nu o visau a- 
cum numai 7 ani, de pildă, 
aceiași iubitori de activitate 
sportivă trăiesc la ora ac
tuală o mare efervescență 
datorită fotbalului și în ju
rul fotbalului — pe locul 4 
(cu F. C. Olt) în țară, în 
toamna anului 1981 ca-
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„OMUL DE GOL“, 0 PROBLEMA MEREU ACTUALA
BMiriamn: „PENTRU MULȚI JUCĂTORI,»J fanici: „ASTAZI, OMUL DE GOL

ȘUTUL LA POARTA
9

NU MAI ESTE DOAR
ESTE 0 TEMA NECUNOSCUTA" VIRFUL AVANSAT!"

Bazil Marian a jucat în pe
rioada 1939—1954 la Victoria 
Cluj, Mica Brad, C.F.R. Bucu
rești. Anii de glorie i-a cunos
cut la .echipa din Giulești, ală
turi de V. Stănescu, Filoti, A. 
Rădulescu, Lungu. Dintre ei, 
Bazil Marian s-a detașat ca 
un autentic șuteur, un adevă
rat bombardier. Iată de ce 
l-am ales pentru ancheta noas
tră, acum în dubla lui calitate 
de fost jucător și actual antre
nor de club sau la diferite e- 
chipe naționale.

— Bazil Marian, spuneți-ne, 
fără o pregătire prealabilă, trei 
nume de golgeteri, de șuteuri 
din perioada dv. de jucător ?

— Baratki, Ciolac 
torul acestuia de la 
Marcu.

și inlocui- 
Ripensia,

re-i face, pe mulți, pe foar
te mulți să viseze Europa și 
meciurile Cupei U.E.F.A. la 
ei acasă.

Nu încape nici o îndoială 
că fotbalul, bine și inteli
gent organizat și susținut, 
este o adevărată (șl puter
nică) locomotivă pentru în
treaga mișcare sportivă din 
județul Olt — așa cum a 
relevat și recenta Conferin
ță C.J.E.F.S. — cu toții 
vrînd să urmeze exemplul 
lui Halagian și al băieților 
săi, Iamandi, Rotaru, Nico- 
lae, Matei etc.

La polul opus acestei ex
treme, care trage tot spor
tul județului înainte, am a- 
flat insă o altă „extremă", 
grăitoare și ea, dar în cu 
totul alt sens. în Întreg 
județul nu există nici mă
car o singură pistă de atle
tism omologată ! Nu întim- 
plător, această situație a fă
cut (și ea) obiectul unor 
sublinieri în Conferința ju
dețeană a mișcării sportive. 
Nu întîmplător — plecînd de 
la cauză la efect —, atle- 

I tismul local a fost criticat 
pe toate vocile.

Și atletismul — nu trebu
ie nicicînd uitat ! — este
sport prioritar în România. 
Sport de bază, formativ...

Am prezentat aceste două 
„extreme" simetrice ale 
sportului județului Olt cu 
convingerea că fiecare me
rită o atenție deosebită. 
Pentru un tren mereu mai 
accelerat, un vagon (impor
tant) rătăcit pe o linie 
moartă este realmente un 
nonsens...
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Marius POPESCU I

— Ce aveau ei în 
sebit ?

mod deo-

din orice 
sau cu

— Loveau balonul 
poziție, cu piciorul 
capul. Marcau goluri din un
ghiuri dificile, uneori aproape 
imposibile. Aveau o tehnică su
perioară, care ii detașau de a- 
păr&torii adverși.

— Dar de... Bazil Marian, ce 
părere aveați ?

— A. fost și el in genul ce
lor citați (să-mi fie scuzată 
lipsa de modestie, dar m-ați 
întrebat și eu am răspuns). 
Lui Bazil i-a plăcut golul, șu
tul de la distanță, din orice 
poziție, deși putea fi încadrat 
și la creatorii de goluri.

— E adevărat că arma de 
bază a golgeterului ar fi, in 
primul rînd, forța șutului ?

— Afirmația nu e completă. 
La mine forța de șut a venit 
odată cu maturizarea, după o 
lungă perioadă 
repetări.

— A avut 
vreodată teama

— Niciodată.
unui joc, șutam de cel puțin 
10 ori la poartă. Cum să în
scrii altfel ?

— Mai spuneți-ne încă trei 
oameni de gol, din generațiile 
următoare ?

sint mai mici, duritățile unor 
apărători ii intimidează pe a- 
tacanți, iar șutul dc la distan
ță sau semidistanță nu e culti
vat în mod suficient. Văd in 
Divizia „A" unii jucători 
nu știu să lovească cum 
buie mingea.

— Ce e de făcut ?
— In primul rind, o instruire 

corespunzătoare. Să se lucreze 
mai mult pentru perfecționarea 
șutului, așa cum o făceam noi. 
PE VREMEA MEA (nu sint 
povești, e purul adevăr), UN 
ATACANT EXERSA DE SUTE 
DE ORI ȘUTUL I,A POARTA. 
Acum, de dragul fentei, parcă 
s-a uitat că șutul este esența 
jocului. Ce rost are să pasezi 
cind te afli la marginea 
reului sau chiar în 
lui ?

