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STUTTGART, 25 (prin tele
fon). — Poate nici una din 
cele nouă ediții anterioare nu 
a suscitat atîta interes și nici 
nu a oferit o luptă atît de 
acerbă — la toate nivelurile 
valorice ! — ca această a X-a 
dispută pentru titlul 
în handbalul masculin, 
rundă a întrecerii, 
meci, fiecare repriză 
atenția celor prezenți, 
spectaculoase răsturnări 
tuații sau momente de
atractivitate. Efectiv, se 
număra pe degetele unei sin
gure mîini partidele care 
„curs" liniștit pînă acum și în 
care echipele învingătoare 
s-au... plimbat. Este acesta 
„semnul" cel^nai sigur al dez
voltării impetuoase a handba
lului masculin mondial, mar
cat evident și de saltul valo
ric al unor echipe, care 
anii din urmă 
„planul secund" 
cum este cazul, în 
rînd, al acestei ambițioase și 
extrem de viguroase echipe a 
Danemarcei, al Elveției (care 
a făcut... zile grele formației 
R.D. Germane, învingătoare 
după mari dmoțil, într-un fi
nal palpitant, doar cu 16—14),

Căpitan al echipei, 
„creier" al acțiu
nilor colective ale 
formației noastre, 
jucător tehnic ți 
inteligent, Radu 
Voina poate avea 
întotdeauna un rol 
însemnat in evo
luția de ansamblu 
a reprezentativei 
noastre. Ii dorim 
ți pentru partida 
de azi, cu puter
nica echipă a Iu
goslaviei, mult suc
ces in dirijarea 

tricolorilor

în 
petrecuseră 

al ierarhiei, 
primul

al Spaniei sau al Cehoslovaciei, 
marea nedreptățită a ultimei 
runde, în care a condus, in 
finalul unu) joc dramatic, pe 
campioana lumii, R.F. Germa
nia, cu 17—14 șl apoi cu 18—15. 
pentru ca in cele din urmă 
să piardă cu 18—19 (!) pe fon
dul unui arbitraj părtinitor...

In acest veritabil „vîrtej"' 
competițional, echipa noastră 
se impune printr-o mare ca-

Hristache NAUM

(Conlinuare in pag a 4-a)

SPORTULUI ROMANESC
O DATORIE DE ONOARE
TUTUROR CLUBURILOR

Aurei Voina, președintele clubului Dinamo BrașovDiscutie cu
— Tovarășe Aurel Voina, 

sîntețl profesor de educație fi
zică și președinte al clubului 
Dinamo Brașov. Sîntețl, deci, 
cel mai indicat să ne vorbiți 
despre această unitate sportivă 
consacrată, deopotrivă, sportu
rilor de iarnă și de vară. Spu
nem aceasta pentru că, în cla
samentul „la zi" a> unităților 
sportive.cu profil hivemal, Di
namo Brașov ocupă, la dis
tanță, primul loc, iar în con
știința iubitorilor de sport din 
țară clubul pe care-1 condu
ceți a intrai ca specializat in 
disciplinele zăpezii. De aseme
nea, în aria sporturilor de 
vară vă aflațl pe locul 10 și 
ați cîștigat medalii în compe
tiții internaționale.

— Intr-adevăr, dorim să ne a- 
firmăm șl in sporturile cu spe
cific de iarnă, ți in cele de 
vară. Am avea chiar puterea 
organizatorică și capacitățile 
materiale de a mai asimila și 
alte discipline! In privința 
sporturilor de iarnă, lucrurile 
stau ața : din 12 titluri națio
nale la schi alpin, la schi fond, 
la biatlon ți sărituri, noi am 
cîțtigat 10. Ne-am propus să 
fim primii în țară și am reu- 
țit. Dar, cu asta, n-am ajuns 
decît la jumătatea drumului : 
noi considerăm supremația pe 
plan național doar o treaptă pe 
drumul, mult mai dificil, al a- 
firmării internaționale.

— Așa stau lucrurile la dis
ciplinele iernii. In mod para
doxal, în cazul sporturilor de 
vară, in majoritate olimpice, la 
judo, lupte libere, handbal, te
nis și alpinism, nu sînteți atît 
de cunoscuți publicului larg, în

schimb ați atins uneori — am 
zice cu fruntea sus — nivelul 
internațional...

— E o realitate, avem titluri 
naționale cițtigate, avem repre
zentanți în loturile naționale 
ți chiar medaliați la mari 
competiții internaționale. La 
judo, Simion Topliceanu a ciț- 
tlgat in 1981 medalia de brom 
la campionatul european, 
Mihai Cioc S-a clasat pe locul 
6 la aceeați competiție, 
lupte, Traian Marinescu 
locul 6 la Universiadă, 
schimb Gheorghe Fodore 
mindrețte cu bronzul aceleiați 
competiții. La handbal Teodor 
Roțca e in lotul național de 
seniori, iar George Jerebie i» 
cel de tineret. Luptătorii An
drei Ianko ți Aurel Panaite 
sint și ei titulari in lotul na
țional. E adevărat că unele din 
aceste sporturi nu au priză 
mare la public. Pe noi, insă, 
ne-a interesat să ne achităm 
cit mai bine posibil de sarcina 
noastră principală, aceea de a 
contribui 
cinste a 
fruntări 
nale. Am 
cest capitol, mai avem insă po
sibilitatea de a face ți alta 
lucruri bune. Am ajuns in a- 
cest stadiu după mulți ani de 
muncă, de orientări și reorien- 
tări, de căutări ți judecăți 1 
pe scurt, aț zice că de la vre
mea — era prin anii ’50—’60 — 
cind practicam fără discemi- 
mint multe sporturi de nivel

Radu T1MOFTE

iar

are
la
M

la reprezentarea cu 
țării in marile con- 
sportive internațio- 
reuțit cite ceva la a-

(Continuare In vag 2-3)

Sistemul national unic de selecție,

instrument de lucru, nu sarcină facultativă I

„PESCUITORI DE PERLE ' Șl „ȘLEFUITORI
DE DIAMANTE' PE MALURILE BEGAI

Campionatele naționale de bob-tineret

DUPĂ DOUA MANȘE, DOAR 26 DE SUTIMI 
DE SECUNDĂ ÎNTRE LOCURILE I Șl III

SINAIA, 25 (prin telefon). 
Pe o vreme favorabilă, pe pîr- 
tia de pe muntele Furnica au 
început, joi, campionatele na
ționale de bob rezervate echi
pajelor de 2 persoaoe-tineret. 
Primele două manșe au con
semnat o dispută foarte echi
librată între echipajele L. Pap— 
Gh. Vclea și I. Batista — Gh. 
Tcptea, departajate de numai 
26 de sutimi de secundă. In 
mod normal, titlul va fi decis 
între aceste două echipaje, 
după disputarea (viperi) a 
manșelor a treia și a patra. 
Menționăm că echipajele de 
tineret concurează pe întregul 
traseu al pistei, în lungime de 
1 500 m. Tot joi au avut loc 
primele două manșe ale echi
pajelor de tineret II, care s-au 
întrecut pe distanța de 1 200 m.

Clasamente : TINERET I : 1.

PROBLEME - mai vechi și mai noi - 

ALE CAMPIONATULUI DE POLO
Cel de al 4-lea turneu al Di

viziei „A" de polo nu a adus 
modificări importante în clasa
ment ; doar cele două echipe 
codașe au făcut schimb de 
locuri, tinerii de la Triumf pă
șind „lanterna roșie" jucători
lor de la Progresul București. 
In schimb, întrecerile de la 
Cluj-Napoca au permis forma
ției Dinamo București să se 
distanțeze la 6 puncte de prin
cipala sa adversară, Crișul O- 
radea. Teoretic, echipa bihorea
na ar putea, cu un efort deose
bit, anula acest handicap ; 
practic însă nu vedem cum for
mația antrenată de Iuliu Cap- 
șa, neînvinsă în 20 de partide 
consecutive, ar mai putea scăpa 
prilejul de a adăuga palmare
sului său cel de al 21-lea titlu 
de campioană. Dinamo benefi

L. Pap — Gh. Velea (IEFS I) 
2:17,72 ; 2. I. Batista — Gh. 
Peptea (ASA I Brașov) 2:17,98; 
3. Al. Pandrea — C. Radules
cu (Voința Sinaia) 2:18,29 ; 4. 
V. Leațu — D. Anghel (IEFS 
II) 2:18,71 ; 5. D. Degan —
M. Oană (ASA II) 2:19,44 ; 6. 
C. Pandrea — I. Butucaru 
(Bucegi Sinaia) 2:20,24 ; TI
NERET II : 1. I. Mateiu — C. 
Petrariu (CSO Sinaia) 1:52,84; 
2. L Androne — Gh. Chircan 
(Telefericul Brașov) 1:54,34 ; 3. 
P. Ionescu — L. Trache (Voin
ța Sinaia) 1:57,53.

Programul competițional pre
vede ca vineri să se desfășoa
re manșele a treia și a patra 
ale campionatelor naționale de 
bob pentru tineret (de la ora 
9) șl primele coborîrl ale cam
pionatelor naționale de sanie 
pentru seniori (de la ora 14).

ciază de un lot mult mai nu
meros decît adversarele sale și 
de un jucător — Vlad Hagiu — 
de certă clasă internațională, 
ceea ce îi permite să domine 
întregul pluton.

Singura echipă care ar fi pu
tut „contesta" supremația dina- 
moviștilor este Crișul Oradea, 
ale cărei merite le-am subliniat 
în mai multe rînduri. Dar a- 
ceastâ formație trece realmente 
printr-o serioasă criză, care s-a 
manifestat mai puternic ca ori- 
cînd la acest ultim turneu. De 
foarte multă vreme orădenii nu 
au mai evoluat în fața propriu
lui public, iar condițiile în care 
se pregătesc sînt destul de pre-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

Drumul spre marea perfor
manță trece prin procesul de
licat, dar absolut necesar, al 
selecției. Căutarea, depistarea 
și testarea tinerelor talente a 
devenit — prin complexitatea 
mijloacelor — nu numai o ac
țiune de laborator, ci aproape 
o știință. Aceasta justifică în
tocmirea „sistemului național 
unic de selecție", care este însă 
doar un ghid (extrem de pre
țios !), pe care trebuie să știi 
să-1 citești și să-1 aplici la 
condițiile locale.

