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CU TOATĂ FERMITATEA PENTRU ÎNDEPLINIREA
EXEMPLARA A SARCINILOR TRASATE DE PARTID
Astăzi, in Capitală, se deschid lucrările Con

ferinței pe țară a mișcării sportive, eve
niment de o deosebită Însemnătate pentru 

ridicarea pe o treaptă superioară a educației fi
zice și sportului — activități de interes națio
nal — al căror rol de tot mai mare răspundere 
în formarea și pregătirea multilaterală a tine
retului, in educarea comunistă a acestuia, a ma
selor largi de oameni ai muncii, este subliniat 
in permanentă de documentele de partid, în cu- 
vîntări ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președintele 
României socialiste.

Avind loc la scurtă vreme după ampla ana
liză de însemnătate istorică pentru viața Româ
niei socialiste — Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale din noiembrie 1981, care a de
terminat in toate domeniile de activitate o at
mosferă de puternic avînt, de efervescență po
litică, de profundă angajare a inimilor și con
științelor pentru realizarea integrală a mobiliza
toarelor obiective ale celui de-al doilea an al 
Cincinalului calității și eficienței —, Conferința 
mișcării sportive iși sporește astfel considerabil 
importanța și semnificația.

Expresie a profundului democratism care ca
racterizează fiecare sferă de activitate din țara 
noastră, și in domeniul mișcării sportive au avut 
loc in ultima perioadă ample și exigente dezba
teri la toate nivelurile asupra modului in care 
s-a acționat pentru îndeplinirea sarcinilor izvo- 
rite din documentele de partid, a prețioaselor 
indicații șl orientări cuprinse in Mesajele și 
Cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Acum, Ia Conferința pe țară a mișcării spor
tive, cu sufletele pline de recunoștință, cu pu
ternice sentimente patriotice, ne reamintim de 
rolul important ăl Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R., cu privire Ia dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului, din anul 1973, de 
acele momente de mare sărbătoare care au ur
mat forumului mișcării sportive din 1975, de 
acea zi de neuitat — 19 august 1976 — în care 
secretarul general al partidului a adresat înalte 
aprecieri sportivilor și tehnicienilor români care 
au obținut Ia Jocurile Olimpice de Ia Montreal 
cel mai prestigios bilanț din istoria participărilor 
românești Ia cea mai mare întrecere a sportu
lui contemporan. In acea zi memorabilă s-a năs
cut, din generoasa inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și ideea organizării „Dacia- 
dei”, o adevărată olimpiadă a sportului româ
nesc, care să cuprindă în activitatea de masă 
și de performanță întregul tineret al țării, mase 
tot mai largi de oameni ai muncii.

Condusă și îndrumată in permanență, cu grijă 
părintească, de către partid, mișcarea sportivă a 
căpătat, in ultimii ani. noi dimensiuni, a urcat 
noi și importante trepte pe planul calității și 
afirmării. Ajunsă in prezent la cea de a treia 
ediție, marea competiție sportivă națională „Da- 
ciada** a devenit un mijloc tot mai eficient de 
educare, de călire a maselor de copii și tineri, 
contribuind in același timp la realizarea unor 
remarcabile succese la cele mai mari competiții 
internaționale.

(Continuare in pag. 2-3)

Direcții de acțiune In județul Bacău

CU GRIJA FIREASCĂ PENTRU „SCHIMBUL DE MÎINE“
Preocupare deosebită pentru dezvoltarea ramurilor de sport

stabilite ca prioritare
De cîțiva ani, întrecînd alte 

județe cu o veche și recunos
cută tradiție în sport, Bacăul a 
ajuns și se menține pe un loc 
de frunte în ierarhia sportivă 
națională. Aceasta datorită, in 
pr’.aul rînd, spectaculoasei as
censiuni pe tărîmul gimnasticii, 
productivității cu totul deosebi
te a centrului școlar din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
(de unde s-au ridicat multipla 
campioană olimpică și mondia
lă Nadia Comăneci. precum si 
alte coechipiere ale sale), dar 
și creșterilor valorice realizate 
în alte ramuri sportive, cum ar 
fi handbalul, atletismul, boxul, 
halterele, judo-ul, fotbalul.

Anul trecut. Bacăul s-a si
tuat chiar in fruntea celorlalte 
județe sub raportul contribuției 
aduse la succesele sportului ro
mânesc în campionatele mon
diale și europene, la Jocurile

Mondiale Universitare, precum 
și în întrecerile balcanice. De 
asemenea, tot in 1981, Bacăul a 
ocupat locul 4 intr-un clasa
ment al județelor alcătuit pe 
baza rezultatelor obținute în 
campionatele naționale. Convin
gătoare prin aceste argumente 
de ordin statistic, imaginea for
ței reale pe care acest județ 
(altădată ca și absent de pe 
harta sportivă a țării) o repre
zintă la ora actuală în sportul 
românesc .este redată, în plan 
organizatoric, de existența ce
lor două secții de nivel olimpic, 
7 de nivel internațional și 40 de . 
nivel național în care sînt cu
prinși 3 maeștri emeriți ai 
sportului, 37 maeștri ai sportu
lui, 41 sportivi de clasă inter
națională șl 173 sportivi de ca
tegoria I de clasificare.

Despre aceste remarcabile re
alizări. ca șl despre multe alte

BOXERII DIN LOTUL REPREZENTATIV
ÎN BUNĂ FORMĂ SPORTIVĂ

reușite ale activității de masă 
și de performanță desfășurate 
pe meleagurile lor, băcăuanii 
îți vorbesc, desigur, cu justifi
cată satisfacție, fără a apela la 
un ton laudativ sau a lăsa im
presia unei atitudini de auto- 
mulțumire. Dimpotrivă, apreci- 
indu-și realist, exigent, munca 
depusă și rezultatele obținute, 
băcăuanii recunosc că — prin 
eforturi mat susținute în toate 
secțiile de performanță de pc 
cuprinsul județului, printr-o 
mai mare dăruire a sportivilor 
și antrenorilor, o disciplină fer
mă și o activitate educativă 
mai eficientă — bilanțul putea 
fi și mai bun, iar aportul lor la 
afirmarea internațională a spor
tului românesc și mai substan
țial. Ceea ce ei scot cu precă
dere în relief este dorința și 
preocuparea nu numai de men
ținere a pozițiilor cîștigate, ci 
mai ales de depășire a lor, de 
ridicare a performanțelor — cu 
deosebire la ramurile de spori 
stabilite ca prioritare : gimnas
tica, atletismul, handbalul, fot
balul etc. — la cote valorice 
mai înalte. Obiectiv posibil de