— Prin ce mijloace 
Înlătura ineficacitatea

— Prin mărirea vitezei de 
acțiune din preajma porții, 
prin combinații rapide in zona 
de finalizare, unde spațiul e 
limitat, prin șuturi instantanee, 
fără păgubitoarea pregătire a 
acestora. Azi, numărul oameni
lor de gol dintr-o echipă tre
buie să fie mai mare. Atacan
tul care nu marchează gol îl 
ții degeaba în schemă. In ul
timul timp ani fost pe Ia mul
te echipe in control și mi-am 
dat seama că pentru mulți ju
cători șutul Ia poartă este o 
temă necunoscută. A trecut 
vremea cînd un fotbalist tre
buia doar să dea o pasă celui 
care știa să șuteze bine...

— Cum stai cu golurile, Fa
nici ?

se combine angaja

de pregătiri, de

Bazil Marian 
că va rata ?

Pe parcursul

— Petschovschi, Ozon, Do- 
brin. Iată, ei n-au avut o for
ță deosebită, dar au fost oa
meni de gol pentru că au avut 
valoare. Tehnica lovirii mingii 
e determinantă. Apoi, Dudu 
Georgescu a fost un golgcter 
cum scrie la carte.

— De ce se înscriu azi tot 
mai puține goluri la noi ?

— Tehnica apărătorilor a e- 
voluat, marcajul e mai strict, 
spațiile din zona de finalizare

3 000 DE TINERI BUCUREȘTENI PE VALEA PRAHOVEI

Ca la fiecare sfîrșit de 
săptămînă, și în aceasta 
agenția B.T.T. București or
ganizează numeroase excursii 
pe Valea Prahovei, pentru

EDIȚIE JUBILIARA
„Cupa micii vin&tori de 

munte* a ajuns la ediția a 
X-a. Jubileul va 
cu ocazia noii 
micilor schiori, 
care va avea loc 
pe pîrtiile muntelui Băișoara 
(jud. Cluj). In cadrul pro
belor de ștafetă, slalom u- 
riaș și biatlon se vor în
trece 120 de concurenți și 
concurente din 8 comune din 
Munții Apuseni. Să urăm 
inițiatorilor acestei frumoase 
acțiuni — pîrtie liberă 1

«MARATONUL SĂNĂTĂȚII"

ti marcat 
intllnlri a 
eveniment 
duminici

tinerii din școli, întreprin
deri șl instituții. Astfel, spre 
Bușteni și Predeal vor ple
ca, simbătă, numeroase au
tocare pentru două zile la 
munte, prilej cu care se vor 
desfășura șl diverse acțiuni 
sub genericul „Grupa In ac
țiune**. De asemenea, dumi
nică, „Trenul tineretului" 
va purta spre cabanele Ba
bele, Caraiman, Piatra Arsă, 
Scropoasa, Padina, Bolbocl 
sute de amatori de a petrece 
o il In aerul ozonat al mun
telui. După cum sîntem in
formați, la sBrșltul acestei 
săptămlni, peste 3000 de ti
neri au șl primit biletele de 
drum...

BULETINUL ZĂPEZII

care 
tre-

ca-
interiorul

se poate 
de azi ?

Constantin ALEXE

— Modest, ea să nu zic slab. 
Mai exact, 4 goluri in tot tu
rul: Nu-i mai puțin adevărat 
că n-am jucat decit 12 meciuri.

— Cîndva ai bătut la poarta 
echipei naționale...

— Nu toți cei care bat, 
trund. Mai ales cind nu 
recomandă 
nici Radu 
națională.

pă- 
te 

golul. Nu vedeți, 
II n-a mai ajuns in

explicație pentru e- 
în curs de scădere

O inițiativă care ar trebui 
extinsă : „Maratonul sănătă
ții* ! Această largă acțiune 
de mers pe schiuri, care se 
va desfășura, duminică, în

Prin amabilitatea 
kil de hidrologie 
rologie, Serviciul 
de scurtă durată, 
măm asupra grosimii stratu

Institutu- 
și meteo- 
prevederi 

vă infor-

lui de zăpadă in zona mon
tană :

împrejurimile orașului Miercu Sinaia — Cota 1 500 70 cm
rea Ciuc se află la ediția a Vf. Omul 42 cm
doua. Predeal 44 cm

Pornită din dorința de a Semen ic 156 cm
oferi locuitorilor, tineri și Paring 79 cm
vîrstnici, o nouă posibilitate Țar cu 32 cm
de mișcare In aer liber, co Păltiniș -* Sibiu 47 cm
legii de la ziarele locale au Bilea L»c 198 cm
lansat „maratonul sănătății*, Stîna de Vale 125 cm
care la prima sa ediție «-a Bucin 100 cm
bucurat de un frumos suc Cuntu 100 cm
ces. Sîntem convinși că la Fundata 27 cm
Jd se va tntîmpla și de a- VUdeasa 33 cm
eeastă dată. Băișoara' 44 cm

trebuie să
rea „pivotului", care mai exis
tă in unele echipe, cu șuturile 
de la distanță și cu pătrunde
rea spre gol a tuturor jucăto
rilor angajați in ofensivă.

— Concret !

— Ai o 
ficacitatea 
a oamenilor de gol din cam
pionatul nostru ?

— Sint mai multe explicații. 
Personal, n-am reușit in 
mii doi ani o perioadă de 
gătire perfect valid. De 
a pornit randamentul meu 
zut. Și, apoi, intervine o cauză 
generală, aș zice. E vorba de 
înăsprirea marcajului, de aglo
merarea apărărilor. Intr-o ase
menea densitate a devenit tot 
mai grea viața virfului avan
sat, cum sint eu.

— In cazul acesta jocul omu
lui de gol se... metamorfozea
ză !