Cum s-a procedat îp acest 
domeniu la Timișoara ? Comi
sia județeană pentru juniori și 
copii a lăsat acțiunea pe sea
ma cluburilor. Și a greșit pen
tru că, în lipsa unei coordo
nări, a unui efort de dirijare 
a elementelor, acțiunile de se
lecție (și așa uneori empiric 
conduse) au avut un caracter 
discontinuu. Și a mai greșit 
Comisia așteptînd prea mult de 
la acțiunile de amploare (care 
nu pot da rezultate prea bune 
decît, eventual, în cazul crosu

BUCIN NUME FAMILIAR MUREȘENILOR
Iama se află încă în 

Ca în multe alte locuri
județului Mureț. Aici — după cum se poa
te observa ți din fotografia realizată de 
corespondentul nostru Czeran Andrei — 
unii se inițiază în tainele alunecării pe 
pirtii, alții iau parte la goncursuri de schi 
și săniuț.

drepturi depline, 
din țară, ți spre 

punctul turistic Bucin se îndreaptă, ori de 
cite ori timpul permite, oameni ai muncii, 
elevi ți studenți din Tîrgu Mureț, Sighi- 
țoara, din alte localități de pe cuprinsul

rilor), dispersate și ele, cu ra
ritate, pe răbojul calendaristic. 
Subiecții căutați („pietrele 
prețioase") se găsesc mult mai 
ușor în loturi mai restrînse.

Lucrurile s-au ameliorat în 
momentul în care metodologia 
selecției a fost tratată nu me
canic, ci cu judecată, cu înțe
legerea oportunității ei. In tre
cut, acțiunea de selecție se 
întreprindea o singură dată, la 
începutul anului școlar, fiind 
apoi neglijată pînă prin luna 
mai. Acum, unitățile sportive 
școlare fac operația din două 
în două luni, într-un profitabil 
flux continuu ! S-a depășit, 
deci, faza „selecției unice", fes
tive, de debut de an școlar.

Am ales ca model al acțiu
nilor de selecție o unitate spe
cializată, încadrată cu profe
sori de educație fizică, antre
nori, tehnicieni competenți și 
conștiențl de rolul lor impor
tant : Clubul sportiv școlar 
(căruia nu știm de ce trebuie 
să i se adauge, impropriu ape
lativul... Universitatea !). Din

tre inițiativele unității (direc
tor — prof. Dezideriu Bleier, 
director adjunct — prof. Ioan 
Erțigan), să evidențiem doar 
una, cu nume neobișnuit, dar 
stimulator : „Volei — ura !“« 
Pentru a nu lăsa elevilor im
presia unui test rigid, care 
poate fi dăunător pe plan psi
hologic, s-a inițiat o competi
ție incluzînd toate școlile ge- 

“nerale timișorene într-o com
petiție școlărească, echipele 
puțind fi astfel studiate prin 
rotație, în vederea depistării 
elementelor dotate și a promo
vării lor în secția de perfor
manță a C.S.Ș. Numai antre
norul Gheorghe Horhat știe cît 
a ostenit pentru descoperirea 
unor talente...

în manieră similară au fost 
observați, selectați, pregătiți șl 

, adesea oferiți loturilor națio
nale tineri sportivi din diversa

Victor BANC1ULESCU

(Continuare în pag 2-3)



PE URMELE LUI ION CREANGĂ...
Zăpada abundentă facilitează, șl în județul Neamț, organiza- 

lea a numeroase manifestări hivemale. La Borca și Pipirig, 
cunoscutele așezări ale copilăriei lui Ion Creangă, îșl vor da 
tntîlnire reprezentanții centrelor de schi din zonele de munte 
— Grințești, Dămuc, Bicaz-Chei ș.a. —, pentru a se întrece în- 
tr-o competiție de schi șl săniuțe. De asemenea, pîrtifle din 
stațiunea Durău vor găzdui, ca șl în săptămîna precedentă, 
concursuri de schi șl sanie.

VĂ PREZENTĂM PÎRTIA „PODURI“
La 15—20 de minute dis

tanță de centrul orașului 
Cîmpeni (județul Alba) se 
află pîrtla „Poduri**, care o- 
feră excelente posibilități de 
practicare a schiului, chiar și 
pentru începători. Avînd o 
orientare nordică, ea are o 
lățime de 250 m și o lungi
me de 800 m, cu o diferen
ță de nivel de 100 m. Pentru 
facilitarea urcărilor și deci, 
sporirea numărului de... co- 
borîri, aid funcționează și o

„SERBĂRILE
Activitate non-stop pe pîrtiile șl patinoarele sibiene. Astfel, 

duminică, de la ora 10, pe patinoarul din Sibiu va avea loc 
o frumoasă acțiune, sugestiv intitulată, „Serbările gheții", tine
rii participant oferind un atractiv spectacol de jocuri distrac
tive. In același timp, în cunoscuta stațiune Păltiniș se vor 
desfășura întrecerile „Cupei metalurgistul** la schi fond și alpin, 
la care vor lua parte specialiști ai genului din întreprinderile 
și instituțiile sibiene. De asemenea, la Cisnădioara este progra
mată „Cupa Măgura** la schi alpin pentru copii, o dispută care 
M anunță foarte interesantă.

SFATUL CABANIERULUI
EMIL VATAȘELU, caba

nier la Piatra Arsă : „Acti
vitatea turistică montană se 
află în plină actualitate, fie
care cabarfă fiind solicitată 
din plin de turiști individua
li sau în grupuri organizate. 
In ceea ce ne privește îi 
așteptăm cu toată ospitalita
tea, oferindu-le condiții cit 
mai bune de cazare și masă, 
pentru a se simți Intr-adevăr 
bine în excursie. Dar... Pen
tru ca la sfîrșitul perioadei 
da vacanță, oricît de scurtă, 
bilanțul să fie pozitiv, reco
mandăm turiștilor să respec
te cu strictețe potecile alpi
ne și marcajul, cu atlt mal 
mult cu cit există multă 
gheață (putînd genera acci
dente), ceea ce impune un 
echipament adecvat ascen
siunilor, chiar și folosirea 
colțarilor. De asemenea, îi 
sfătuim pe turiști să nu mal 
folosească drept săniuțe 
pungi de plastic, riscul unor 
grave accidente fiind foarte

BULETINUL ZĂPEZII
Prin amabilitatea Serviciului de pre

vederi de scurtă durată din cadrul In
stitutului meteorologic 
a meteorologului Romica Jurcă. 
grosimea straturilor 
le regiuni :

și hidrologic șl 
’ lată

de zăpadă din une-

de munte 
Vîntul va

BClea Lac 185 cm Sinaia
Ceahlăul Cotă 60 cm
Toaca 160 cm Predeal 42 cm
Bemenlc 144 cm Păltiniș 60 cm
Btîna Băișoara W cm
de Vale 128 em Vf. Omul 42 cm
Babele 107 cm Fundata 31 cm
Cuntu 102 cm Iezer 33 cm
Bucin 102 cm Vlădeasa 42 cm
Paring 87 cm

va mal 
prezenta

continua 
intensifi- 
90 km/h.

In zona
■A ningă.
eftri, cu viteze între 70 și 

i ușor variabilă.

I ......
Temperatura

I

SPORIREA POTENȚIALULUI OLIMPIC
(Urmare din pag. I)

««(tonal, am ajuns, In urma 
unui riguros proces de selecție 
la doar cîteva discipline, spe
cifice nouă, cu care să putem 
păți in lume. Rezultatele bune 
de pină acum ne-au arătat că 
sintem pe un drum bun. Și, 
dacă nu vom greși, vom putea 
progresa ți în viitor..

— Clubul Dinamo pare a fi 
o unitate-fanion a județului 
Brașov, reprezentînd treapta 
calitativă a mișcării sportive 
din această regiune a țării. 
Cum întemeiați, cum susțineți 
această impresie, care poate fi 
o certitudine în strădania dv. 
de a corespunde Integral rolu
lui fundamental, acela de a 
forma mari campioni, perfor
meri de elită, cu rezultate in
ternaționale competitive T

CVubiil sportiv Dinotno Șro- 
,ov ane următoarele »ecțH : 
rchi alpin schi fond, biatlon, 
săritori cu schfurHe, handbal, 
tenis, lapte libere, jude, ol~ 
prrdsm ; antrenori : 16 ; spor
tivi legitimați : 447 ; tWurt 
republicane clștigote in 19SÎ ; 
34 ; sportivi selecționați In 
loturile naționale ; 43 ; anul
de înființare ; 1943.

— Sporturile la care ne-am 
oprit — astfel prioritare pentru 
noi — sînt reprezentative pen
tru Brașov, pentru tineretul a- 
eestui oraș ți din județele li
mitrofe. Schiul nu mai are ne
voie de demonstrație, el e 
practicat în toate localitățile 
din Țara Bir set. In consecință, 
am organizat centre de depis

instalație mecanică de trans
port pe cablu. De asemenea, 
în apropiere sînt amenajate 
și trasee pentru schi fond 
și biatlon.

Să mai amintim că, tot în 
județul Alba, se mai află 
pîrtil de schi și săniuș la 
Abrud (cu un teleschl) și, 
pe Valea Sebeșului, la Duș, 
aici funcționînd și un schi- 
lift executat de tinerii de la 
Trustul de construcții hidro
energetice de pe Valea Sebe
șului.

GHEȚII“

[

mare. Numai în această lună 
au fost 3 cazuri mortale din 
acest motiv î Se interzice fo
losirea băuturilor alcoolice, 
foarte dăunătoare, ele avînd 
o influență nocivă asupra or
ganismului supus efortului 
montan. Avînd în vedere că 
toate cabanele „ din platou 
sînt legate la rețeaua tele
fonică — 973 — 11750, cu so
licitarea cabanei dorite —, 
sfătuim pe turiști să anun
țe la plecare traseul pe care 
doresc să-4 parcurgă, mal 
ales dacă vremea este nefa
vorabilă, urmlnd apoi să 
confirme la sosirea la noua 
cabană că totul este In re
gulă. în ceea ce privește 
comportarea civilizată la ca
bană, cred că nu mai este 
nevoie să spun ceva, fie
care fiind convins — sper — 
că de comportarea sa de
pinde crearea unui climat 
propice destinderii pentru 
toți**.

TREN SPECIAL
PE VALEA

organizează 
cu tre- 

flecare 
dimi- 

jurul o- 
cu sosire

PRAHOVEI
Pentru iubitorii 

«porturilor de iar
nă, I.T.H.R. Bucu
rești 
plecări
nul In 
duminică 
neața în 
rei 6,30 ____
la Predeal în Ju
rul orei 10. îna
poierea în Capi
tală în Jurul orei 
20.

tare ți inițiere, de selecție, la 
Zărnești și Fundata, pentru 
schi fond ți biatlon, la Rișnov 
și Măieruș, pentru sărituri cu 
schiurile, colaborăm excelent 
cu C.S.Ș. Predeal pentru toa
te probele de schi. După ace
lași model, ajutăm pe multiple 
planuri un centru de lupte la 
Vama Buzăului, știut fiind că 
aici s-a practicat încă din vre
muri străvechi, un soi de trintă 
asemănătoare luptelor libere 
de astăzi. Pentru teritoriul 
Brașovului am întărit foarte 
mult propriul nostru club spor
tiv școlar, intitulat chiar Di
namo, profilat pe sporturile 
practicate în secțiile de seniori 
ale clubului. De asemenea, am 
căutat să consolidăm „o școală 
a performanței brașovene", cu 
caracteristici proprii, specifice, 
în care principalele trăsături 
ar fi atașamentul față de cu
lorile clubului, respectul față 
de tradițiile sportive ale lo
cului și mai ales munca nepre
cupețită, disciplina, devotamen
tul. Am format sau am oferit 
posibilitate foștilor performeri 
ai clubului nostru, dintre cei 
serioși, muncitori, atașați de a 
deveni antrenori : la fiecare 
disciplină, avem numai specia
liști care au fost și sportivii 
noștri : M. Notopol la judo ; C. 
Moldovan la lupte libere, F. 
Lechner la handbal, Gh. Gîr- 
niță la biatlon, G. Vilmoț la 
schi fond, D. Cristea ți K. 
Gohn, la schi alpin, Judith Di- 
bar-Gohn la tenis.