Constantin FIRANESCU

Sub semnul mobilizator

al „DACIADEI“

PREMIU PENTRU CEA MAI FRUMOASĂ 
BAZĂ SPORTIVĂ DIN JUDEȚ 

în vizită la iubitorii sportului din 
comuna Izvoarele—Tulcea

Printre trofeele care alcătu
iesc „vitrina” asociației sporti
ve din Izvoarele se află unul 
anume, cu care nici o altă aso
ciație tulceana nu se poate lău
da : Diploma acordată de C.C. 
al U.T.C. pentru cea mai fru
moasă ^ază sportivă sătească 
din județ. Iar locuitorii celor 
trei sate, care formează comu
na — Izvoarele, Nalbaut și 
Horea — îndeosebi cei tineri — 
sînt mîndii' de ea. Și de ce 
n-ar fi '! Ea vine să ateste că 
ei, izvoranii, au dat cel mai 
frumos exemplu de ceea ce 
înseamnă dragoste pentru sport, 
că ei, izvoranii, înțeleg și 
prețuiesc rostul exercițiului 
fizic în viața celor care răs
toarnă brazda ogoarelor, dînd 
țării dulcea pline de Dobro- 
gea. Zestrea numită „bază spor
tivă" la Izvoarele înseamnă un 
frumos mini-stadion împrej
muit, cu cabine șl grup sani
tar, cu tribună pentru 1000 de 
spectatori, cu sector de atle
tism. cu teren pentru volei si 
handbal ; inseamnă terenurile 
de volei, handbal, baschet din 
curțile școlilor, sălile de tenis 
de masă și șah șl mal înseam
nă locuri de joacă pentru cei

mai mici iubitori de mișcare ta 
aer liber.

Cum s-au născut toate aces
tea ? Să dăm cuvîntul pre
ședintelui Consiliului comunal 
pentru educație fizică și sport, 
învățătorul Valeriu Cristea i 
„Prin munca celor care iubesc 
sportul, de la copiii de-o 
șchioapă pină la tovarășul pri
mar Vasile Petrescu, la tova
rășul președinte al C.U.A.S.C., 
Ion Gherghișan, care este și 
președintele de onoare al aso
ciației, la alți oameni de frun
te ai comunei. Cind ai o bază 
sportivă frumoasă, tinerii, oa
menii comunei vin cu plăcere 
la sport, Ia acest... izvor de 
sănătate".

Tineretul din Izvoarele iu
bește, intr-adevăr, sportul, O 
spun faptele : și-au realizat o 
bază de toată frumusețea, echi
pa lor de fotbal, selecționată 
din sute de amici ai balonului 
rotund localnici, „bate" la por
țile Diviziei „C“, echipele de 
handbal, de volei, atlețil co-

Viorel TONCEANU

Opt piigiliști români vor Ii prezenfi ia turneul de la Veneția
Ea puține zile după încheie

rea turneelor pe categorii de 
greutate, componenții 
național de box s-au 
pentru un scurt stagiu de pre
gătire în vederea participării 
Ia turneul internațional „Cen
tura de aur" (22—28 martie)
— ultima etapă de verificare 
a potențialului de luptă înain
tea campionatelor mondiale din 
luna mal.

Miercuri, la sala de box a 
complexului sportiv „23 Au
gust", i-am intîlnit pe Georgi- 
că Donici, Constantin Tițoiu, 
Dumitru Cipere, Valentin Sila
ghi, Ion Cernat, Mihai Ciubo
taru, Florian Tircomnicu, Vio
rel Ioana, Mihai Fulger, Cor
nel Bălan, Ionel Fanaite, ală
turi de antrenorii Dumitru 
Gheorghiu șl Gheorghe Iliuță. 
în programul zilei erau pre
văzute intîlniri cu sparring- 
partneri, tineri pugiliști din

lotului 
reunit

cadrul Centrului de pregătire 
olimpică (înființat de curînd 
pe lingă clubul Rapid), al că
rui antrenor coordonator este 
reputatul tehnician Tedi Nicu- 
lescu.

Pe rînd. au urcat treptele 
ringului pentru trei reprize de 
box. de cele mal multe ori cu 
trei parteneri diferiți, C. Ti- 
țoiu, V. Ioana, Fi. Tircomnicu. 
M. Fulger, M. Ciubotaru, V. 
Silaghi, G. Donici și I, Cernat. 
D. Cipere (accidentat) și C. 
Bălan (in convalescență) au a- 
vut un program de pregătire 
specială.

în bună dispoziție de luptă 
și destul de aproape de forma 
sportivă s-au prezentat C. Ti- 
țoiu, V. Ioana, G. Donici șl 
V. Silaghi. Primul, deși Intens

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

(Continuare in pag 2-3)

Campionatul mondial de handbal
ECHIPA NQASTRA l-A REUȘII SA TREACĂ BE UlTIMUl OBSTACOL (SPANIA)

PE MAIN, 4
Ultima etapă

(Continuare în pag. 2-3)

FRANKFURT 
(prin telefon), 
a turneelor semifinale din a- 
ceastă ediție a C.M. de handbal 
masculin a fost marcată de o 
mare surpriză: aci, la „Eissha- 
Ue“, în meciul de deschidere a 
cuplajului, selecționata țării 
noastre a fost întrecută de re
prezentativa Soaniei. ratînd. în 
acest fel. posibilitatea califică
rii în finala competiției. Hand-

baliștii noștri vor juca sîmbă- 
tâ. pentru locurile 5—6 cu 
R.D.G si le rămîne satisfacția 
de a fi obtinut calificarea pen
tru Jocurile Olimpice din 1984, 
de la Los Angeles.

Echipa Spaniei
gat cu 22—20 (10—7). Este cea 
de a doua infringere suferită 
de echipa română in Întregul 
său palmares de 17 jocuri cu 
formația Spaniei! Rezultatul

a cîști-

este cu atît mai surprinzător, 
cu cît, nu cu mult in urmă, in 
cadrul unui turneu desfășurat 
la Jerez de la Frontera deci 
pe teren propriu, handbaliștil 
spanioli n-au reușit să întreacă 
pe cei români, meciul termlnîn- 
du-se la egalitate <17—17).

Hristache NAUM

(Continuare In pap. a 4-a)



CONFERINȚA PE ȚARĂ Turneele finale feminine de volei

A MIȘCĂRII SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

Numai în ultimul an, de pil
dă, prin eforturile comune ale 
Consiliului National pentru E- 
ducatie Fizică și Sport și ale 
celorlalți factori cu atribuții, 
s-a ajuns ca bilanțul partici- 
panților la competițiile de 
masă să depășească cifra de 
opt milioane. în aceeași perioa
dă. aproape cinci milioane de 
tineri și-au trecut normele 
complexului „Sport și sănăta
te", iar peste patru milioane 
au fost cuprinși în acțiuni tu
ristice de masă, cu un valoros- 
conținut educativ.