— Obligatoriu 1 Astăzi, omul 
de gol nu mai este doar virful 
avansat. In condițiile actuale 
ale fotbalului, cu apărări aglo
merate, aspre, apar intr-o echi
pă... oameni de gol. Sarcina 
marcării revine, acum, nu nu
mai celui mai avansat ata
cant, ci tuturor celor care par
ticipă la faza de atac. In fot
balul modem, se combină, sau

ulti- 
pre- 
aici 
scă-

— Golgeterul de toamnă al 
campionatului nostru este lor- 
dănescu, care numai virf nu 
poate fi numit. La Dinamo, pe 
lista golgeterilor, alături de 
Dudu Georgescu, cu același 
număr de goluri, o extremă, 
Orac și un mijlocaș ofensiv, 
Dragnea. La noi, la A.S.A. Tg. 
Mureș, golgeter este tot un om 
din linia a doua. Boloni. Și 
exemple ar mai ~' 
ele se 
pentru 
să se 
simțit, 
cui in

— Fanici ce este, un simplu 
virf, cîndva angajat în cursa 
golgeterilor. sau un... viitor om 
de gol 1

— La 21 de ani, Fanici este 
fotbalist care nu-și ia adio 
la echipa națională ! Pen- 
asta insă trebuie să devină 
temut om de gol. Și aceas- 
prin îmbunătățirea jocului,

Boloni.
fi. Dincolo de 
o concluzie : 

omului de 
ce în ce

impune 
ca rolul 
facă din 
trebuie îmbunătățit 
atac al echipelor.

gol 
mai
jo-

on 
de 
tru 
un 
ta 
printr-o participare in faza o- 
fensivă pe o mai mare rază 
de acțiune. La perfecționarea 
apărărilor și noi, atacanții, tre
buie să aducem ceva nou. 
Acest nou nu poate fi reco
mandat decit de o eficacitate 
sporită. Pentru că, in esență, 
problema omului de gol la 
asta se reduce : la creșterea 
eficacității !

Mirceo M. IONESCU

REPREZENTATIVA DE JUNIORI li
INTRE „IERI" Șl „MIINE"

• Slabele rezultate din anul 1981, necesitatea restructurării lotului

și promovarea tinerelor talente, cu obligațiile performanței în acest sezon
Pentru reprezentativa de ju

niori II a României, anul 1981 
s-a Încheiat cu un bilanț total 
nesatisfăcător : din 6 meciuri
disputate, ea nu a înregistrat 
nici o victorie, două partide 
terminîndu-se la egalitate (am
bele amicale, 0—0 cu Bulgaria, 
la Ruse, și 2—2 cu Polonia, la 
București), iar în ultimele 4, cu 
caracter oficial, din cadrul Cam
pionatului european, părăsind 
de tot atîtea ori terenul învinsă 
(golaveraj general: 4—14!). A- 
ceste rezultate nefavorabile au 
determinat, firesc, și ratarea 
calificării în turneul final, de 
fapt obiectivul major al lotului 
de juniori II, denumit, ’ *
vechea tradiție, U.E.F.A.

Incercînd o trecere în revistă 
a cauzelor care au condus la 
înregistrarea acestei „performan
țe*, să prezentăm, mai întîi, lo
tul de juniori' care a fost creat, 
în vara anului 1979, după selec
ția de la Bistrița. încă de atunci 
s-a pornit la drum cu portarii 
Iasco, Barba și Călinescu, cu 
fundașii Ilovan, Marta, Tomescu, 
Cîrjan și Mezaros, mijlocașii Ho
dina^ Hîncu, Ștefan, Gavrilă, 
Biro, Pîrvoi, Loghin, Bobaru, 
Mateuț și înaintașii Varga, Tîr- 
lea, Hagi și Văsîi, toți acești 
jucători evoluînd în continuare 
sub culorile „Luceafărului*, în 
cadrul seriei a V-a bucureștene 
a Diviziei „C*. Pregătirile s-au 
derulat sub conducerea antreno
rilor Aurel Măndoiu și Dumitru 
Lică, ambii foști jucători de Di
vizia ,,A“, care și-au propus 
lansarea unor talente în campio
natul divizionar, precum și pro
movarea mai multor jucători de 
valoare în loturile reprezentati
ve, începînd cu prima echipă de 
juniori. Din acest ultim punct de 
vedere se poate spune că tînăra 
conducere tehnică și-a îndeplinit 
sarcina : Iasco Barba, M Tîrlea, 

\Hagi și Văsîi sînt acum compo
nent al lotului juniorilor „mari*, 
care se pregătesc pentru meciu
rile din ___ “
selecționata Bulgariei, din cadrul 
preliminariilor C.E.

Dar acest aspect pozitiv nu 
poate compensa nerealizările pe 
planul performanței, adică rata
rea unui 
Plccînd de 
laverajulul 
preliminară 
duce, fără

după 
’83.