— Locul 10 din 181 de clu
buri care punctează în clasa
mentul pe unități de perfor
manță. alcătuit da C.N.EF.S.

RUCBVȘTII JUNI ORI - PRIMII îll ÎNTRECERE!
Mai... grăbiți decît seniorii, 

rugbyștll juniori din Capitală au 
și demarat în activitatea sporti
vă a noului an, fiind prezenți 
la cîteva meciuri amicale deose
bit de interesante. Startul l-a ini
țiat Clubul sportiv școlar «Tri
umf**, care a organizat o com
petiție dotată cu o cupă purtînd 
propriile inițiale. Pe locul I s-a 
situat echipa C.S.Ș. Steaua (în 
finală 8—8 cu C.S.Ș. 2), cîștlgă- 
toarea fiind avantajată de «jo
cul** rezultatelor globale. Pentru 
locurile 3—4 formația C.S.Ș. «Tri
umf** a întrecut pe R.C, Sportul 
studențesc cu 12—8.

în aceste zile se află în plină 
desfășurare (Stadionul tineretu
lui) o altă competiție rugbyjtică 
amicală, rezervată echipelor de 
școlari șl juniori, «Memorialul

ÎN DIVIZIA „A" LA HANDBAL FEMININ
TG. MUREȘ, 25 (prin telefon). 

In Sala sporturilor din localitate, 
în prezența a peste 3 500 de 
spectatori, s-a disputat partida 
derby dintre Mureșul Tg. Mureș 
și Știința Bacău (restanță din e- 
tapa a VH-a a Diviziei „A** la 
handbal feminin). Handbalistele 
mureșence au cîștigat cu 24—18 
(11—9) la capătul unui meci de 
foarte bun nivel tehnic, dar, tre
buie precizat, desfășurat și în li
mitele unui fair-play desăvîrșit 
(nu a fost dictată nici o elimina
re). Astfel, pentru prima oară 
în acest campionat, Știința Ba
cău este învinsă, lăsînd trei 
puncte unei formații ambițioase, 
cu unele individualități (Dorgo, 
jucan, Bărbat ș.a.) capabile să 
schimbe fața unui meci.

I

Pe urmele materialelor publicate

LA ARAD SE VA REiNNODA TRADIflA 
MOTOCICLISMULUI DE VITEZĂ

La sfîrșitul anului trecut, în- 
tr-o notă intitulată „MotocicliștU 
din nou pe... drumuri" semna
lam desființarea peste noapte a 
secției de dirt-track C.S.M. Rapid, 
din Arad, pe motivul că pista de 
concurs de aici urma să fie de
zafectată. Pornind pe urmele ma
terialului publicat, zilele trecute 
am aflat ce s-a întîmplat între 
timp cu sportivii din acest cen
tru motociclist.
• «Am primit asigurări — ne 

spune Petru Corodan, vice-pre- 
sedinte al CJS.M. Rapid, — că 
In Incinta proiectatului moto- 
drom, care va fi amplasat ln a- 
propierea Pădurii Claia, va figu
ra șl o pistă de dirt-track. Doi 
dintre alergătorii fruntași de 
dirt-track au fost transferați la 
un alt centru de performanță, 
iar restul se vor reprofila, în 
cadrul noii secții de viteză, că
reia îi vom pune o bază solidă. 
Sub tribunele stadionului C.F.R. 
— Rapid au fost amenajate trei 
ateliere, unul pentru motoretele 
„Mobra", altul pentru mașini 
pînă la ci. 500 cmc și ultimul 
pentru motociclete cu ataș. Aces
te ateliere le-am dotat cu strung, 
aparate de sudură electrică și 
autogenă, presă de demontat 
ambielaje, aparate de echilibrat 
și reglat aprinderea, bancuri de 
lucru și alte ustensile. Toate a- 
cestea au fost recondiționate din 
utilaje uzate". • „Cine a identi
ficat șl a valorificat aceste utila
je învechite T" • „Sportivii le-au 
depistat, ne-a răspuns multiplul 
campion la viteză, Ion Lăzăres- 
cu, antrenorul secției. Tot cu

pentru anul 1981 la sporturile 
olimpice de vară, apare, ln a- 
ceste condiții, pe deplin justi
ficat. Coroborat cu locul 1 din 
clasamentul la sporturile de 
iarnă, se poate spune că Di
namo Brașov se consideră, in 
calitate de club de perfor
manță, satisfăcut ?

— Nu, nici pe departe ! Ne 
doare, în primul rînd, că spor
turile de iarnă nu sînt compe
titive pe plan internațional și, 
de vreme ce sintem cel mai 
buni in țară, vina ne aparține 
nouă, in principal. De pe a- 
eeastă poziție privim pregăti
rile pentru Jocurile Olimpice 
de iarnă din 1984. Din păcate, 
nu toți cei care răspundem de 
pregătirea lor privim cu ace
eași responsabilitate realitatea. 
Noi însă știm că va veni vre
mea ln care pe umerii clubului 
Dinamo Brașov va cădea, în 
mare parte, responsabilitatea 
participării la ediția de iarnă. 
Ne pregătim în consecință.

— Cum stau lucrurile în pri
vința disciplinelor estivale 7

— Nu sintem satisficuți In 
măsură deplină nici de sportu
rile olimpice de vară. Am cîș
tigat medalii, dar am pierdut 
titluri mondiale și europene, 
pe care le puteam clștiga, și 
asta din lipsă de pregătire 
multilaterală, totală. Asta la 
judo ți la lupte. Dar tenisul? 
Nu putem uita că după Țiriac, 
plecat eu ani in urmă din 
Brașov, nici unul dintre jucă
torii noștri nu i-a călcat cu 
aceeași vigoare pe urme, la 
înălțimea tenisului mondial ! 
Dar handbalul ? Avem jucători 
In lotul de tineret ți in lotul 
mare, dar numai cite unul.

— Nu cumva este vorba de 
un exces r de modestie 7 

prof. Dan Ion**, ajunsă anul a- 
cesta la a IlI-a ediție. Participă 
— printre altele — C.S.Ș. Loco
motiva București, C.S.Ș. Locomo
tiva Cluj-Napoca, C.S.Ș. Locomo
tiva Oradea, Gloria Arad, C.F. 
Iași, Autobuzul Galați și R.C. 
Grivița Roșie. Cîștlgătoarea tro
feului va fi cunoscută sîmbătă.

In fine duminică, în organiza
rea Clubului sportiv școlar nr. 2 
patru formații de.juniori (C.S.Ș. 
Steaua, C.S Ș. «Triumf**, R. C. 
Sportul studențesc și C.S.Ș. 2) 
vor fi prezente, tot pe Stadionul 
tineretului, la întrecerile dotate 
cu «Cupa de iarnă".

Salutăm asemenea inițiative 
frumoase destinate să asigure o 
bună prestație în campionatul 
republican al juniorilor !

Prima repriză a fost mai echi
librată, și deși băcăuancele au 
condus de cîteva ori (2—0 în min.
3, 4—2 în min. 7, 5—4 în min. 
9) ele au fost mereu egalate, ul
tima dată cu două minute înain
tea terminării primei părți. Apoi 
gazdele s-au instalat la conduce
re, impunîndu-se printr-un ritm 
foarte rapid imprimat jocului, ca 
șl prin contraatacuri reușite. Au 
înscris: Dorgo 9, Biro 5, Bărbat
4, Oltean-Lăutaru 2, Jucan 2, 
Frîncu 2 — pentru Mureșul ; 
T6răk 9, Mozsl-Gaal 3, Căttaeanu 
3, Lupșor 2, Danilov-Călin 1 — 
pentru Știința. Au arbitrat foarte 
bine P. Cîrligeanu șl G. Dumi
trescu (București). (Andrei SZA
BO — coresp.).

sportivii le-am pus la punct, de
oarece aveam mare nevoie de 
ele pentru a pregăti ta cursul 
Iernii motoarele în vederea apro
piatului sezon. Avem tineri mo- 
tocicliștl care stat meseriași de
stoinici. De un mare ajutor ne-a 
fost cunoscutul alergător de dirt- 
track Mihai Bencik, un iscusit 
mecanic, care va apare ca pilot, 
alături de Valeriu Furdui, în 
cursele de ataș, iar strungarul 
Andrei Faur, mecanicul auto 
Cornel Botofan, sculerul Nicolae 
Kocsef și muncitoarea Elisabeta 
Tamaș Îmi inspiră multă încre
dere. Prin cele trei triaturi orga
nizate pînă ln prezent au trecut 
numeroși tineri, dintre care am 
reținut 14 motocicliști pe care îi 
vom înscrie ta campionatul jude
țean, unde vor avea ca adversari 
alergători din Llpova și Sebiș, a- 
poi, cei mai talentați vor fi pro
movați ta concursurile republica
ne chiar din acest an".

Am vizitat cele trei ateliere lin
gă care se află 10 boxe, de cu- 
rînd reamenajate, destinate spor
tivilor oaspeți pentru revizia mo
toarelor înainte de start. La ple
care, antrenorul —- motociclist 
Ion Lăzărescu ne-a arătat schița 
noului traseu de viteză, (cu zece 
viraje și o lungime de peste 2 000 
m) ales în centrul orașului, 
unde va avea loc la începu-, 
tul lunii mal, după o întrerupere 
de mulțl ani, prima reuniune a 
„Cupei F.R.M." ediția 1982, reîn- 
nodîndu-se astfel tradiția moto- 
clcllsmului de viteză la Arad.

Troian IOANIȚESCU

— Nu, lucrurile stau așa : o 
fi el locul 10 onorant, cum 
spuneți, dar dacă putem mai 
mult și n-o facem, se cheamă 
că nu muncim așa cum tre
buie ! De fapt, știți ce cred 
eu? Că dacă ar fi vorba de 
locul 10 intr-un ipotetic cla
sament european și... tot n-ar 
trebui să fim mulțumiți !

-----.......-— iuwmui naiti "MB

PROBLEMELE
(Urmare din pag. 1)

care. Mai mult, de la începutul 
acestui an, in „7“-le de bază al 
Crișuiui s-a produs o serioasă 
fisură, jucătorul Vasile Ungu- 
reanu nemaiprezentîndu-se la 
antrenamente. Aceasta, în plină 
desfășurare a campionatului !...