în acest moment de bilanț,
consemnăm, de asemenea, cî- 
teva din realizările de vîrf ale
sportului nostru de perfor
manță obținute 
Conferință pe 
sportive. Fste 
care tricolorii

de la trecuta 
tară a mișcării 

intervalul în 
români au cu

cerit 52 de medalii olimpice — 
dintre care 10 de aur —, 325 de 
medalii Ia campionatele mon
diale și europene — 78 fiind 
de aur —. 65 de titluri de cam
pioni mondiali universitari, 
pentru a nu mai aminti zecile 
și sutele de victorii. obținute 
Ia marea majoritate a discipli
nelor, în alte competiții inter
naționale de amploare. Fără 
îndoială că acest avînt deose
bit a fost determinat. în bună 
măsură, și de competență și 
pasiunea cadrelor tehnice, ale 
profesorilor de educație fizică 
și antrenorilor, ale entuziastu
lui activ obștesc al mișcării 
sportive, precum și de întă
rirea continuă a bazei mate
riale. înfloritoare astăzi în toa
te județele țării.

în oglinda strălucitoarei vi
trine a sportului românesc de 
performanță revedem astăzi, 
împreună cu toți iubitorii spor

tului figurile unor noi mari 
campioni români, care au cu
cerit in acești ani consacrarea 
mondială, care au înscris, prin 
izbinzile lor sportive, noi pa
gini de aur în istoria mișcării 
sportive românești. Au făcut-o 
printre alții, acei admirabili 
laureați olimpici de la Mont
real și Moscova : Nadia Comă- 
neci, Sanda Toma, Ivan Pat- 
zaichin, Ștefan Rusu, Corneliu 
Ion, Vasile Diba. Dar, fără în
doială, acest tablou de onoare 
poate cuprinde încă nenumă
rate nume de mari campioni 
care au onorat mișcarea spor
tivă românească.

Trecind în revistă principa
lele realizări dobîndite in peri
oada 1975—1981, încercăm, de
sigur. satisfacția multor împli
niri. Dar, în același timp, ra- 
portînd aceste progrese la con
dițiile create la nivelul cerin
țelor, al sarcinilor încredințate 
de partid, știm că nu s-a fă
cut încă lotul pentru valorifi
carea deplină a potențialului 
existent, că mai sînt destule 
neajunsuri și lipsuri, atît în 
activitatea de masă cit și de 
performanță, că — la toate ni
velurile — trebuie depuse efor
turi mult sporite, trebuie in
staurată mai multă ordine și 
disciplină, trebuie să se mun
cească mai mult și mai bine, 
cu pasiune și răspundere spo
rite. Numai astfel activitatea 
generală dc educație fizică și 
sport se va înscrie la cota exi
gențelor actuale. își va înde
plini în întregime rolul impor
tant încredințat de partid în 
măreața operă de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și dc înaintare a 
României spre comunism.

DISPUTE DÎRZE ÎN ZONA RETROGRADĂRII
Tensiune mare în turneele fi

nale ale Diviziei ,,A“ de volei. 
Ziua a doua a consemnat rezul
tate contradictorii în grupa echi
pelor care luptă pentru supra
viețuirea în prima divizie. Iată 
amănunte :

DEVA. 4 (prin telefon). Cu o 
zi înaintea încheierii disputei pen
tru evitarea retrogradării, incer
titudinea domnește încă, nici una 
dintre cele 4 echipe neflind si
gure de salvare. în reuniunea de 
joi, Rapid a întrecut pe Univer
sitatea Craiova cu 3—1 (10, —3, 
8, 6), studentele avînd inițiativa 
doar într-un set, în timp ce

bucureștencele au jucat variat și 
în forță la fileu, cîștigînd pe me
rit. Remarcări : Mariana Aposto- 
lescu, Maria Ivanov, Constanța 
Iorga (R), Marilena Dubinciuc 
(U). Arbitri : M. Marian (Ora
dea) și V. Arhire (Brașov). Un 
joc de mare luptă au oferit apoi 
Maratex Baia Mare și Universi
tatea Timișoara. Tinerele studente 
au făcut mare risipă de energie, 
dar băimărencele s-au dovedit 
mai decise în atac. Maratex a 
cîștlgat cu 3—2 (12, —15, —10, 11, 
8), remarcate : Vasilica Bîcă, Fi
delia Crișan, Niculina Stănică 
(M), Doina Gheară și Cristina

REZULTATE DIN DIVIZIA „B“
în etapa a 4-a a Diviziei „B“ la 

volei s-au înregistrat următoarele 
rezultate : FEMININ, seria I: Pra
hova I.P.G. Ploiești — Univ. 
București 0—3, Penicilina II Iași 
— Voința București 0—3, Confec
ția București — Ceahlăul Piatra 
Neamț 3—2, C.P. București — 
C.S.Ș. Zimbrul Suceava 3—1; se
ria a II-a : Chimia Rm. Vîlcea — 
Chimpex II Constanța 3—1, 
A.S.S.U. Craiova — Spartac Bucu
rești 3—2, Olimpia Metal 33 Bucu
rești — Calculatorul București 
C—3, Chimia Tr. Măgurele — 
Braiconf Brăila — amînat 7.III ; 
seria a IlI-a: Textila Cisnădie— 
.,U“ Cluj-Napoca 2—3, Corvinul 
Dacia Deva — Armătura Zalău 
3—0, Olimpia Oradea — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 3—2, G.I.G.C.L 
Brașov — C.S.Ș. Explormin Ca

ransebeș 3—0. MASCULIN, seria 
I: I.O.R. București—Prahova I.P.G. 
Ploiești 3—2, I.C.I.M. Brașov — 
Viitorul Bacău 2—3, Steaua II — 
Relonul Săvinești 1—3, Metalul 
Suceava — Spartacus Brăila 1—3 ; 
seria â II-a : Electroputere Cra
iova — Carpați Rmn Vîlcea 0—3, 
Rapid — Vulcan București 3—0, 
Metalul Hunedoara — SARO Tîr- 
goviște 3—0, Electra București — 
PECO Ploiești 3—0 ; seria a IlI-a; 
Electromureș Tg. Mureș — „U“ 
Cluj-Napoca 3—0, Oțelul Oraș Dr. 
Petru Groza — Motorul Baia Ma
re 2—3, Voința Beiuș — Voința 
Alba Tulia 3—2, Metalul Bistrița 
— Voința Zalău 2—3. (Corespon
denți : N. Mateescu, S. Gîornoiu, 
M. Domițian Gh. Botezan, O. 
Bălteanu. V. Popovici, C. Gruia, 
I. Vlad, M. Vlădoianu, I. Mîndres- 
cu, I. Ghișa. I. Simion).