această primăvară cu

important obiectiv, 
la graiul sec al go- 
înregistrat în grupa 
(4—14), se poate de- 

dificultate, că echipa 
a prezentat numeroase carențe
pe toate planurile. Problema nr. 
1 a fost, însă, pregătirea fizică
generală foarte slabă. De fapt,

cele patru jocuri oficiale au fost 
pierdute datorită unei inferiori
tăți vizibile la capitolul calități
lor atletice (forță, rezistență), 
unde adversarii întflniți ne-au 
fost net superiori. In același 
timp, juniorii noștri s-au prezen
tat la startul partidelor oficiale 
fără experiența competițională 
necesară. Pentru că, în pofida 
eforturilor depuse de antrenori 
de a testa prin jocuri potenția
lul jucătorilor, ei n-au avut la 
dispoziție decît un număr foarte 
redus de întîlnlri amicale cu ad
versari redutabili. Ceea ce, tre
buie să recunoaștem, reprezintă 
foarte puțin pentru omogenizarea 
echipei și, mai ales, pentru în
lăturarea stării de emotivitate, a 
tracului, stări inerente unor foar
te tineri debutanți. Iar căutările 
antrenorilor pentru cristalizarea 
unei idei de joc, pe măsura po
sibilităților jucătorilor, nu s-au 
reflectat aproape deloc în ran
damentul de ansamblu al echipei. 
De aici, un joc modest, fără o-

rizont, lipsit de concepție tactică.’ 
Și chiar dacă juniorii noștri au 
avut perioade de timp cînd au 
fost superiori adversarilor, inde
cizia la finalizare, lipsa de curaj 
în fața porțiț, precum și marile 
greșeli individuale în apărare, au 
făcut ca ei să părăsească terenul 
învinși. Modul cum au fost in- 
■truiți, greșelile săvîrșite, toate 
aspectele legate de întreaga ac
tivitate a juniorilor, total nesa
tisfăcătoare, au fost analizate la 
timp de conducerea federației.

Acum este vremea acțiunilor 
concrete, care, după părerea 
noastră, trebuie să înceapă cu o 
reală selecție pentru ca lotul 
juniori II să fie completat 
alți jucători talentați. Pentru 
acest lot va forma nucleul 
bază al unei noi generații de 
că tori, 
se va 
1983 a 
pentru

de 
cu 
că 
de 

ju- 
an 

ediției 
european

care peste numai un 
alinia la startul 
Campionatului 
juniori I.

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
■a z
• RAPID — ÎNVINGĂTOARE 

IN GRECIA. Ea Salonic, forma
ția Rapid București a învins cu 
1—0 (0—0) echipa gazdă Arts, 
In urma penaltyului transformat 
de Bartales In min. 67.

• ECHIPA NAȚIONALA DE 
JUNIORI IN GRECIA. Lotul re
prezentativ de juniori al țării 
noastre va susține, în zilele de 
22 și 24 februarie, două jocuri 
amicale în Grecia. Tinerii noș
tri fotbaliști vor întîlni, la Sa
lonic, selecționata similară a 
țării gazdă.

• F.C. ARGEȘ — POLITEH
NICA IAȘI 0—0. Divizionara 
„A" a folosit următoarea forma
ție : Ariciu (Cristian) — M. 
Zamfir, Stancu, Cirstea, Tulpan 
— Toma (Kallo), Badea (Băr- 
bulescu). Ignat (Chivescu) — 
Băluță, Radu H, Jurcă (Nica). 
(I. FETEANU — eoresp.).

• înfrățirea oradea 
OLIMPIA SATU MARE 
(0—1). Oaspeții au deschis sco
rul prin Both (min. ‘

MARE

42), iar

1—1

__ ___________ ______  ___ gaz
dele au egalat. în min. 62, prin 
Balaj. (i. ghișa — eoresp.).

AURUL BRAD — GAZ ME-
MEDIAȘ 1—0 (1—0). UniculTAN

gol a fost realizat de Merlă în 
min. 7. (Al. JUltcA — eoresp.).

• F.C.M. GIURGIU — UNI
REA ALEXANDRIA 3—1 (1—0).
Golurile divizionarei „C“ au 
fost marcate de Păunescu (min. 
19), Pană (min. 48) și Ivanov 
(min. 71), oaspeții reducînd din 
handicap prin Voicilă, în min. 
79. (T. BARBALATA — eoresp.).
• M1INE, IN „CUPA SILVIU

PLOEȘTEANU". Miine, de la 
ora 15,30, se vor disputa, în ca
drul „Cupei Silviu Ploeșteanu", 
următoarele partide : Precizia
Săcele — F.C.M. Brașov și Trac
torul Brașov - 
Jocurile se vor 
renul primelor
• CORVIN UL HUNEDOARA A

REVENIT DIN ---------- *
oada 2—16
Corvinui Hunedoara a _ 
un turneu de șapte meciuri în 
Liban, încheiate cu următoarele 
rezultate : 2—0 cu Ryada Adah 
Tripoli, 3—1 cu Salam Zghorta, 
1—0 cu Racing Beirut, 3—0 cu 
Halsa, 1—1 cu Niejmieh și El 
Talaya si 3—1 cu Naba.

IN

I.C.I.M Brașov, 
desfășura pe te- 
echipe.

LIBAN. In peri- 
februarie, echipa 

efectuat



INTERES MAJOR IN JURUL CAMPIONATULUI
MONDIAL DE HANDBAL

9 70000 de bilete vlndute fllnă la 1 februarie • România — 
printre marile favorite • Loturile partenerelor din grupa „0“
• Handy", mascota C. M.. creația unui tlnăr de 15 ani!

A X-a ediție a campionatu
lui mondial de handbal mas
culin este gata de start. Deși 
întrecerile vor începe la 23 fe
bruarie, organizatorii sînt soli
citați încă de pe acum. Au 
sosit primii oaspeți — handba- 
liștii japonezi ; au sosit și pri
mii tehnicieni de peste hotare, 
delegați ai Federației interna
ționale de handbal, care veri
fică din nou sălile și instala
țiile, pun la punct amănuntele 
tehnice.