Cu nervii serios solicitați in 
ultima vreme, poloiștii orădeni 
nu au mai avut tăria de a re
zista și la unele decizii (contes
tabile) ale arbitrilor în meciu
rile care au precedat derby-ul 
lor cu Dinamo și au cedat, co- 
mițind un gest nesportiv, repro
babil, care in nici un caz nu 
caracterizează activitatea și 
cartea de vizită a acestei echi
pe : refuzul de a juca ultimele 
două minute ale partidei eu 
Dinamo, la scorul de 9—9, și 
părăsirea bazinului I Am vrea 
să credem că mai ales antreno
rul șl apoi sportivii orădeni, 
cîțiva dintre ei componenți ai 
loturilor reprezentative de se
niori și juniori, vor Înțelege că 
gestul lor nepermis umbrește 
buchetul de performanțe al e- 
chipei și că sancțiunile dictate

CINE BENEFICIAZ

Răspunsul este fără echivoc 
— clasa ! Evident, în pofida 
faptului că uneori mai apar 
excepții, colective în care cîți
va elevi, de bună seamă cei 
cu aptitudini sportive, demons
trează în fața colegilor lor, a- 
flați in postura de spectatori. 
Iar atunci cînd clasa sau școa
la sînt chemate să participe la 
diferite concursuri sau compe
tiții se apelează (e mai Co
mod l) tot la elevii cu velei
tăți sportive, la așa-zisele 
„vîrfuri"...

Ne-am bucurat, de aceea, că 
sondajul efectuat la o unitate 
de învățămînt din cartierul 
Berceni — Școala generală nr. 
36 — a întrunit, la lecțiile de 
educație fizică sau la activită
țile sportiv-educative, întregul 
colectiv al claselor. Cadre di
dactice cu pasiune pentru pro
fesiunea aleasă, cu recunoscute 
atribute pedagogice. Reușesc, 
prin lecții de o mare atracti- 
vitate, să capteze interesul co
piilor, determinîndu-i să parti
cipe cu toții la exerciții, să fie 
beneficiarii orelor de sănătate 
„cu efecte de apreciat pe pla
nul participării copiilor la în
tregul proces instructiv-educa- 
tiv desfășurat în școală" — cum 
ținea să sublinieze tovarășa 
directoare, prof. Maria Radu.

Dar, la Școala generală nr. 
36, din sectorul 4 al Capitalei,, 
se realizează ceva mai mult ; 
și anume, copiii care se dove
desc a fi talente autentice în 
sport sînt îndrumați, treptat, 
către performanță. Acțiunea 
este favorizată de înființarea, 
încă din 1979, de către Inspec
toratul școlar al municipiului 
București, a unei secții de gim
nastică, nucleul viitorului club,

$

Un semnal din partea a- 
matorilor de patinaj din 
cartierul Drumul Taberei, 
elevi la școlile generale nr. 
164, 169, 155, 193, 203, 204, 
205, 176, 206. 191, 197 și de 
la cei ai liceelor din aceas
tă zonă a Capitalei... Foarte 
mulți dintre ei practicau în 
anii trecuți patinajul, pe 
lacul circular din parcul A- 
lexandru Moghioroș, ferit 
de contactul cu arterele ru-

SISTEMUl NATIONAL
(Urmare din pag l) 

ramuri. Iată cîteva exemple, 
pornite de aici. Tînărul de 19 
ani Dumitru Senciuc (pregătit 
de prof. Bie Corneanu) s-a de
tașat net ca junior și în primul 
său an de seniorat a si ajuns în 
lotul olimpic „B“ de box, fiind 
un mijlociu sau semigreu de 
nădejde. El este, oricum, pro
dusul galelor săptămînale „Mă
nușa speranțelor”, organizate 
cu rîndul de toate cele 5 sec
ții pugilistice din oraș.

CAMPIONATUL
de F.R.N. sînt menite să-i fe
rească pe viitor de acțiuni ase
mănătoare.

Din păcate, turneul clujean 
ne obligă să readucem ln dis
cuție o problemă mai veche a 
campionatului de polo, aceea a 
arbitrajului. Se știe, degetele 
de la ambele mîini sînt sufici
ente pentru a-i număra astăzi 
pe cei capabili să conducă me
ciuri in prima grupă valorică a 
„Diviziei „A", arbitri din Bucu
rești și Cluj-Napoca (nici unul 
din Oradea 1). Regretabil este 
mai ales faptul că acești arbi
tri. putini la număr, știindu-se 
de neînlocuit, nu mai fac efor
turi, nu se concentrează sufi
cient pentru a ajuta efectiv 
buna desfășurare a întrecerii.

Ce putem reproșa arbitrilor 
noștri de polo 7 în primul rînd, 
lipsa unei maniere unitare in 
aprecieri. Pentru o greșeală 
identică, de exemplu, Ștefan 
Mihai elimină un jucător cu 
drept de înlocuire (Radu Rusu), 
iar Rolf Schilha dictează sim
plă eliminare (Viad Hagiu). 
Radu Nichita, de pildă, a dictat 
aceeași sancțiune (eliminare cu 
drept de înlocuire) împotriva



DUCAȚIE FIZICĂ -

J CLASA?...
/ edificator
ierală nr. 36

...Școala întreagă a trăit, de
unăzi, un moment emoționant. 
L-a prilejuit întîlnirea pe care 
unitatea de pionieri a organi
zat-o cu fruntași ai gimnasticii 
noastre, cu maestrul emerit al 
sportului Dan Grecu. fost cam
pion mondial la inele, cu lotul 
reprezentativ al României, cu 
campionii mondiali universi
tari. O întîlnire' inedită în care 
cei mai mici gimnaști ai școlii 
au făcut demonstrații (și ală
turi de ei foști elevi de la „36“ 
ajunși acum la Dinamo Bucu
rești), au ascultat evocări ale 
unor gimnaști reputați. au ob
ținut de la ei autografe.

Un imbold spre noi ambiții, 
către devenire, pentru a atinge 
piscurile marii performanțe !

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Alături de Clubul spor

tiv școlar nr. 1, la Baia Mare 
iși desfășoară o rodnică acti
vitate și Clubul sportiv școlar 
Minerul, cu „ateliere" de fot
bal, lupte și box, ca secție pe 
lingă Liceul industrial nr. 2.

• Cu prilejul împlinirii unui 
deceniu de activitate sportivă, 
elevii Școlii generale din co
muna Vulturești-Vaslui organi
zează o suită de întreceri, 
sub însemnele „Daciadei", la 
săniuș, handbal și fotbal. De 
menționat că o parte dintre e- 
levii acestei școli, cei mai do
tați, activează în cadrul secții
lor Clubului sportiv școlar din 
Vaslui.

Rubrică realizată de 
Tiberiu STAMA

I DRUMUL TABEREI..;
naj privesc cu amărăciune 
această „realitate". Unii 
dintre ei se încumetă să 
străbată întregul oraș, pînă 
la „Floreasca" sau „23 Au
gust". cei mai mulți, însă

și, în acest fel, zeci și 
sute de copii și tineri re
nunță la practicarea unui 
sport în aer liber atît de 
îndrăgit. Cui servește o a- 
semenea interdicție?...

dent pașii săi sînt îndrumați 
spre secția de baschet 1

Firește, un oraș ca Timișoa
ra oferă o multitudine de e- 
xemple. Ar putea fi citată ca
notoarea Aurora Darko, ajunsă 
în lotul olimpic, sau foarte ta
lentatul voleibalist Alexandru 
Csik. jucător inteligent, cu de
tentă. Dar capitala bănățeană 
rămîne încă datoare în planul 
selecției pentru ramuri sporti
ve importante ca atletismul, 
scrima, judo-ul. Rezervorul lo
cal este atît de bogat încît aș
teptăm o sporită eficacitate din 
partea descoperitorilor și „șle
fuitorilor de diamante" de pe 
malurile Begăi.

A DOUA ETAPĂ
DE ȘAH

Au continuat întrecerile echipe-:, 
lor angrenate în campionatul re
publican de șah — categoria 
„Bh. iată rezultatele etapei a
2-a  : seria SUD : ICED București 
— Spartac Buc. 5—5 ; Dinamo 
Victoria Buc. — Recolta Buc. 
4—6 ; Mecanică fină Buc. — Chi
mia Brăila 4—6 ; Vulcan Buc. — 
Farul Constanța 4,5—5,5 ; Con
structorul Ploiești — Energo Ba-

4DniMSIRATIA DE STAT 1010 PRONOSPORT INTORMEAiA
• LOZUL MĂRȚIȘORULUI ! 

Agențiile Loto-Pronosport și vîn- 
zătorii volanți din întreaga țară 
vă oferă în aceste zile o surpri
ză dintre cele mai plăcute : LO
ZUL MĂRȚIȘORULUI — emisiu
ne limitată, cu cîștiguri suplimen
tare acordate din fond special. 
Oricine joacă poate obține : AU
TOTURISME „Dacia 1300“, „Sko- 
da 120 L“ și „Trabant 601-, ClȘ- 
TIGURI ÎN BANI de 50.000, 
10.000, 5.000 lei etc. LOZUL MĂR
ȚIȘORULUI poate fi, desigur, și 
un cadou deosebit de plăcut !
• PRONOSTICURI... Concursul 

Pronosport de la sfîrșitul 
acestei săptămînl cuprinde și 
partide din prima etapă a 
returului campionatului Divi

* PLUSURILE Șl MINUSURILE VERIFICĂRII
I CU AKADEMIK, ÎN PERSPECTIVA
I MECIULUI CU BAYERN MUNCHEN
I 
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I 
I 
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I
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I 
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Trebuie să evidențiem efortu
rile care s-au făcut ca Universi
tatea Craiova să aibă asigurat 
un bun program de pregătire 
pentru dubla lntllnlre cu Bayern 
MQnchen. După desăvlrșlrea pre
gătirii in turneul din Grecia, 
săptâmîna aceasta, ca o ultimă 
verificare, cu caracter Interna
tional, Universitatea a avut ca 
parteneră de joc pe Akademik 
Sofia, care in ediția precedentă 
a ocupat locul 4 In campionatul 
bulgar. Meciul pe care l-am ur
mărit miercuri, pe stadionul Ti
neretului din Craiova, poate fl 
socotit bogat in învățăminte pen
tru jucătorii, antrenorii și condu
cerea clubului craiovean.