Zoppelt (U). Arbitri : I. Covaci 
(Buc.) — Al. Ignat (Tg. M.). In 
clasament : 9. Maratex 4 p (6:3), 
10. Rapid 3 p (4:4), 11. Univ. Ti
mișoara 3 p (5:5), 12. Univ. Cra
iova 2 p (3:6). Azi, ultimele par
tide : Maratex — Univ. Craiova și 
Rapid — Univ. Timișoara. (I. 
JURA, coresp.).

TG. JIU, 4 (prin telefon). In 
ziua a doua a turneului pentru 
locurile 5—8, știința Bacău a în
vins cu 3—2 (8, -7, 2, —4, 1) pe 
Chimpex Constanța. Joc cu mari 
sinuozități de prestație. Evi
dențiate : Monica Moise, Floren
tina Mangeac, Margareta Pescarii 
(S), Emilia Mănăilă și Ileana Stati 
(C). In celălalt meci. Penicilina 
Iași — C.S.M. Libertatea Sibiu 
3—2 (10, 8, —6, —14, 8). Dispută 
dirză, cu spectaculoase inversări 
de scor. Penicilina a condus cu 
2—1 șl 13—6 in setul patru, dar 
a fost egalată. In setul decisiv, 
însă, ieșencele au jucat lucid. 
Cele mai bune : Mihaela șl Ga
briela Bordei, Geta Popescu, Ma
rina Bejenaru (P), Mirela Po- 
poviciu și Doina Bischin (CSM). 
Arbitri : I. Șușelescu — N. Io- 
nescu (Buc.). Azi, meciurile : Ști
ința — Penicilina, Chimpex — 
C.S.M. (P. CRISTEA, coresp.).

DUPĂ PRIMELE TURNEE 
PE GRUPE LA MASCULIN

Azi, In Județul Brașov „RALiUL ZĂPEZII44
Astăzi, în județul Brașov, se 

desfășoară prima întrecere aut- 
tomobilistică din acest an : 
„Raliul zăpezii", competiție 
tradițională în țara noastră, de 
fapt prima etapă a campiona
tului republican de raliuri. 
Plecarea în acest concurs are 
loc la ora 14,01 (oră la care 
va lua startul primul echi
paj) din fața clădirii rectora
tului Universității din Bra
șov, iar sosirile, în același loc, 
începînd de la ora 20,40.

Traseul „Raliului zăpezii" 
este numai in județul Brașov, 
automobiliștil urmînd să trea
că cu acest prilej prin Poiana 
Brașov, Pîrîul Rece, Rîșnov, 
Predeal, Tîrlungeni, Pietrele 
lui Solomon ș.a. Premierea va 
avea loc în fața rectoratului 
mîine. în jurul orei 9,30 dimi
neața.

După primele turnee pe grupe 
din cadrul fazei a doua a cam
pionatului masculin de 
samentele se prezintă

Locurile 1—4
DINAMO
Steaua
Silvania Șimlcu S. 
Tractorul Brașov 

Grupa A 
DELTA TULCEA 
Explorări Baia Mare 
„Poli". Timișoara 
Calculatorul

Grupa B
C.S.U. GALAȚI

volei, cla- 
astfel :

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. _____ _
2. Universitatea Craiova
3. C.S.U. Oradea
4. C.S.M. Suceava

Următoarele turnee vor avea 
loc duminică, luni șl marți la 
Brașov (locurile 1—4), Tiniișoara 
(gr. A) și Oradea (gr. B).
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LA CONCURSURILE COPIILOR LORPĂRINȚII, CU TOȚII

sute

O arăta 
în confe- 
sportului 

cînd con-

La- Hotarele comună a ju
dețului Giurgiu, muncește pro
fesorul de educație fizică Mir
cea Ionescu. Foarte bine, veți 
zice, dar mai sînt sute și 
de profesori care activează la 
Scoli de la sate. Da, vă vom 
răspunde noi. numai că pro
fesorul de la Hotarele a reușit 
un lucru deosebit, poate un 
unicat în materie, și anume să 
realizeze în comună o puternică 
echipă de sanie care a ajuns să 
furnizeze titulari chiar și lotu
lui reprezentativ. De aceea

FUMĂTORII SĂ RESPECTE
EFORTUL SPORTIVILOR!

Este adevărat, în sălile Con
strucția și Politehnica din Ca
pitală nu există afișe care să 
indice interzicerea fumatului. 
Dar, mai este oare nevoie de 
așa ceva, trebuie specificat 
„negru pe alb“ că Intr-o sală 
de sport fumatul are inter
dicție totală, din o mie și 
unu de motive, prea bine 
noscute ? Si totuși, se mal 
sesc săli-gazdă ale unor 
treceri sportive In care 
mează nu numai unii dintre 
spectatori, cl chiar 
trenorl și arbitri 
tocmai cei care ar

ne-am oprit, pentru rîndurile 
care urmează, la isprava har
nicului profesor din comuna 
giurgiuveană.

Cum a început frumoasa po
veste a săniușului de perfor
mantă Ia Hotarele ? 
chiar Mircea Ionescu 
rința județeană a 
giurgiuvean... „Iarna, 
dițiile de a organiza orele de 
sport și celelalte activități in 
săli sint mai dificile, am so
cotit că trebuie să utilizăm 
condițiile naturale ale comunei 
noastre, cu multe dealuri îm
prejurul ei. Primele momente 
n-au reprezentat decît nevino
vate întreceri cu săniile micu
ților școlari. Cu vremea ne-am 
perfecționat, am ajuns la veri
tabile campionate pe școală. 
Cercul concurenților s-a lărgit, 
elevii din clasele

Frumoasa poveste

mai mari

adevărată

cu- 
gă- 
în- 
fu-

de la Hotarele (Giurgiu)

unll an
ii). adică 
trebui să

cazul în-intervină prompt în____ ___
călcării disciplinei elementare. 
Pentru că, a fuma Intr-o sală 
de sport Înseamnă nu numai 
a nu tine seama de o solici
tare elementară în scopul a- 
părării sănătății sportivilor 
(care depun eforturi deosebi
te In timpul disputelor), ci 

.chiar nerespectarea a.b.c.-ului 
disciplinei.