Intensa propagandă care se 
face acestei ediții jubiliare a 
campionatelor lumii se bazează 
și pe forțele de prim-rang care 
se vor afla în întrecere. Româ
nia — de 4 ori campioană 
mondială, R. D. Germană — 
campioană olimpică, U.R.S.S. 
și Iugoslavia — foste campioa
ne ale J.O., R. F. Germania — 
campioană mondială en titre 
sînt înfățișate in extenso mi- 
zîndu-se — firesc — îndeosebi 
pe calitățile lor și pe posibili
tățile pe care le au de a fur
niza spectacole de înaltă cali
tate. Ultimele sondaje, realiza
te printre tehnicieni, dau ca 
favorite pentru treptele podiu
mului echipele U.R.S.S., R. D. 
Germană și R. F. Germania 
(din semifinala I), România,

• .Handy* (un nos
tim Iepuraș... handba
list), mascota celui de 
al X-lea campionat 
mondial de handbal 
masculin, este creația 
elevului Matthias Grun
wald, din LUbeck (R.F. 
Germania). Dintre ce
le 4# de proiecte pre
zentate 'a concurs, ce
le mal multe sufragii 
a Întrunit micuțul ie
puraș al lui Matthias,

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

Iată loturile celor trei echipe care vor evolua, alături de 
reprezentativa României, în grupa „D“ a C.M. :

DANEMARCA : Mogens Jeppesen, Poul Soerensen, Bo 
Kjaer Hansen — Kim Rasmussen. Per Skaarup, Nils- 
Erik Winther, Niels Henning Moller, Mikael Jensen, Jens 
Roepstorff, Morten Christensen, Mikael Stroem, Poul Poul
sen, Michael Terndrup, Sten Tilgreen Nielsen, Bjarne Je
ppesen, Carsten Haurum, Hans Hattesen, Erik Madsen, Mi
chael Rosenlov Jensen, Erik Rasmussen.

CUBA : Josâ Neminger Rodriguez, Juan Querol Morales, 
Juan de Dios Prense Campoalegre — Ramon Medina Mi
randa, Osvaldo Povea Dominguez, Roberto Casuso Marino, 
Alberto Marquez Sanchez, Roberto Zulueta Agramonte, 
David Stevenson Laurence, Misale Saldivar Charon, Juan 
Llanes Perez, Ibrahim Crombets Makarenzie, Moises Ca
sales Jimenez, Antonio Fuentes Gilbert.

IUGOSLAVIA : Mirko Basid, Zoran Jovanovici, Ermln 
Velici — Jovica Elezovici, Branko Strabac, Stefan Obran, 
Pavle Jurina. Veselin Vujovici, Mile Isakovici, Momir 
Rnici, Ceaslav Grubici. Zdravko Zovko. Vlado Bojovicl. Pe- 
trit Fejzula, Radlvoj Krivokapici, Zdravko RadjenovicL

Iugoslavia (din semifinala ■ 
H-a).

Reprezentativa României, au
reolată de performanțele re
cord din palmaresul campiona
telor mondiale și de recentele 
succese In diferitele turnee de 
pregătire, este creditată cu 
mari șanse, Vasile Stingă, NL

eolae Munleanu și Radu Voina 
fiind considerați drept trei din
tre marii „actori* ai acestui 
turneu final. Dealtfel, meciul 
România — Iugoslavia, alături 
de cel dintre R. F. Germania 
și U.R.S.S„ este considerat u- 
nul dintre marile derbyuri ale 
disputelor din grupe.

tânărul din Lllbek avtasd 
cu doi ani tn urmă, ciad 
a fost aleasă mascota, 
ÎS ani I Astăzi .Han
dy* se află in vitrina 
sub diferite— forme 1 
păpuși, brelocuri, foto
grafii ș.a.m.d.
• A fost lansat pe 

piață un disc. Pe pri
ma fată se află două 
melodii dntate de ju
cătorii din selecționata 
R. F. Germania : «Me

reu in joc* M „Hand- 
ball-Melodle*. Pe cea
laltă față, alte melodii 
compuse de GOnter 
Norls.
• Ptnă la 1 februa

rie fuseseră vtadute 
70 000 din cele 160 000 
de bilete de Intrare 
tn sălile celui de al 
X-lea campionat mon
dial.
• Culorile campiona

tului mondial — folo

site pentru toate tipă
riturile șl pentru pa
voazarea sălilor —, a- 
lese de graficienii An
ton Stankowskl șl Karl 
Dushek și acceptate, 
firește, de organizatori, 
sînt bleu, bleumarin șl 
galben. .Ele creează, 
opinează cel doi ar
tiști, o ambianță odih
nitoare și, tn același 
timp, optimistă*.

TURNEELE FINALE ALE CUPELUR LUROPENE DE VOLEI
(Urmare din pd0. 1)

start reușit în fata campionilor 
italieni ar putea da 
echipei noastre.

Sextetul care se 
pentru meciul cu 
Kappa este : Oros. 
Vrincuț, Căta-Chițiga, 
(Gizdavu), Girlcanu.

aripi reale

profilează 
Robbe di 
Dumănoiu, 

Enesou 
alături

de aceștia aflîndu-se Păușescu, 
Șteflea și Slaba.

Prezentînd pe campionii ro
mâni, cotidianul parizian »L’K- 
quipe* găsește cuvinte de lau
dă pentru stilul lor de joc 
(„sirguintă si fantezie"). Arbi
trii care vor oficia in acest 

francezii J. F.
R. Quintln 
Loose. Pro- 
Dinamo — 

șl Ț.S.K.A.