Sub raportul nivelului de pre
gătire, al evoluției tehnico-tacti- 
ce, se pot face aprecieri pozitive. 
Cum a remarcat șl antrenorul 
Ion Oblemenco, echipa a jucat 
in forță, demonstrind o bună ca
pacitate de efort și, în ciuda te
renului mal greu (cum va fi. 
probabil, și cel de pe stadionul 
Central, miercurea viitoare) s-au 
realizat faze bune, gindite, cum 
ar fi pătrunderile laterale (Bă
lăci, Geolgău și, mal ales, Ți- 
cleanu, un adevărat piston), în
cheiate cu centrări înapoi, la în- 
tîlnlre, centrări de gol, de care 
au beneficiat Clrțu, cămătaru, 
Irimescu șl chiar jucători din 
ultima linie — Ungureanu, ștefă- 
nescu sau Tillhoi, bine intercalați 
In atac. Miercuri, procentul de 
șuturi a fost bun (24), dar pre
cizia a scăzut la 50 la sută, clr
țu, Cămătaru, Geolgău sau Un
gureanu, ratînd din poziții exce
lente, uneori chiar singuri cu 
portarul (Cămătaru, Geolgău). A 
făcut excepție Irimescu, care prin 
forța și precizia șuturilor sale a 
marcat două din cele trei goluri. 
Timp de tO de minute, mecanis
mul echipei a funcționat cu mo
toarele în plin, folosirea rezer
velor (printre care mai tine
rii Clorolanu șl A. Popescu) di- 
minutnd apoi intr-o mare măsu
ră potențialul de joc. Universita
tea nu trebuie Insă să fie mul
țumită, să nu-și aprecieze evo
luția de ansamblu argumenttnd 
eă se află la început de sezon. 
Echipa trebuie să evolueze 
miercurea viitoare, adică peste 
cinci zile, la capacitățile ei ma
xime. la forma de vlrf, pentru 
că Bayern Mdnchen se află In 
plin campionat.

In meciul de miercuri în evo
luția echipei noastre au apărut 
șl fisuri mal vechi („floricele" în 
zona centrală a apărării), dintre 
care cele mal grave sînt la ca
pitolul disciplină. In sezonul de 
toamnă, Universitatea a evoluat 
în trei meciuri în 10 jucători (cu 
Dinamo, Progresul-Vulcan și 
Steaua) pentru că Beldeanu, Do- 
nose, Tilihoi au fost eliminați, 
dar se vede treaba că nu s-a 
învățat nimic din lecțiile respec
tive. Ceea ce s-a întlmplat 
miercuri. In prima repriză a Jo
cului cu Akademik, trebuie să 
constituie un nou (al cîtelea I) 
semnal de alarmă.

Este adevărat, cum am mai 
spus-o $1 In cronică, fotbaliștii 
bulgari au jucat dur, obstructio
nist, uitlndu-șl rolul pentru care 
au fost solicitați să facă drumul 
de la Sofia la Craiova. Dar la un 
fault al lui Dimov, Bălăci a gă
sit de cuviință să plătească ime
diat polițele și a intrat cu talpa 
In coapsa unui adversar, declan- 
sind un nou meci, de astă dată 
de... box. La altercația Cămăta
ru — Liubomirov, Bălăci a în
ceput din nou să se lovească cu 
Dimov, în încăierarea generală 
intervenind șl rezerva Purima, 
care a dat șl a Încasat pumni 
mai Înainte ca el să ti jucat.
Tînărul arbitru craiovean D. Pre- 
oțescu ar fl trebuit să-l elimine

A CAMPIONATULUI
PE ECHIPE

cău 6,5—3,5 ; scria NORD ; C.S.M. 
Rapid Arad — Voința Rm. Vîlcea 
4,5—5,5 ; Mondiala Satu Mare — 
Metalul Hunedoara 6—4 ; Univer
sitatea Craiova — C.S. Hercule 
Băile Herculane 5,5—4,5 ; CU- 
PROM Baia Mare — Crișul Ora
dea 5—5. Conduc în clasament : 
Farul Constanța și Universitatea 
Craiova, cu cîte 6 p, în seriile 
respective.

ziei „A- de fotbal din țară 
noastră, prilej cu care vor fi re
luate apreciatele emisiuni radio
fonice „Sport și muzică-. Coordo
natorul acestor emisiuni, Ghporghe 
Minoiu, sugerează participanților 
următoarele pronosticuri : I. Chi
mia Rm. Vîlcea — Steaua 1 ; II. 
Progresul — F. C. Argeș 1, X ; 
HI. F. C. Olt — Sportul stud. 1 ; 
IV. F.C.M. Brașov — C. S. Tîr- 
goviște 1 ; V. S.C. Bacău — F.C. 
C-ța 1 ; VI. Ascoli — Catanzaro 
1, X ; VII. Avellino — Fiorentina 
X, 2 ; VIII. Cagliari — Juventus 
X, 2 ; IX Cesena — Inter 1, X ; 
X. Como — Napoli X ; XI. Milan 
—- Bologna 1, X, 2 ; XII. Roma — 
Genoa 1 ; XIIL Torino — Udine- 
•e L 

pe Dimov, pe Liubomirov dar și 
pe Bălăci. Dar cum s-o facă în 
orașul lui ? Bălăci nu s-a sfiit 
pe stadionul „23 August- din Ca
pitală să se lovească cu pumnii 
cu fundașul Nikolov, la meciul 
România — Bulgaria, și cu atît 
mai puțin s-a sfiit s-o facă „la 
el acasă14. Cu Bayern Munchen, 
severul arbitru olandez Ch. Cor- 
ver, care nu este... D. Preoțescu, 
nu va mai trece desigur cu ve
derea asemenea abateri grave, 
chiar dacă Bălăci e un jucător 
«mare®, „cel mai mare“, cum 
crede el sau cum cred alții, dar 
care demonstrează un comporta
ment de neînțeles. Mai mult, 
U.E.F.A. a comunicat lista jucă
torilor cu cartonașe galbene în 
cupele europene. De la Craiova 
sînt în această situație Beldeanu, 
Negrilă, Bălăci. Cămătaru, care, 
dacă vor lua un nou cartonaș 
nu vor avea drept de joc pentru 
returul de la Mdnchen. Repetăm, 
Akademik s-a comportat nespor
tiv, dar Universitatea a răspuns 
la nesportivitate, arătind că la 
acest capitol echipa noastră cam
pioană are mari defecte, ceea ce 
presupune că antrenorii, conduce
rea secției de fotbal, conducerea 
clubului nu reușesc să introducă 
un spirit de exigență, să facă 
ordine In acest sens. Probabil 
că șl jucătorii de la Bayern 
Mdnchen vor trage de timp, vor 
face anti-joc sau vor ataca ad
versarul în forță. Fotbaliștii cra- 
loveni nu trebuie să răspundă 
cu aceeași monedă la acest stil 
de joc. AJungfnd In turui III al 
C.C.E., ei au datoria să facă to
tul pentru a se comporta la ni
velul așteptărilor In meciurile cu 
Bayern, echipă pe care o pot 
depăși printr-o dăruire totală, 
prin mobilizarea tuturor forțelor 
de care dispun, printr-o discipli
nă exemplară.

Constantin ALEXIE

DE AICI
CLASAMENTUL DIVIZIEI „A“

1. UNIV. CV.
2. Dinamo
3. Corvinul
4. F. C. Olt
5. Sportul stud.
6. S. C. Bacău
7. F.C.M. Bv.
8. Steaua
9. U.T.A.

10. „U“ Cj.-Nap.
11. C. S. T-viște.
12. „Poli- Tim.
13. F. C. C-ța.
14. Chimia
15. F. C. Argeș
16. Jiul

17 13 1 4 35-11 25
17 11 3 3 35-17 25
17 8 4 5 36-23 20
17 8 3 6 22-17 19
17 6 6 5 19-21 18
17 7 4 6 20-23 18
17 7 4 6 14-18 18
17 6 5 8'17-17 17
17 8 4 7 20-23 16
17 8 4 7 17-22 16
17 6 4 7 17-24 16
17 6 3 8 20-21 16
17 4 7 6 19-21 15
17 6 3 8 20-31 15
17 5 4 8 14-19 14
17 4 6 7 18-24 14

8 1 10 25-22 13
449 18-32 12

17. A.S.A. Tg. M. 17
18. Prog.-Vulcan 17

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI*
înaintea startului în actualul 

retur, „clasamentul adevărului", 
întocmit pe baza diferenței din
tre punctele clștlgate In deplasa
re șl punctele pierdute acasă, 
pleacă de la următoarea situație :

1. DINAMO +9 (+1»)
2. Univ. Craiova +7 (+24)
S. Corvinul ■H (+13)
4. F. C. Olt +3 (+ S)
5. S. C. Bacău +2 (- 3)
6. Sportul studențesc 0 (- 2)
7. U.T.A. 0 (- 3)
8. F.C.M. Brașov 0 (- O
9. „U“ Cluj-Napoca 0 (- 5)

10. Steaua —1 ( »)
11. F. C. Argeș —2 (- 5)
12. Jiul —2 (- 6)
13. C. S. Tîrgoviște —2 (- 7)
14. „Poli“ Timișoara —3 (- 1)
15. F. C. Constanța —3 (— 2)
16. Chimia —3 (-11)
17. Progresul-Vulcan —4 (-14)
18. A.S.A. Tg. Mureș —5 (+ 3)

GOLGETERII INTRE TUR
Șl RETUR

La startul returului, situația în 
clasamentul golgeterilor actualei 
ediții se prezintă astfel :

11 GOLURI : lordănescu (1 din 
11 m)

9 GOLURI : Petcu
8 GOLURI : Cămătaru, Gîngu
7 GOLURI : Cîrțu, D. Geor

gescu, Dragnea, Orac, Coraș, O. 
fonescu (2 din 11 m), lamandl 
(2 din 11 m), Bălăci (3 din 11 m)

fl GOLURI : Buduru, Bdldni,
Cîmpeanu II (1 din 11 m)

• TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO de astăzi, 26 februarie 1982, 
se televizează în direct începînd 
de la ora 17,40.

• CIȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 19 FEBRUARIE 1982. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% (autotu
rism Dacia 1300) și 5 variante 
25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 6 va
riante 100% a 12.662 lei șl 13 
variante 25% a 3.165 lei ; cat. 3 : 
16 variante 100% a 3.291 lei șl 
76 variante 25% a 823 lei ; cat. 4: 
53,50 a 2.153 lei ; cat. 5 : 236,75 
a 487 lei; cat. 6: 541,25 a 213 
lei ; cat. X : 3.100,50 a 100 lei. Re
port la cat. 1 : 500.000 lei. Auto
turismul „Dacia 1300“ de la cat. 
1, realizat pe un bilet jucat 100%, 
a revenit paricipantului RUGINA 
IORDACHI din București.

ULTIMELE VEȘTI DIN TABĂRA

„CELOR 18“
• UNIVERSITATEA CRA

IOVA, după meciul susținut cu 
Akademik Sofia, și-a definiti
vat formația, în care există o 
singură incertitudine : Beldea
nu, întindere • A.S.A. TG. 
MUREȘ a susținut miercuri un 
joc de pregătire la Mîrșa, cu 
Carpați. Rezultat final : 3—3.

• F.C. OLT a susținut un
amical cu Unirea Drăgășani, 
la Scornicești. Scor : 12—0.
Antrenorii Florin Haiagian și 
Victor Dinuț anunță formația 
standard, • SPORTUL STU
DENȚESC nu se întorsese 
pînă la ora redactării acestor 
vești din turneul întreprins 
în Iugoslavia și Italia !...