Cazuri stridente am Jntilnt 
In sălile Construcția și Poli
tehnica, unde — în timpul 
desfășurării și în pauzele unor 
meciuri divizionare de baschet 
— se fuma de zor și fără je
nă, ca la cafenea... Nu este 
cazul să arătăm de ce nu tre
buie să se fumeze într-o sală 
de sport. In schimb, apreciem 
că în primul rînd antrenorii 

șl arbitrii au datoria de a fi 
exemple, de a-i împiedica pe 
alții să aprindă țigările în să
lile de sport și nicidecum să 
dea chiar ei tonul indiscipli- 

, nel !
N. TOKACEK — coresp.

simțit provocați de reu- 
puștanilor și, iată, star- 
concursurilor noastre au 

foarte populate, 
primele

Și iată cum am ajuns să fim 
și noi cunoscuți, mai intii in 
județ apoi chiar și in între
ceri mai importante. Acum a- 
vem sănii de performanță, a 
fost cadoul „Daciadei", pentru 
că ne-am evidențiat și în faza 
interjudețeană. Am dat și pri
mul component al unui lot na
țional, pe Gheorghiță Soare, 
selecționat între cei mai buni 
juniori ai țării. După ce a ob- 
țnut locui II in finala pe țară 
categoria 14—19 ani, a „Da
ciadei", el a ieșit primul Ia 
concursul de selecție „Cupa 
primăverii". Avînd atitea satis
facții, sc ințeiege că vrem să 
continuăm urcușul și să facem 
din Hotarele un izvor de cam
pioni la săniuș".

Iată scurta dar semnificativa 
povestire despre sportivii din 
Hotarele și despre un dascăl 
de sport plin de ambiție și de 
idei. Nu-i deloc o întîmplare 
că — asigurîndu-și 
familiilor sportivilor 
pienta acțiune de la

o 
tinerii con- 
acasă o at- 
pasiunii lor

Constantin Tițolu (stingă), in 
Mircea Doboș.

timpul antrenamentului cu tirtarut 
Foto : Vasile BAGEAC

BUNA FORMA SPORTIVA
(Urmare din pag. 1)

adeziunea 
— inci- 

Hotarele 
frumoasă

s-au 
șitelc 
turile 
devenit foarte populate, iar 
lupta pentru primele locuri 
foarte aprinsă ! Constatînd că 
mulți dintre elevi au reale ca
lități pentru sanie, am începui 
să ne gîndim Ia mai sus 1 Și, 
așa, au apărut și primele sănii 
de concurs, sănii construite de 
noi, bineînțeles departe de per
fecțiunea celor din marile cam
pionate. Dar și cu aceste „ma
șini" locale am reușit să în
vingem în întrecerile din afara 
comunei. Pentru că, de-acum, 
ne-am lărgit zona de acțiune. 
Foarte interesantă a apărut ati
tudinea părinților. Cînd joaca 
acelor copii de pe derdelușu- 
rile de la Hotarele a devenit 
un lucru serios, interesul lor 
pentru reușitele odraslelor s-a 
deșteptat puternic. Și am avut 
in familiile concurenților noș
tri veritabile puncte de spri
jin. Pentru că întreaga organi
zare a concursurilor o asigurăm 
cu forțe proprii, l-am văzut cu 
bucurie pe sătenii din Hotarele 
pariicipînd la amenajarea pir- 
tiilor, sărindu-le in ajutor la 
confecționarea săniilor. deve
nind spectatori plini de entu
ziasm Ia campionatele noastre.

a luat — rapid — 
dezvoltare. Micii și 
curenți au găsit și 
mosferă favorabilă 
și, astfel, s-a fortificat văzînd 
cu ochii o inițiativă firavă și 
reprezentînd, poate, doar o so
luție pentru organizarea în aer 
liber a orelor de sport, !n faza 
sa inițială. Viața, faptele, de
monstrează că spiritul inova
tor, ca și neastimpărul creator 
al unui harnic profesor de edu
cație fizică, Intîlnindu-se cu 
bunăvoința și inițiativa fami
lială, poate furniza rezultate 
deosebite și în viața sportivă 
a unei comune.

Eftimie IONESCU

solicitat de tinerii M. Doboș, 
V. Stancu și D. Jianu, s-a miș
cat bine, a eschivat și a lovit 
în viteză, primele semne de 
oboseală făcîndu-și, totuși, a- 
pariția abia în ultimele secun
de ale antrenamentului. V. Ioa
na, protejat de antrenori (i-au 
fost repartizați trei tineri mal 
ușori în greutate : N. Talpoș,
M. Lazăr, D. Slănciulescu), s-a... 
jucat cu partenerii săi, lovind 
variat și în viteză pe întreaga 
durată a antrenamentului. V. 
Silaghi, în compania lui T. E- 
nache (Rapid) șl Gh. Bețeanu 
(Steaua), a manifestat mai 
multă precizie în acțiunile de 
atac șl apărare, iar G. Donicî 
ni s-a părut mult mai bine pus 
la punct decît în ultimele me
ciuri de la Galați.

Mulțumitor s-au comportat M. 
Fulger (cu doi adversari pu
ternici și mai grei decît el :
N. Vînătoru și Gh. Encună), L

Cernat și M. Ciubotaru. Ca șl 
M. Fulger. Ciubotaru a trebuit 
să depună mari eforturi pentru 
a face față asalturilor lui San
du Mihalcea (care a reluat pre
gătirile. la asociația sportivă 
F.E.A. — antrenor Steliăn Bă- 
dănaș — șl s-a prezentat bine 
la prima sa apariție pe ring) 
șl ambiției tînărului Dănilă 
Bumbac.

Săptămîna viitoare, C. Tițo
lu, V. Ioana, FI. Țircomnicu, 
M. Fulger, M. Ciubotaru, V. 
Silaghi, G. Donicî și I. Cernat 
(însoțiți de antrenorii D. 
Gheorghiu și Gh. niuță) vor fi 
prezenți la un turneu interna
țional, la Veneția.

T

ASTĂZI Șl MllNE

ULTIMELE ZILE

DE PARTICIPARE!
SĂNIERII SINĂIENI AU CUCERIT 

CUPA CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE7/
n

SINAIA, 4 (prin telefon). Con
cursul de sanie dotat cu „Cupa 
cluburilor sportive școlare", des
fășurat pe pîrtla din localitate, 
s-a încheiat cu succesul selecțio
natei unității locale, care a to
talizat 22 p. Au urmat tn clasa
ment: 2. Vatra Dornci 21 p, 3. 
Miercurea Ciuc 12 p, 4. Petroșani 
11 p. Clasamente individuale : 
BĂIEȚI: 1. Al. Comșa (Sinaia) 
2:48,36; Z. C. Popescu (Sinaia) 
2:49,68; 3. G. Marinaș (Sinaia) 
2:49,87; 4. G. Casian (Vatra Dor- 
nei) 2:50,06; 6. M. Iordache (Si-

2:50,15; 6. FI. Kusu (Petro- 
----- -I; FETE: 1. Gabriela 
(Vatra Domei) 2:47,98; Z.