CAMPIONATELE 
ATLETICE
DE SALA

(Urmare din pa-O- D

turneu sînt 
Marty, M. Havane, 
și vest-germanul S. 
gramul de vineri : 
Robbe di Kappa 
— Olympiakos.

★
• STEAUA a ajuns la Bru

xelles joi după-amiază și a e- 
fectuat primele antrenamente. 
Antrenorul Drăgan va alcătui 
sextetul de bază, din următorii 
jucători : Pop, Chifu, Mina, A 
Ion. lonescu. Macavei, Bădiță. 
Astăzi vor avea loc meciurile I 
Avtomobilist Leningrad — A. S. 
Grenoble șl Steaua — Levskl- 
Spartak Sofia.

LUCIA ROMANOV 
LA PITTSBURGH

In turneul de la Pittsburgh 
perechea Lucia Romanov 
(România) — Corinne Vanier 
(Franța) a cîștigat. în ordine, 
cu 6—2, 2—6, 6—4 la Sue Sa— 
liba — Hamilton (Australia), cu 
6—4. 6—2 la Marjorie Black
wood (Canada) — Susan Leo 
(Australia), și cu 7—5, 2—6, 
6—1 la Beth Norton — Kimber
ley Jones (S.U.A.), urmînd să 
susțină finala în compania pe
rechii Carol Baily (S.U.A.) — 
Marcella Mesker (Olanda).
JUDOKA LA „INTERNAȚIONA

LELE* BULGARIEI ’
Sîmbătă și duminică se vor 

desfășura, la Loveci, campio
natele internaționale de judo 
ale Bulgariei. La aceste între
ceri vor participa și 7 spor
tivi din lotul reprezentativ al

țării noastre : Mihai Iulian și 
Benone Olar (cat. superușoa- 
ră), Ion Năstăilă și Viorel Ro
șu (semiușoară), Florin Ciu- 
cioiu (semimiilocie). Eugen 
Lăcătușii (mijlocie) și Pavel 
Drăgoi (grea). Ei sînt însoțiți 
de antrenorul Dorin Gavra.

TINERII PATINATORI LA 
„CUPA PRIETENIA*

După mai multe teste, tine
rii patinatori Simona Todoruț, 
Mihacla Timiș, Gabriela Voina, 
Judith Bogozi, Mihaela Dască- 
lu, Marian Tigău, Zsolt Zaka- 
rias, Carol Lang, Imre Miklos 
și Orlando Cristea și-au cuce
rit dreptul de a participa la 
„Cupa Prietenia", ale cărei în
treceri vor avea loc, începînd 
de astăzi, pe pista din Ulan 
Bator, capitala R. P. Mongole. 
Cei 10 sportivi români sînt în
soțiți de antrenorii Mihai Timiș 
și Dan Lăziirescu.

CONCURSUL DE ÎNOT DE LA BERLIN
BERLIN, 18 (Agerpres). — 

în cadrul concursului interna
țional de inot care are loc la 
Berlin, cu participarea unor 
sportivi de valoare din 13 țări 
europene, proba feminină de 
200 m spate a fost cîștigată de 
Cornelia Sirch (R. D. Germană) 
cu timpul de 2:13,98. Carmen 
Bunaciu (România) s-a clasat 
pe locul 3 cu 2:17,69.

Alte rezultate : masculin : 
200 m bras : Buttgereit (R. D.

Germană) — 2:22,58 ; 100 m
spate — Richter (R. D. Germa
nă) — 56,62 ; 200 m mixt — 
Bernd (R. D. Germană) — 
2:06.15 (record national) ; femi
nin : 100 m liber — Birgit
Meineke (R. D. Germană) — 
56,03 ; 100 m fluture — Ine» 
Geissler (R. D. Germană) — 
1:01,12 ; 100 m spate — Kristi
ne Otto (R. D. Germană) — 
1:02,99.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La New York, 

jamalcanul Bert Cameron a a- 
lergat tn sală 400 m In 47,10, tar 
americanul Don Paige 1000 m tn 
2:20,42.

BASCHET • Rezultate din 
cupele europene : „Cupa cam
pionilor* (masculin, semifinale): 
Partizan Belgrad — Cantu 
104—89, Maccabl Tel Aviv — Den 
Bosch 101—93 ; „Cupa Koracl* 
(m) : Zadar — Limoges 92—84, 
cupa ,.Liliana Ronchettl* (f) : 
Akadamlk Sofia — Kralovopol- 
ska Brno 69—66.

BOX • Campionul mondial 
la categoria ușoară (WBC) Ale
xis Arguello (Nicaragua) șl-a 
apărat titlul, la Beaumont (Te
xas), tnvinglndu-l prin aban
don In repriza a 6-e pe ameri
canul James Buscene.

CICLISM • Etapa prolog a 
„Turului Mării Mediteraneene* 
desfășurată la Perpignan, con- 
tracronometru individual pe dis
tanța de 2,8 km, a revenit el
vețianului Gilbert Glaus in 
3:41,00

INOT • Marele premiu al o- 
rașulul Barcelona a fost ciștl- 
gat de echipa Italiei, urmată 
de selecționatele Angliei, R.F. 
Germania, Franței, Spaniei și 
Elveției. Rezultate : masculin :
200 m fluture : Plana» (Spania) 
2:07,42, 100 m spate : Jambe»
(Franța) 1:00,37, 200 m bras : 
Borios (Franța) 2:26,73, 100 m
liber : Garduccl (Italia) 52,33 ; 
feminin : 200 m spate : Helen 
Jameson (Anglia) 2:21,64, 100 m 
fluture : Freda Ross (Anglia)
1:06,27, 200 m liber : Caria Last 
(Italia) 2:08,20.