9 CHIMIA RM. VÎLCEA a 
făcut joi un joc-școală. la care 
nu a luat parte Cincă, acci
dentat în meciul cu F.C. Olt. 
Nume noi : Boțonea (de la U- 
nirea Alexandria), Ene (de la 
Automatica București), Pre- 
deanu (fost la Autobuzul 
București) • STEAUA a făcut 
antrenamente obișnuite. Acci
dentați : Ad. Ionescu, Nițu și 
Udrică. Un nou venit : M.
Barbu (de la C.S.M. St Gheor- 
ghe).

• S. C. BACĂU se prezintă 
cu lotul complet, același din 
prima jumătate a campionatu
lui. • F. C. CONSTANȚA nu 
anunță, la rîndul său. indispo
nibilități. Nu îl va putea utili
za. totuși, pe Turcu care are 
2 cartonase galbene.

• CORVINUL HUNEDOARA. 
Gălan are două cartonașe gal
bene și nu va juca. Echipa hu- 
nedoreană are unele probleme 
în alcătuirea „ll“-lui de debut. 
• U.T.A. Vaczi și Csordas sînt 
încă nerefăcuți după accidentă
rile din toamnă. în lotul ară
denilor figurează atacantul 
Roșu de la Strungul si funda
șul Găman, de la Rapid Arad,

SE REIA ÎNTRECEREA...
5 GOLURI : Augustin. Văetuș, 

Soiman, Boca, Anghel, Țevi, Ne- 
delcu (1 din 11 m), Giuchlcl (1 
din 11 m), Dobrin (3 din 11 m)

4 GOLURI : Gabor, Klein, Ghi- 
țâ. Paraschivescu, Manea, Sălă- 
jan, Fanici, Radu II (1 din 11 
m), Șumulanschi (1 din 11 m), 
Andri eș (4 din 11 m)

GOLGETERII ABSOLUfl
Clasamentul golgeterilor Divi

ziei „A" de-a lungul anilor are 
următoarea configurație înaintea 
etapei a 18-a a ediției actuale :

D. Georgescu ZIO goluri, Oble
menco 170, Adam 160, Dumitrache 
159, Ozon 157, Gh. Constantin 149, 
lordănescu 147, M. Dridea 142, 
Radu II 133, Dobay 130, Vaczi 125, 
N. Naghl 118, Ene II 116, Fl. Voi- 
nea 115, Bodola 114, Dobrin 111, 
Dembrovschi 108, I. Ionescu 107, 
M. Sandu 104, Ene I 103, Baratkl 
șl Broșovschi 100.

LONGEVITATE
Înaintea primei etape a retu

rului actualei ediții, „clasamen
tul longevității-, întocmit pe 
baza numărului de prezențe In 
Divizia „A-, se prezintă astfel :

Dinu 414 meciuri, Vigu și Do
brin 404, Dembrovschi 386, Anto
nescu 372, Dumitru 359, Hajnal 
355, Adam 354, Lucescu 351, O. 
Ionescu 349, Vișan 345, Domide 
342, Ispir și Ștefănescu 336, 
Ivan II 335, Simionaș 332, N. Ră- 
ducanu 329, R. Cîmpeanu 328, Le- 
reter 327, Deleanu 325, Birău, 
Anca șl Dumitrache 319, I. Jenei 
315, Broșovschi 314, Cheran 312, 
Pescaru 311, Boldni 310, M. Con- 
stantinescu 307, L. Sătmăreanu 
306, lordănescu 302, Bădin și Tă- 
năsescu 301, N. Naghi 300.

In acest retur, următorii jucă
tori au posiblitatea să intre în 
„grupul 300“ : Catargiu 295, Sa- 
meș 293, Mulțescu 292, Ciupitu 290, 
Beldeanu 288, Cazan 287, Anghe- 
lini 284.

ASTĂZI Șl MIINE — ULTIMELE ZILE DE PARTICIPARE!

TRAGEREA EXTRAORDINARA

1OW 28 FEBRUARIES?

a MÂ^ȚBȘORULUE

DIVIZIONARE
care probabil vor debuta du
minică.

• „POLI- TIMIȘOARA s-a 
pregătit Intens pentru a păși 
cu dreptul în primul meci al 
returului în fața propriilor su
porteri. Antrenorul Cicerone 
Manolache are, însă, două 
semne de întrebare asupra for
mației : Manea acuză o criză 
de discopatie.. Iar Anghel a 
făcut viroză gripală • JIUL nu 
anunță nici o indisponibilitate.

• F.C.M. BRAȘOV, care în 
această săptămînă s-a antre
nat doar in „familie", are trei 
noutăți în lot : Batacliu, trans
ferat în schimb cu Bucur, de 
la „U“ Cluj-Napoca, precum și 
doi tineri promovați din pro
pria pepinieră : Lăcătuș (aripă 
dreapta) și Mandocha (aripă 
stînga). • C. S. TÎRGOVIȘTE 
are tot lotul valid, o singură 
noutate : atacantul Ion Marin, 
de la Mecanică fină.

• PROGRESUL VULCAN 
nu-1 poate folosi pe Stoichiță, 
pentru cumul de cartonașe 
galbene. Este posibil debutul 
în Divizia „A" al lui Rob, ve
nit de la Metalul Plopeni • 
F. C. ARGEȘ. La meciul său 
de debut în calitate de antre
nor principal. Dobrin are pro
bleme în alcătuirea celui mai 
bun „11". deoarece Bărbulescu 
și Eduard sînt suspendați pen
tru cartonașe galbene.

• DINAMO se prezintă la
startul sezonului cu cîteva in
disponibilități notabile: D.
Georgescu, Vlad, Dragnea. Nu 
va juca nici Custov, pentru a- 
cumularea a două cartonașe 
galbene • „U“ CLUJ-NAPO
CA anunță titularizarea în 
„ll“-le de bază a lui Bucur 
și Vidican. Tot lotul este va
lid. A revenit la echipă Suciu, 
după satisfacerea stagiului mi
litar.

„TROFEUL PETSCHOVSCHI*

Situația în „Trofeul Petschov- 
«chl“ (decernat anual de ziarul 
nost fu celui mal sportiv public) 
la startul returului este urmă
toarea :

1. Constanța 9,44 ;
2. Cluj-Napoca 9.37 ;
3. București 9,29 ;

4—5. Arad și Bacău 9,25 ; 6.
Scornicești 9,12 ; 7—8. Craiova șl 
Tg. Mure.? 9,00 ; 9. Tîrgoviște 
8,77 ; 10. Timișoara 8,66 ; 11. Hu
nedoara 8,62 ; 12. Rm. Vîlcea 8,55; 
13. Pitești 8,37 ; 14. Brașov 8,33 ; 
15. Petroșani 8,00.

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE SPERANJE

întrecerea echipelor de speranțe 
se va relua odată 'cu star
tul Diviziei „A“. Se anunță 
o dispută Interesantă pentru ti
tlu, în care prima șansă o are 
echipa S. C. Bacău — actualul 
lider — care va evolua pe teren 
propriu în compania celorlalte 
contracandidate : Universitatea
Craiova, Corvlnul, Dinamo, F.C. 
Constanța și C.S. Tîrgovitșe.

Iată clasamentul înaintea eta
pei a 18-a :

1. S.C. BACĂU 17 12 4 1 52-11 28
2. Univ. Cv. 17 10 4 3 56-14 24
3. Corvinul 17 10 3 4 53-24 23
4. Dinamo 16 10 3 3 45-17 23
5. F. C. C-ța. 17 10 2 5 48-18 22
fl. C. S. T-viște. 17 10 2 5 32-21 22
7. F.C.M. Bv. 17 8 3 6 23-21 19
8. „Poli- Tim. 17 8 3 6 30-32 19
9. F. C. Argeș 17 8 1 8 23-26 17

10. Sportul stud. 17 7 3 7 27-36 17
11. A.S.A. Tg M. 17 7 1 9 25-28 15
12. Chimia 17 6 3 8 28-45 15
13. „U- Cj-Nap. 16 6 1 9 23-25 13
14. Steaua 17 4 4 9 26-44 12
15. Prog.-Vulcan 17 4 4 9 27-54 1<2
16. F. C. Olt 17 4 3 10 28-50 11
17. U.T.A. 17 4 0 13 15-51 8
18. Jiul 17 2 0 15 12-56 4

Nu pierdeți prilejul 
de a cîștiga :

• AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L- O 
MARI SUME DE 
BANI, variabile și 
fixe • EXCURSII 
în U.R.S.S. sau R.S. 
Cehoslovacă. VARI
ANTELE DE 25 LEI 
P ARTIC Ia A LA 
TOATE CELE 12 
EXTRAGERI, CARE 
ÎNSUMEAZĂ 120 DE 
NUMERE !

La tragerea simi
lară din 1 ianuarie 
a.c. s-au atribuit 
peste 111.000 de 
cîștiguri, intre care 
și 35 autoturisme ! 
OFERIȚI ȘI CELOR 
DRAGI BILETE LA 
ACEASTA TRADI
ȚIONALA TRAGE
RE !



BOXERI ROMANI
în ultima decadă a lunii martie, 

la București, este orogramat 
tradiționalul turneu inter
național de box „Centura do 
aur”. In cadrul pregătirilor pe 
care le fac pentru tradiționala 
competiție bucureșteană și mai 
ales pentru campionatele mon-

ATLETUL DANIEL ALBU 
ÎNVINGĂTOR LA PRAGA
PilAGA, 25 (prin telex). în 

capitala Cehoslovaciei a avut 
loc un concurs de săritură în 
înălțime, care se desfășoară în 
cadrul unui spectacol de sport 
și muzică și se bucură de mul
tă popularitate. întrecerea mas
culină a fost cîștigată do con
curentul român Daniel Albu 
care a trecut din prima în
cercare toate înălțimile pînă 
la 2,19 m. L-au urmat, cu 
același rezultat, cehoslovacul 
Vondra și polonezul Trzepizur. 
In continuare clasamentul ara
tă astfel :* 4-5. Ad. Proteasa și 
Eug. Popescu 2,14 m, 6. Mla- 
denov (Bulg.) 2,14 m etc.

Concursul feminin a revenit 
săritoarei Ulrike Meyfarth 
IR. F. Germania) 1,93 m. Pe 
locurile următoare : 2. Kra'wc- 
zuk (Polonia) 1,90 m, 3. An- 
donova (Bulg.) 1,90 m, 4. Me
yer (Elveția) 1,83 m etc.