Gheorghiță_ (Petroșani)

nala) 
șani) 2:51,40 
Haja (Vatra
Livia , _____ „___,
2:49,30; 3. Viorica Bucur (Miercu
rea Ciuc) 2:50,57; 4. Camelia Hu- 
țuleac (Vatra Domei) 2:52,33; 5. 
Doina Crețu (Petroșani) 2:53,93; 
6. Elena Călin (Vatra Domei) 
2:55,22; DUBLU: 1. E. Bojte — L. 
Csismadla (Miercurea Ciuc) 1:57,89;
Z. G. Tasian — FI. Rusu (Vatra 
Dornci) 2:00,24; 3. G. Marina? — 
C. Popescu (Sinaia) 2:00,50.

NU PIERDEȚI PRI
LEJUL DE A CIȘTI- 
GA : • autoturisme
.„Dacia 1300“ și „Skoda 
120 L“ • mari sume in 
bani, variabile șl fixe 
O excursii In U.R.S.S. 
sau R. P. Ungară. LA 
TRAGEREA SIMILA
RA DIN 10 IANUARIE 
S-AU ATRIBUIT PES
TE 137.000 ClȘTIGURIl 
Un bilet la această a- 
vantajoasă tragere — o 
posibilitate de mari 
succese pentru dv., un 
cadou de sezon plăcut 
si util. Agențiile Loto- 
Pronosport vă așteaptă!
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Miercuri, la București

VALOAREA DEPINDE Șl DE ÎNĂLȚIMEA ȘTACHETEI
sau drumul de la Olympiakos la Bayern

Acest meci cu Bayern, pen
tru care au venit la Craiova 
si moldoveni, și bănățeni, si 
dobrogeni acest meci pentru 
care si-a anunțat sosirea, tele
grafic oină si cabanierul de la 
Piatra Arsă, era așteptat ca un 
ioc menit să facă uitată toam
na trecută si să marcheze re
nașterea unei echipe care pă
ruse handicapată, anul trecut, 
în urma efortului depus la e- 
chioa națională.

Sigur că. la un eventual son
dai la nivelul specialiștilor 
europeni, nouă din zece ar fi 
indicat Bayern pentru bilanțul 
ambelor manșe, noi rămînînd 
mai mult cu speranța unei vic
torii ne teren propriu, care ar 
fi însemnat mult pentru fotba
lul nostru.

Această victorie, așteptată de 
foarte multă lume, avea — de
sigur — o importantă cotă de 
imprevizibil. Universitatea Cra
iova este echipa cu cel mai bun 
lot în fotbalul nostru, dar aces
ta nu poate fi un element de
cisiv în raportarea potențialu
lui echipei lui Bălăci la un ad
versar pe care iubitorii fotba
lului nostru nu-1 cunoșteau. 
Bayern — cu doar cîteva mi
nute TV — fiind o echipă vă
zută la lucru o singură dată, 
de un singur reprezentant al 
fotbalului nostru. Oblemenco.

în același timp, speranța în 
victorie era ipotecată și de rea
litatea obiectivă că Universita
tea Craiova ajunsese în această 
fază a competiției prin elimi
narea a două formații fără 
nume (Copenhaga si 'Olympia
kos). pe care le-ar fi putut eli
mina si alte 4—5 echipe româ
nești.

I se cerea, deci. Universității 
Craiova să facă mai mult de- 
cît realizase Dinamo în fata lui 
Internazionale. echipa olteană 
fiind considerată peste nivelul 
tuturor celorlalte formații din 
campionatul nostru.

Dar victoria dorită nu a fost 
obținută. Iar victoria oaspeților 
a fost absolut meritată. Chiar 
dacă se pot invoca, mal mult 
la... bară, tot felul 
mente. începînd cu 
lui Lung, cu . ocaziile 
nesansa etc., etc.

Se pune întrebarea. în inte
resul unei discuții serioase des
pre potențialul actual al fotba
lului nostru, dacă Universita
tea Craiova a jucat sub valoa
rea ei în urma unei „eclipse", 
sau dacă a fost obligată să 
joace sub valoarea ei. ca ur
mare a replicii adversarului.

să joace 
ei, 

as
ia 

VA- 
REA-

LOTUL REPREZENTATIV
SUSȚINE O ÎNTÎLNIRE DE VERIFICARE
După cum se știe, miercuri 

24 martie, la Bruxelles, echipa 
reprezentativă a României va 
întîlni intr-un meci amical for-_ 
matia Belgiei, calificată la 
Campionatul mondial din Spa
nia. în cadrul preparativelor 
centru această întîlnire. lotul 
național al tării noastre va 
susține miercuri 10 martie, la 
București un joc de verificare 
in compania unei selecționate 
propusă de ziariștii sportivi.

Mircea Lucescu a convocat 
pentru acest prim și ultim test

pină la meciul cu Belgia ur
mătorul lot de jucători 
rarii și Iordache (portari) ; M. 
Marian, 
Iorgulescu, 
(fundași) ; Țicleanu.
KIein, Bălăci, Andone (mijlo
cași) ; Gabor, Turcu, Cămă
tarii, Geolgău și Orac (înain
tași).

Lotul alcătuit de ziariști (pe 
care îl vom publica în ziarul 
de mîine) va fi condus de an
trenorii Cornel Drăgușin și 
Nicoiac Dobrin.

Mo-

Ștefăncscu, Samcș, 
_ Rednic, Stăncscu 

Augustin,

radiografie14 a formațiilor

DE LA FUNDAȘUL CENTRAL MOICEANU,
LA MIJLOCAȘUL ANGHEL

de argu- 
neatentia 
ratate, cu

, Craiovenii au în 
favoarea lor doar 
două argumente :

— unul obiectiv, 
determinat de da
ta de disputare — 
după o singură e- 
tapă de campionat 
— meciul repetînd 
într-un fel iocul și 
scorul (0—2) cu care 
U.T.A. a pierdut 
pe teren propriu în 
fata lui Tottenham, 
acum 11 ani. la 
aceeași dată ;

— si unul subi
ectiv. reprezentat 
de dificultatea cu 
care echipele noas
tre înfruntă for
mații de structură 
nordică — să ne 
reamintim și de re
centa întîmplare cu

■ Goteborg. pe Di
namo.