F
MECIURI INTERNAȚIONALE

• tn turneul de la Calcutta, 
echipa Uruguyului a învins cu
1— 0 (1—0) o selecționată a Iu
goslaviei, prin punctul marcat 
ta minutul 32 de Enzo Frances
co 11.
• Echipa Poloniei a întâlnit, 

la Roma, formația A.S. Roma. 
Jocul s-a încheiat la egalitate:
2— 2 (1—1). Au marcat pentru 
gazde Splnosl șl Pruzzo, respec
tiv Bonlek (2).

• Echipa Karl Marx-Stadt 
(R.D. Germană) a jucat la Pra
ga ta compania formației Sla
via. Gazdele au obținut victoria 
cu 1—0 (0—0).
• La Hanovra (50 000 specta

tori), ta med amical, R.F. Ger
mania a întrecut portugalia cu 
3—1 (2—1). - - ~ ‘
(mici. 23 șl 
(mln. 27), 
(min. 44).

CAMPIONATE

Au Înscris : Fischer
51) șl Rummenlgge 
respectiv Norton

IUGOSLAVIA (et. 18-a, pri
ma din retur) : Nlș — Vojvodlna

1— 1 ; Zagreb — Partizan 0—1 ; 
Sarajevo — Rijeka 6—1 ; Teteka 
— Osljek 1—0 ; Tuzla — Llu- 
bllana 0—0 ; Hajduk — Vardar
2— 8 ; Steaua roșie — Zeleznlciar 
1—2; O.F.K. — Dinamo 0—0 ; 
Buducnost — Velez 2—0. Clasa
ment S 1. 
Dinamo 23 p, 3.

LUPTE • Trofeul „Roger 
Coulon" la lupte libere desfășu
rat la Clermond Ferrand a re
venit selecționatei U.R.S.S., ur
mată de formațiile Franței, R.D. 
Germane, R.F. Germania, Bul
gariei etc.

SCHI • Peter Luscher a cîș- 
tigat proba de slalom uriaș din 
campionatele Elveției, la Lo- 
cheles-Bains, ta 2:40,95, urmat 
de Primln Zurbriggen 2:41,53 și 
’--------- -------- 2:41,83. • La

‘ “ s Cana-

sală se constituie, totodată. în- 
tr-un ultim test înaintea cam
pionatelor europene pe teren 
acoperit, programate la Milano 
la 6 și 7 martie.

Așteptăm performante —• 
justificat — în primul rind de 
la cele două atlete care și-au 
cîștigat. prin rezultatele obținu
te în concursurile de pînă a- 
cum ale iernii, dreptul de a 
participa ia campipnatele con
tinentului : săritoarele în lun
gime Anișoara Cușmir si Vali 
lonescu. Anișoara a început 
mai bine sezonul, dar Vali îsi 
revine treptat la forma din 
1981. cind a stabilit recordul 
național de 6,75 m. Record ca
re ar putea cădea acum din a- 
cest duel, care constituie prin
cipalul punct de atracție al 
campionatelor. De urmărit evo
luțiile altor două săritoare cu 
faimă. Gina Ghioroaie și Doi
na Anton. Dintre celelalte pro
be. interesantă se anunță si 
săritura în lungime a băieților 
(Gheorghe Lina, Dan Simion. 
Ion Bulac), aruncarea greută
ții femei (Mihaela Loghin, Mi
oara Boroș), săritura în înăl
țime bărbați (Sorin Matei, A- 
drian Proteasa, Daniel Albu, 
Constantin Militarii. Eugen Po
pescu), unde fruntașii au cam 
rămas datori în acest sezon...
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CALEIDOSCOP

Steaua roșie 24 p, 2. 
. Partizan 22 p.

CEHOSLOVACIA (prima et. a 
returului) : Dukla Praga — Ko
sice 3—0 ; Preșov — Dukla

Banska Bystrica 1—I ; Slavia — 
Z.T.S. 2—0 ; Cheb — Bohemians 
1—0 ; Vltkovice — Slovan 2—3 ; 
Zbrojovka — Sparta 1—0 ; Nltra
— Trnava 1—0 ; Inter Bratislava
— Ostrava 2—1. Clasament : L 
Dukla Praga 25 p, 2. Bohemians 
21 p.

ANGLIA : Intr-un meci res
tanță, Aston Villa — Tottenham 
1—1.

FRANȚA : partide restante 1
Sochaux — SG Paris 2—1, Metz
— Auxerre 1—0.

Jacques Luthy ț -- - 
Jasper, în campionatele ____
del, slalomul masculin a reveni» 
lui Peter Monod în 1:35,77, ur
mat de Franțols Jodoln 1:36,24 
și Ian White 1:37,73. După vic
toria tn coborîrea feminină, 
Lynn Lacasse a cîștigat șl sla
lomul special în 1:37,72.

ȘAH • In turneul internațio
nal de la Jakarta — runda a 
7-a — Florin Gheorghiu l-a în
vins In 35 de mutări pe iugo
slavul Hulak. în clasament Flo
rin Gheorghiu se află pe locul 
15 cu 3,5 puncte.