C.M. DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din oag. 1)

pacitate ofensivă, printr-un 
joc spectaculos. Rapiditatea șl 
subtilitatea combinațiilor ofen
sive, ca și varietatea în fina
lizare au impresionat aici pe 
toți specialiștii. Din păcate, a- 
ceastă deosebită calitate ofen
sivă nu este dublată și de o 
mai mare siguranță în apă
rare. în acest moment al jo
cului, echipa română greșește 
des și cîteodată decisiv. Apli- 
cînd un sistem defensiv avan- 
sat,_ "cu un marcaj strict, în 
față, al celor mai buni jucă
tori adverși, handbaliștii româ
ni oferă spații mai mari pa 
semicerc, unde adesea se pro
duc infiltrări decisive care fac 
inutile intervențiile excelentu
lui nostru portar Nicolae Mun- 
teanu. Avînd în față jocul de
cisiv de vineri seară cu for
mația Iugoslaviei — în alcă
tuirea căreia intră handbaliști 
excelenți dotați tehnic, cum 
este conducătorul de joc Rad- 
jsnovici (subtil, foarte bun dri- 
bler, dar și un excelent reali
zator cînd este nevoie), ex
perimentatul Jurina, un jucător 
abil care speculează prompt 
orice inexactitate a apărării 
din fața sa, puternicii Vujovicî 
(un tînăr cu o remarcabilă 
forță de șut) și Grubici, pivo
tul Fejzula, ca și cunoscutul 
Krivokapici, un jucător „poli
valent", extrem de puternic și 
agresiv în atac — echipa ro
mână va trebui să-și strîngă 
rîndurile în apărare, să lupte

GRUPA „A“ : U.R.S.S. — R. F. Germania șt Cehoslovacia — 
Kuweit
GRUPA ,,B“ : Ungaria — Spania șl Suedia — Algeria
GItUPA ,,C“ : Polonia — R. D. Germană șl Japonia — Elveția 
GRUPA „D“ : România — Iugoslavia șl Danemarca — Cuba

După cum se vede, este ziua derbyurllor, în flecare grupă 
tntîlnlndu-se cele mal bune echipe. Jocul formației noastre are 
Ioc la Sindelfingen și va începe la ora 21,45 (ora Bucureștlulul). 
Să amintim cititorilor noștri că din flecare grupă primele trei 
clasate se califică în seriile semifinale, astfel : SEMIFINALA I 
(„A“ șl ,,C“), SEMIFINALA II („B“ șl ,,D“). în semifinale con
tează și rezultatele din grupele preliminare.

• ATLETUL ENGLEZ SEBASTIAN COE, 
campion olimpic și recordman mondial, a 
declarat, apropo de stimulentele medica
mentoase folosite de unii atleți : „Dopajul 
este violarea cea mai odioasă a idealu
lui olimpic !...“ • IN TIMPUL UNUI
MECI DE FOTBAL dintr-o categorie in
ferioară a campionatului vest-german, unul 
dintre tușieri (Alfred Brohl), nemulțumit 
că semnalizările sale nu erau luate în 
seamă de arbitrul de centru (Rudowskl), 
a aruncat steagul, a pătruns pe teren și 
l-a ... pocnit pe ,,central" : ,,A fluierat 
prost !" a spus el. Halal mod de compor
tare ! • PENTRU A DEMONSTRA PU
BLIC REZISTENȚA la efort prelungit, a 
,,mașinăriei" umane, un francez de 24 
de ani, Erik Lauro, a parcurs pe jos, în 
55 de zile, distanța de 3 800 km, de la New 
York la Key West, în Florida, etapele zil
nice măsurînd 50-80 km © UN SPORT 
care a luat realmente un mare avînt în 
întreaga lume este așa-numita „planșă 
cu pînză", care va figura chiar în pro
gramul J.O. din 1984 al regatelor de ya
chting. In Italia se speră ca pînă în anul 
J.O. de la Los Angeles numărul practi- 
canților „planșei" să depășească 5 mi
lioane ! • FOTBALUL PROLIFEREAZĂ
IN CANADA, motiv pentru care a fost 
necesară crearea unei ligi (profesioniste) 
care să organizeze activitatea competițlo-

nală. Amintim că 4 dintre cele mai bune 
echipe (Montreal, Vancouver, Toronto și 
Edmonton) activează în campionatul NASL 
(Liga nord-americană) © ARUNCAREA 
SULIȚEI este, indiscutabil, una dintre spe
cialitățile atlețllor finlandezi. în sezonul 
trecut, de pildă, media rezultatelor pri

milor 10 aruncători a fost de 88,72 m, pri
mul clasat avînd 91,88 m (Pentti Sinersaari) 
Iar al 10-lea, 85,78 m (Tapani Rinta-Keturi) 
• IN ANUL 1888, IN ELVEȚIA, la St. 
Moritz, au avut loc primele concursuri de 
skeleton, un fel de săniuță pe care con
curentul stătea culcat pe burtă. Un oa
recare Wilson Smith a avut ldeea să u- 
nească două skeletoane șl astfel s-a năs
cut... bobul, ai cărui debut olimpic a

fost consemnat abia în anul 1924, la 
Jocurile de la Chamonix (bobul de 4) 
• JIM HAYES (29 de ani) a suportat cu 
bine un transplant cardiac, fapt dovedit, 
între altele, șl de cel 5 000 de kilometri pe 
care i-a parcurs, pe bicicletă, prin dife
rite state ale S.U.A. Cînd a solicitat însă 
un post de funcționar la poșta din 
Memphis (statul Tennessee) administrația 
P.T.T. i-a răspuns foarte simplu : „Nu
sînteți apt medical !* © RECORDMANUL
MONDIAL la săritura cu prăjina, atletul 
sovietic Vladimir Poliakov, a declarat că 
în viitorul sezonul va lua parte și în în
treceri de decatlon, pregătirea multilate
rală pentru poliatlon ajutîndu-1 să reali
zeze... 6,00 m la prăjină ! • BASCHETUL 
CUNOAȘTE O DEZVOLTARE impresio
nantă în Anglia, patria fotbalului șl a 
rugbyulul. In mai puțin de un deceniu, 
de la cîteva zeci de mii de practlcanți s-a 
ajuns la peste 1 milion ... • NICI NU S-A 
DESFĂȘURAT faza finală a campionatu
lui mondial de fotbal ’82 și lată că a șl 
început agitația în legătură cu organizarea 
ediției din... 1990, mai multe federații na
ționale anunțîndu-șl intenția de a candida 
la organizarea turneului final. între aces
tea și Federația italiană, care a mal orga
nizat o dată, în 1934, campionatul mon
dial.

Romeo VILARA

PESTE HOTARE
diale din luna mai. pugiliștii 
români vor participa la o se
rie de întreceri peste hotare în 
Bulgaria, R. D. Germană și 
Italia :

Strandjata (3—7 martie, So
fia) — V. Iordache (semimus- 
că), Al. Șchiopu (muscă), L 
Sandu (pană), G. Didiță (semi- 
ușoară), N. Iordache și C. 
Hajnal (ușoară) ; „Chemie Cup“ 
(8—14 martie, Halle) — D. Ra
du (cocoș), M. Micloș (semi- 
mijlocie), N. Modrogan (mijlo
cie mică), D. Senciuc (mijlo
cie), L Cîrlan (semigrea) și T. 
Pîrjol (grea) ; Veneția (8—14 
martie) — C. Tițoiu (muscă). 
V. Ioana șl FI. Țîrcomnicu (se- 
miușoară), M. Fulger (ușoară), 
M. Ciubotaru (semimijlocle), 
V. Silaghl (mijlocie) șl G. Do- 
nid (semigrea).

HOCHEIȘTII NOȘTRI 
ÎNVINȘI ÎN POLONIA

VARȘOVIA, 25 (Agerpres), 
La Novy Târg s-a desfășurat 
meciul de hochei pe gheață 
dintre echipele Poloniei și 
României. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 8—2 (5—0, 
1—0, 2—2). Golurile formației 
române au fost marcate de 
Gereb și Solyom.

cu aceeași vigoare ca pînă 
acum pentru victorie.

Un element important în a- 
cest med, ca și în alte con
fruntări de aci, l-a constituit 
maniera diferită, uneori de-a 
dreptul „curioasă" — ca să 
folosim, totuși, un termen— e- 
legant — în care sînt conduse 
meciurile. Discuțiile au fost 
aprige și foarte „ascuțite". 
Partida România — Iugoslavia 
va fi arbitrată de cuplul sta
bilit inițial : perechea vest- 
germană Gunther Heuchert șl 
Volker Norek.

Credem în șansele reale ale 
handballștiloc noștri, pe care-i 
dorim și vineri seara învin
gători, pentru a putea aborda 
lupta pentru supremația din 
seriile semifinale de pe poziții 
mal „solide", mai certe.

CLASAM ENTl 
Grupa „A*

1. U.R.S.S. 2 2 0 0 75-36 4
2. R. F. Germania 2 2 0 0 43-28 4
3. Cehoslovacia 2 0 0 2 35-50 0
4. Kuweit 2 0 0 2 29-68 0

Grupa
i. Spania 2 2 0 0 42-35 4
2. Ungaria 2 1 1 0 50-40 3
3. Suedia 2 0 1 1 40-43 1
4. Algeria 2 0 0 2 35-49 0

Grupa mC-
1. R.' D. Germani 2 2 0 0 44-32 4
2. Polonia 2 2 0 0 44-34 4
3. Elveția 2 0 0 2 29-32 0
4. Japonia 2 0 0 2 37-56 0

Grupa ,.D-
1. România 2 2 0 0 54-44 4
2. Iugoslavia 2 10 1 56-40 2
3. Danemarca 2 1 0 1 37-38 2
4. Cuba 2 0 0 2 47-72 O'

0 OGLINDĂ FIDELĂ A MARILOR PERFORMANTE LA HALTERE
La toate categoriile sportivii români se află printre primii 10 
clasați din lume, dar ei au încă multe posibilități de progres

Federația Internațională de 
Haltere a alcătuit lista celor mal 
buni performeri mondiali pe a- 
nul 1981. Este publicat șl un 
clasament pe țări (primele 20) 
bazat pe rezultatele șl locurile 
ocupate de sportivi la marile 
competiții ale anului, precum și 
un tabel care ilustrează progre
sele primilor clasați fată de anul 
olimpic 1980.

Ce concluzii se desprind din 
aceste statistici 7 Vom mențio
na, In primul rînd — așa cum 
am mal arătat șl cu alt prilej 
— saltul calitativ făcut de halte
rofilii români, care la toate cele 
zece categorii figurează printre

Virgil Dociu la antrenament
primii 1» din lume. Pe națiuni. 
România ocupă locul 8, pe pri
mele poziții situtndu-se, In or
dine, U.R.S.S., Bulgaria, R. D. 
Germania, Polonia. Dar România 
ocupă o poziție înaintea altor 
țări cu vechi tradiții, nelipsite 
din Ierarhia mondială a acestui 
sport, ca R. F. Germania, R. P. 
Chineză, Japonia, S.U.A., Finlan
da, iran. Franța, R.P.D. Core
eană ș.a.

Din păcate, așa cum am mal 
spus, rezultatele bune ale spor
tivilor noștri au fost realizate 
abia spre sfirșitul anului 1981. 
Dacă ele ar fi fost obținute a- 
tunct cînd trebuia — adică la 
campionatele mondiale $1 euro
pene — afirmarea halterofililor

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • 11 sportivi vor

reprezenta Polonia la C.E. de 
sală de la Milano. Printre selec
ționați : Grazyna Rabsztyn, Lu- 
cyna Langer (60 mg), Jolanta 
Januchta (800 m), Elzbleta Kraw- 
czuk (înălțime). Marian Woro- 
nln (60 m), Janusz Trzepizur 
(Înălțime), Mariusz Klimczyk 
(prăjină).