Amintind și aces
te două argumen
te. răspunsul ncs- 
tru este că Uni
versitatea a fost o- 
biigată
sub valoarea 
Și, 
ta, ... _
concluzia că 
LOAREA 
I.A ESTE CEA DEMONSTRA
TA CÎND ȘTACHETA SE NU
MEȘTE BAYERN ȘI NU O- 
LYMPIAKOS, această din urmă 
echipă fiind și la discreția 
Sportului studențesc, acum 
cîtiva ani.

Pe ce se bazează această afir
mație doar aparent hazardată?

Pe un... paradox. Un paradox 
care ne oferă imaginea unei 
echipe craiovene în care nici 
un jucător NU A FOST LASAT 
să-si facă iocul. Bălăci, liderul, 
a fost „ghicit" foarte repede, 
astfel incit performantele lui 
tehnice din start au fost înghi
țite imediat de angrenajul tac
tic ad-hoc al' lui Bayern. Că- 
mătaru, plin de vigoare după 
pauză, a fost dus cu dibăcie 
spre locurile cele mai aglome
rate. Tînărul Țicleanu, pus să-l 
anihileze pe „bătrînul" Breit
ner. a fost sufocat de mișcările 
viclene ale acestuia. Ungureanu, 
atribuit lui Rummenigge. a fost 
nevoit să lase un pogon liber 
ne partea lui — jucătorul nr. 1 
al Europei l-a plimbat pe tot 
terenul — iar Irimescu n-a

spunînd 
ajungem

Negrilă, incearcă un atac, dar Rummenigge, 
cel mai bun atacant al Europei, știe că are 
obligația de a juca și faza de apărare. 

Foto : D. NEAGU

iCCĂ PENTRU „SCHIMBUL DE MÎINE"
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fel, viitorul acestui club, revl* 
talizarea lui (mai ales la nive
lul bazei) apare ca un dezide
rat la împlinirea căruia a fost 
solicitat și s-a angajat să ofere 
concursul cuvenit și federația 
noastră de specialitate.

„Schimbul de mîine" consti
tuie o problemă de rezolvat și 
pentru echipele de handbal ale 
clubului Știința Bacău (dintre 
care cea, feminină deține pri
mul loc în campionatul națio
nal), tovarășa Raluca Mocanu, 
rectorul Institutului de învăță- 
mînt superior din Bacău subli
niind, de pildă, necesitatea im
perioasă a înființării unor gru
pe proprii de juniori. O solici
tare asemănătoare a venit și 
din Buhuși, unde se propune 
crearea unei secții de handbal 
pendinte de Clubul școlar din 
Bacău. Există, dealtfel, în a- 
ceastă privință o bună expe
riență a clubului școlar băcăuan 
(situat printre fruntașele celor 
140 unități similare din țară), 
aceea de a înființa filiale ale 
sale, la diferite ramuri de 
sport, în localitățile mai mari 
din județ (cum &r fi atletism la 
Tg. Ocna și Comănești), expe
riență care s-a solicitat a fi 
continuată și extinsă nu numai 
în mediul urban (la Moinești,

de pildă), ci chiar șl in cel ru
ral, în comunele mai mari, cu 
mult tineret școlar. Astfel ca, 
după exemplul liceului de fot
bal din Bacău, care a devenit o 
excelentă sursă de jucători în 
primul rînd pentru divizionara 
„A" din localitate, clubul șco
lar băcăuan să devină — așa 
cum ține să precizeze și direc
toarea lui, Maria Ghenade — 
o reală pepinieră, la celelalte 
ramuri de sport, pentru toate 
cluburile și asociațiile mai im
portante din județ.

Remarcînd, în aceeași ordine 
de idei, bunele rezultate obți
nute în dezvoltarea atletismu
lui (sport prioritar în care s-a 
adoptat soluția judicioasă a 
profilării pe anumite probe), 
factorii locali apreciază că sînt 
întrunite condițiile pentru crea
rea la Bacău a unui centru na
țional școlar de atletism, spe
cializat în cîteva probe. Atît de 
manifest exprimată, preocupa
rea pentru asigurarea unui 
„schimb de mîine" valoros ne-a 
întărit convingerea că băcăuanii 
gîndesc bine și muncesc temei
nic, în perspectivă, cu hotărîrea 
de a spori contribuția lor la 
buna reprezentare a sportului 
românesc în arena internațio
nală.

„acoperit", asa cum se plani
ficase pe tablă. în sfîrșit. Ste- 
fănescu s-a dovedit prea re
zervat în spatele liniei sale. 11- 
mitîndu-se la cîteva expedieri 
de balon, cit mai departe, asa 
cum făcuse si libero-ul Bfllâni 
cu cîteva zile în urmă în fata 
unei echipe craiovene care pen
tru A.S.A. a fost exact ceea 
ce Bayern a fost — prin miș
care si forță — pentru echipa 
lui Oblemenco. miercuri. Am 
dat doar cîteva exemple, dar 
toate aceste scăderi de notă 
de la 8 la 5 pe parcursul a 
numai patru zile sînt doar o 
invitație la obiectivitate. la 
recunoașterea valorii adversa
rului. a unui adversar suoerior 
în primul rînd prin ansamblul 
său. prin eliminarea inutilului, 
prin doza j bine gîndit : abia pe 
fondul acestui cor de ansamblu 
bine pus la punct au putut să 
apară la rampă soliștii Breitner 
și Rummenigge. care au mar
cat două goluri de tenori, pen
tru ca apoi să-i creeze lui Hoe
ness situații mult mai clare.

Sigur că șe poate vorbi si de 
trac. (De mult nu l-am 
pe Irimescu trăgînd cam 
în gleznele adversarilor). 
TRACUL ȘI NETRACUL 
PARTE DIN VALOARE.

în încheiere, o însemnare da 
reporter. La terminarea me
ciului. asprul si taciturnul Breit
ner l-a îmbrățișat pe Cîrtu. 
care place de atîtea ori. Era 
omagiul „calculatorului" adus 
unei frumoase flori de cîmp. 
Acum 15 ani. la Richmond.. La
ver. „calculatorul" acelor tim
puri. îl îmbrățișa pe 
nărui Ilie Năstase.