TENIS • 
Springs : 
6—4, 6—0,
6— 1, Lloyd 
Tanner —
7— 5, Smld 
Ramirez —

In turul doi la Palm 
Telscher — Higueras 
Lendl —
— Dibbs 
Alexander
— Elter
Gullikson

Lutz
6—3, 
4—6, 
6—4, 
6—1,

„PROCESE" CELEBRE
De-a lungul anilor In sportul Internațio

nal au existat unele .procese* care s-au 
bucurat de multă atenție din partea opiniei 
publice sportive și care, în mod firesc, 
au stlrnlt nenumărate șl înfocate discuții. 
Despre unele dintre aceste «procese* se va 
ocupa șl caleidoscopul nostru de astăzi.

* AMERICANUL JIM THORPE, de fapt 
un indian din tribul de plel-roșll Siux, pe 
care-I chema, în realitate. Wa Thon Chuk, 
a fost marea vedetă a J.O. din 1912. căci 
el a cîștigat, net, la Stockholm, decatlonul 
(8412,955 p) șl pentatlonul (8 p), Thorpe a 
fost sărbătorit cu un fast cu totul deose
bit la înapoierea sa în țară, căci el de
venise modelul întregului tineret sportiv 
american. Dar la numai cîteva luni de la 
strălucitele sale victorii, Amateur Athletic 
Union (federația americană de specialitate) 
a comunicat C.I.O. că Thorpe jucase base
ball, în 1909 și 1910, într-o echipă profesio
nistă din Carolina de Sud, fiind retribuit, 
în cel doi ani, cu suma de 360 de dolari 1 
Dosarul lui Jim Thorpe a ajuns la Lau
sanne, pe masa de lucru a C.I.O., care a 
decis descalificarea acestuia, anularea re
zultatelor la J.O. de la Stockholm și acor
darea titlurilor de campioni olimpici celor 
clasați pe locul secund suedezul Hugo 
Wieslander (7724.495 p) la decatlon și nor
vegianul Ferdinand Bie (16 p) la penta
tlon. Adevărat sportiv, Wieslander a refu
zat multă vreme să primească medalia da 
aur de campion olimpic. Thorpe a murit 
sărac, în 1953, la 64 de ani, în urma unei 
crize cardiace. Pînă în ultima clipă a vie-

derindu-se nedreptățit de hotărirea C.I.O. 
Reabilitarea sa a fost făcută post-mortem.

★ MARELE ATLET FINLANDEZ Paavo 
Nurmi, de 9 ori campion olimpic In 1924 
șl 1928 șl de 22 ori recordman mondial a 
fost descalificat de I.A.A.F. in anul pre
mergător J.O. de la Los Angeles din 1932. 
Federațiile de atletism din Suedia și Ger
mania prezentaseră forului internațional 
niște deconturi de călătorie la diferite con
cursuri ale Iul Nurmi, serios încărcate și 
I.A.A.F. a hotărlt descalificarea acestuia pe 
motiv de încălcare a statutului sportivului 
amator. In ciuda protestelor federației fin
landeze, care l-a Inclus totuși în echipă 
pentru J.O. din 1932, Nurmi a rămas des
calificat, lnterzlctndu-1-se, între altele, drep
tul de participare la concursuri alături de 
atlețl amatori. Peste ani, în 1952, forurile 
sportive finlandeze care n-au uitat acest 
scandal, pe care l-au considerat ca un ve
ritabil „atentat", l-au desemnat totuși pe 
Paavo Nurmi ca purtător al torței olimpice 
la J.O. de la Helsinki 1

* TN 1964, LA J.O. DE IARNA de la 
Innsbruck, cuplul vest-german Marika Kl- 
lius — Hans Jurgen Băumuler a cîștigat 
medalia de argint în proba de perechi la 
patinaj artistic, impresionînd prlntr-o va
loare sportivă și artistică foarte ridicată. Du
pă doi ani însă C.I.O. l-a obligat pe cel doi 
patinatori să restituie medaliile olimpice 
deoarece s-a constatat că, încă înaintea 
„Olimpiadei albe", el semnaseră un con
tract de profesioniști cu o celebră revistă 
pe gheață și că locul doi de la Innsbruck

„In serviciul 
un element de 
neadmis dacă

sportului banul este 
progres, dar va fi de 
el devine... stăpîn !«

Willi DAUME

membru al Comitetului Interna
tional Olimpic, președintele C.N.O. 

din R. F. Germania

săi angajați 1 Alțl patinatori artistici, între 
care norvegianca Sonja Henie (de 3 ori 
campioană olimpică, de 18 ori campioană 
mondială șl de 6 ori campioană europea
nă), americanca Peggy Fleming (campioa
nă olimpică la Grenoble), austriaca Bea
trix Schuba (campioană olimpică în 1972 
șl 1976) șl recent elvețianca Denise Biel- 
mann, campioană mondială in 1981, au de
venit stele ale revistelor pe gheață. Pentru 
fiecare dintre ele aurul medaliilor sportive 
a cintărit greu la stabilirea salariilor...

★ CU CITEVA ZILE înaintea începerii 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sapporo 
în 1972, o adevărată bombă a explodat în 
lumea schiului, atunci cind asului sportu
lui austriac Karl Schranz, unul dintre 
principalii favorlți al probe! de coborîre, 
l-a fost refuzată participarea la întreceri 
de către C.I.O. Schranz, in mod aproape 
ostentativ, ișl „vînduse” numele, pentru 
publicitate, unor firme producătoare de 
materiale sportive, situație incompatibilă cu 
statutul de amator, mai precis cu așa- 
numita regulă de eligibilitate a C.I.O.

ții sale el n-a încetat să-și ceară înapdi a însemnat un bun prilej de reclamă atît ....
medaliile olimpice cîștigate în 1912, consi- pentru teatrul respectiv, cît șl pentru noil Romeo VILAKA
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