BOX 9 La Birmingham, Tony 
Sibson, campion european la ca
tegoria semimijlocle (profesio
niști), l-a întrecut la puncte pe 
americanul Dwight Davison. En
glezul a fost desemnat șalanger 
oficial la titlul mondial deținut 
de Mârwin Hagler (S.U.A.).

BASCHET • La Atena, In tur
neul final al C.C.E., Squibb Can
tu a întrecut cu 103—72 (50—33) 
pe Panathlnalkos S în semifina
lele „Cupei Koraci" : Sibenlk — 
Steaua roșie Belgrad 101—83 (ta 
tur 99—115), Limoges — Zadar 
99—78 (ta tur 84—92). Finala la 
18 martie, la Padova, între Sl- 
benik șl Limoges.

CICLISM • Francezul Francis 
Castalng a cîștlgat cursa de la 
Grasse (Franța), acoperind 125 
km ta 2.57:30, urmat, ta același 
timp, de belgianul Eddy Planc- 
kaert, francezul Eric Bonet și ir
landezul Sean Kelly.

FOTBAL • La Valencia, m 
meci amical : Spania — Scoția
3—0 (1—0). Au marcat : Victor 

români ar fi fost completă, cea 
dorită. Credem că obținerea for
mei maxime a reprezentanților 
noștri la timpul potrivit, rete- 
rindu-no la Întrecerile cu mare 
pondere Internațională, constitu
ie unul din cele mai Importante 
obiective care trebuie să stea In 
fața antrenorilor șl sportivilor, 
Îndeosebi In acest an, la „mon
dialele* de la Llubllana.

Trectnd In revistă primii cla
sați la cele 10 categorii, ne vom 
putea face o imagine asupra de
calajului care ne mal desparte 
de elita mondială.

Cat. muscă. Pe primele locuri: 
1. Osmonallev (U.R.S.S.) 247,5 kg, 
rec. mond. (progres 2,5 kg) ; 2. 
Hadjlev (Bulgaria) 242,5 kg; 2—4. 
Gutowskl (Polonia), Manabe (Ja
ponia), Cea Iu-ceng (R. P. Chi
neză), toți cu dte 240 kg. Vasile 
Cocioran Împarte locul 10 cu in
dianul Karanakaran — 220 kg ; 
după ce sportivul nostru a pro
gresat cu 7,5 kg față de 1980.

Cat. cocoș. Rezultatele stat ex
cepționale : 1—2. Letz (R.D.G.1 și 
Mirzolan (U.R.S.S.) cu cîte 277,5 
kg — rec. mond. (progrese de 
cite 2,5 kg) ; 3. Kodlabașev (Bul
garia) 272,5 kg... 6. Gh. Maftei
257.5 kg (progres 5 kg) ; cu 
încă cinci kg În plus el putea să 
ocupe locul 4 1

Cat. pană. 1—2. Manolov (Bul
garia) șl Nunez (Cuba) cu cite
302.5 kg (progres 5 kg) ; 3. Sar- 
klzlan (U.R.S.S.) 297,5 kg... 5—8. 
Gelu Radu șl Pawluk (Polonia) 
cu cite 230 kg. O performanță 
remarcabilă a sportivului nostru, 
care a făcut un salt de 15 kg 1

Cat. ușoară. 1. Kunz (R.D.G.) 
345 kg — rec. mond. (progres
2.5 kg) ; 2. Pașov (Bulgaria)
332.5 kg ; 3. Avsetov (U.R.S.S.)
327.5 kg; ...6—7 Virgil Dociu (pro
gres 5 kg) șl Jao Jin-guan (R.P. 
Chineză) cu cite 312,5 kg.

Cat. semimijlocle. Rezultate ex
cepționale, grație performanțelor 
primilor clasați : 1. Rusev (Bul
garia) 360 kg — rec. mond. (pro
gres 5 kg) ; 2. Pervll (U.R.S.S.)
357.5 kg ; 3. Kunz (R.D.G.) 345
kg ; ...7. Dragomlr Cloroslan
337.5 kg (șl-a Îmbunătățit recor
dul cu 10 kg).

Cat. mijlocie : 1. Vardanian 
(U.R.S.S.) 392,5 kg (regres 7,5
kg) ; 2. Zlatev (Bulgaria) 382,5 
kg ; 3. Pollacik (Cehoslovacia)
367.5 kg ; ...5. Petre Dumitru 358 
kg (progres 10 kg ; deși rezulta
tul său este valoros, decalajul 
dintre primii clasați șl el este 
Încă foarte mare). Vardanian de
ține recordul mondial cu 400 kgl

Cat. semigrea : 1. Saldulaev 
(U.R.S.S.) 412,5 kg (progres 20
kg) ; 2. Blagoev (Bulgaria) 405
kg ; 3. Piotrowski (Polonia) 375 
kg ; ...7. Vasile Groapă 365 kg
(progres 7,5 kg).

(min. 26), Quinl (mln. 82) — am
bele din 11 m, șl Gallego (min. 
85). Au asistat 30 000 spectatori 
O în semifinalele C.E. de tineret 
(meci tur) : Spania — R. F. Ger
mania 1—0 (1—0) • La Troyes, 
In meci amical de tineret : 
Franța — Țara Galilor 0—0.

RUGBY o In ultimul meci din 
cadrul turneului Întreprins ta 
Franța, echipa Dinamo a Intllnit 
puternica formație La Rochelle, 
ta fața căreia a cedat cu 6—9.

SCHI • Slalomul uriaș de la 
Sarajevo a fost cîștlgat de aus
triacul Hubert Strolz — 2:36,29 
ta cele două manșe, urmat de 
Iugoslavul Bojan Krlzaj 2:36,43. In 
„Cupa Europei" conduce france
zul Frank Piccard 177 p, secun
dat de elvețianul Karl Alipger 
82 p.

ȘAH • După 5 runde, în tur
neul de la Roma conduce Kor- 
clnol cu 4,5 p. In runda a 5-a 
Korclnol l-a Învins pe Unzicker.

TENIS 9 La Genova : Lendl— 
Slozll 6—0, 6—3 ; Fibak — Vasse- 
lta 6—3, 6—3 ; Mottram — Pinner
7— 5, 6—3 • In turneul de la
Monterrey (Mexic) : Connors — 
Kohlberg 8—L 7—6 ; Fablano — 
Telstcher 7—5, 8—4 ; Gottfried — 
Maze 6—3, 6—3 ; Amaya — Palin 
6—4. 6—1. Stockton — Solomon 
B—4. 1—8, 7—5 ; Mayer — Flllol
8— 2, 6—2.

Iuri Zaharevici (cat. grea-ușoa- 
ră), la numai 19 ani, a îmbu
nătățit toate recordurile mon

diale la categoria sa
Cat. grea-ușoară : 1. Zahare

vici (U.R.S.S.) 425 kg — rec.
mond. (progres 20 kg) ; 2. Za- 
remba (Cehoslovacia) 415 kg ; 3. 
Milser (R.F.G.) 395 kg ; ...8. Ilie 
Vasile 365 kg (progres 15 kg ; 
diferența este totuși apreciabilă 
fată de primii clasați).

Cat. grea : 1. Taranenko
(U.R.S.S.) 427,5 kg — rec. mond. 
(progres 5 kg) ; 2. Asparuhov 
(Bulgaria) 405 kg ; 3. Baraniak 
(Cehoslovacia) 402,5 kg ; ...7 ște
fan Tasnadi 380 kg (deși a pro
gresat remarcabil, cu 15 kg, se 
află încă la mare diferență de 
primii clasați ; dar Tașnadi mal 
are resurse).

Cat. supergrea : 1. Pisarenko
(U.R.S.S.) 447,5 kg — rec. monf 
(progres 7,5 kg) ; 2. Heuser 
(R.D.G.) 427,5 kg ; 3. Rutkowski 
(Polonia) 415 kg ; ...9. Ștefan 
Tașnadi 372.5 kg (progres 10 kg). 
De fapt nu avem uti „super- 
greu" In adevăratul sens al 
cuvlntulul, deoarece participarea 
Iul Tașnadi la această categori» 
a fost Impusă de necesități.

Acesta este tabloul real al va
lorilor pe plan mondial. La pri
ma vedere, pozițiile ocupate de 
sportivii români nu par slabe. 
Dar, nu ne putem mulțumi doar 
cu atît. Sîntem convinși că spor
tivii noștri mal au posibilități de 
progres. Cu încă 10—15 kg mat 
mult, el vor putea concura, cu 
cel mal buni din lume. Numai 
munca șl disciplina In antrena
mente le vor aduce satisfacțiile 
dorite.

Ion OCHSENFELD

OLIMPIADA ALBĂ ’92 
ÎN R. F. G. ?

MUNCHEN, 25 (Agerprcs). 
Comitetul olimpic vest-german 
a anunțat că. intenționează să 
candideze la organizarea J.O. 
de iarnă în 1992. Președintele 
forului olimpic din R.F. Ger
mania. Willy Daume, a arătat 
că întrecerile ar putea fi găz
duite de stațiunile Berchtesga
den și Garmisch-Partenkirchen.

Șl CUPA CUPELOR 

In actualitate
Concomitent cu reluarea parti

delor din sferturile de finală ala 
C.C.E., la 3 martie se va desfă
șura și prima manșă din aceeași 
fază a „Cupei cupelor", compe
tiție considerată drept a doua ca 
importanță în ierarhia întreceri-
lor europene intercluburi. Iată 
programul :

Tottenham (a eliminat pe Ajax 
3—1, 3—0 și pe Dundalk 1—1, 1—0) 
va întîlni pe Eintracht Frankfurt 
(cu P.A.O.K. 2—0 și 5—4 după 
loviturile de la 11 m, cu S.K.A. 
Rostov pe Don 0—1, 2—0, după 
prelungiri).

Legia Varșovia (cu Valerlen- 
gen 2—2, 4—1, cu Lausanne 2—1,
1— 1) va juca cu Dinamo Tbilisi,
deținătoarea titlului (cu Grazer 
A.K. 2—0, 2—2, cu Bastia 1—L
3— 1, după prelungiri).

Standard Liege (Floriana La 
Valetta 3—1, 9—0, Vasas 2—0,
2— 1) va fi opusă formației F.C.
Porto (Velje 2—1, 3—0, Roma
2—0, 2—0).

în fine, Lokomotive Leipzig 
(0—2, 5—0 cu Politehnica Timi
șoara în meci preliminar, Swan
sea 1—0, 2—0, Velez Mostar 1—L
4— 1, după prelungiri) va juca cu 
C.F. Barcelona (Trakia Plovdiv 
4—1, 0—1, Dukla Praga 0—1, 4—0).

După cum se vede, toate întîl- 
nlrile se anunță interesante șl 
echilibrate.

într-un număr viitor al ziaru
lui vom prezenta partidele din 
Cupa U.E.F.A., ale căror sfer
turi de finală programează jocu
rile din tur, tot la 3 martie.
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