Marea dificultate a 
e că se joacă în 11 
probe de... simplu.

loan

văzut 
totul 
Dar 

FAC

foarte tî-

fotbalului 
si nu are

CHIRILĂ

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORIiEAZÂ
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 36 FEBRUARIE '---1982,
100% (auto- 
și 2 varian- 
; cat. 2 : 4 
- lei și 11

Cat. 1: 1 variantă 
turism „Dacia 1300“) 
te 25% a 17.500 lei . 
variante 100% a 25.496 
variante 25% a 6.374 lei ; cat. 3 : 
13 variante 100% a 3.885 lei și 55 
variante 25% a 971 lei ; cat. 4 
35 a .2.969 lei ; cat. 5 : 227,25 a 
457 lei ; cat. 6 : 477,50 a 218 lei ; 
cat. X : 2.685,75 & 100 lei.

Report la categoria 1 : 500.000 
lei. Autoturismul „Dacia 1300" de

la categoria 1, realizat pe un bi
let jucat 100%, a revenit partici
pantului CONSTANTIN DUMI- 
TRACHE din București.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 MARTIE 
1982

I. Unly. Cv. — Bayern Miin- 
chen (pauză) 2 ; II. Unlv. Cv. — 
Bayern Munchen (final) 2 ; III. 
Dinamo Kiev — Aston Vila X ; 
IV. F. C. Liverpool — Ț.S.K.A. 
Sofia 1 ; v. R.s.c. Anderlecht — 
St roșie Belgrad 1 ; VL Totte-

Ne propunem să stăruim a- 
supra unui aspect determinant 
pentru randamentul unei for
mații : alcătuirea sa. Pentru că 
ideca tactică de bază care exis
tă (sperăm) la orice formație 
trebuie cit mai eficient pusă în 
valoare tocmai prin alegerea 
celor mai indicați jucători.

Mai înainte de a vedea ce e- 
lemente noi au apărut în mo
dul de alcătuire a formațiilor 
prezentate în prima etapă, să 
enumerăm debuturile pe prima 
scenă divizionară, precum și 
alte schimbări intervenite în 
diverse loturi. Au apărut pen
tru prima oară in Divizia „A" : 
Ene (Chimia Rm, Vîlcea) pro
venit de la Automatica Bucu
rești, Lăcătuș (F.C.M. Brașov) 
format la propria echipă de ju
niori ; Rob (Progresul Vulcan), 
transferat de la Metalul Plo- 
peni ; Găman (de la Strungul 
Arad) și Roșu (de Ia Rapid 
Arad), ambii la U.T.A. Au rea
părut în Divizia „A“ sau și-au 
schimbat echipele : Ralea (de 

Argeș la Steaua), Co- 
(la echipa lui de for- 
Corvir.ul), Predeanu 
Rm .Vîlcea), fost la

la F.C. 
lesniuc 
mare, 
(Chimia 
Autobuzul București și, mai 
înainte, la Sportul studențesc ; 
Batacliu (F.C.M. Brașov), fost 
la „U“ Cluj-Napoca ; L. Moldo
van (de la S.C. Bacău) și Văc- 
tuș (de la Corvinul), ambii la 
Dinamo București ; Bagiu la 
„U“ Cluj-Napoca, I. Marin 
(C.S. Tîrgoviște) de la Mecani
că fină.

Și-acum să vedem care sînt 
cele mai notabile schimbări ds 
„distribuții", raportînd alcătui
rea acestora în ultima etapă a 
turului la formațiile prezentate 
de conducătorii tehnici ai di
vizionarelor „A" în prima eta
pă din retur. Să ne oprim, mal 
întîi, la cazurile în care antre
norii au ales așezarea 1—4—4— 
2. Observăm moduri diferite de 
a compune linia mediană de 
patru jucători. De pildă, Ia Po
litehnica Timișoara, antrenorul 
Cicerone Manolache a retras 
cele două extreme, Anghel și 
Falca, în această linie, reluînd 
într-un fel modelul de așezare, 
din urmă cu ani, al Rapidului

(cu Năsturescu și Codreanu rc- 
trași lingă mijlocași). Alți teh
nicieni au ales „soluții mixte". 
Debutantul pe_banca antrenori
lor, Nicolae 
linia din doi 
(Chivescu și 
rină (Băluță) ...
atac (Moiceanu) investit cu mi
siunea specială de a dubla, în 
fața lor, pe fundașii centrali. 
Steaua a utilizat un cvartet de 
jucători de specialitate în acest 
compartiment, care a căpătat o 
importantă suplimentară "în e- 
conomia jocului : Stoica I, lor- 
dănescu, Mureșan, Iovan — ul
timul folosit în rolul asemănă
tor celui al lui Moiceanu la 
F.C. Argeș.

Cercetînd și capitolul con
stanță îp alcătuirea echipelor, 
adică acea stabilitate în alegeri 
a antrenorilor care reprezintă 
un punct important pentru pro
gresul echipelor, vedem că și 
în etapa inaugurală a sezonului 
de primăvară, ea se confirmă 
prin rezultat. Ion Oblemenco 
(Universitatea Craiova), Florin 
Halagian (F.C. Olt,) EmanoiI 
Hașoli (F.C. Constanța), Con
stantin Cernăianu (Steaua), Va
lentin Stăncscu (Dinamo), Mir
cea Lucescu (Corvinul Hune
doara) nu au făcut schimbări 
dccît forțați dc accidentări, de 
suspendări sau dc probele eloc
vente de deosebită formă ale 
unor tineri jucători (un caz 
semnificativ — titularizarea lui 
Ralea, remarcabil în toate veri
ficările, la Steaua).

Sînt primele observații ale 
unei studieri a formațiilor di
vizionare „A". Vom mai reveni 
cu altele, convinși că din ele se 
pot extrage concluzii utile, în 
primul rînd antrenorilor. Pen-- 
tru că — s-o subliniem în fi
nal — misiunea alegerii celui 
mai potrivit „11“ al momentu
lui reprezintă o operație difici
lă ; prin înseși datele proble
mei. Ca să nu mai vorbim că 
viața tehnicienilor este de mul
te ori îngreuiată de influențe, 
imixtiuni, sugestii și inspirații, 
transformate adeseori în piedici 
din pretinse bune intenții.

Eftimie IONESCU

Dobrin, a format 
mijlocași veritabili 
Kallo), dintr-o a- 
și dintr-un vîrf de

VEȘTI DIN CELE 18
a C.S. TÎRGOVIȘTE nu-I 

putea folosi pe Gheorghe, 
pendat aseară de Comisia de dis
ciplină pe patru etape, ca urmare 
a eliminării lui în meciul de du
minică de la Brașov • UNIVER
SITATEA CRAIOVA va juca fă
ră Negrilă, suspendat pentru cu
mul de cartonașe.
• SPORTUL STUDENȚESC. 

Stroe nu este încă refăcut. In 
schimb, O. Ionescu este apt de 
joc după accidentarea suferită în 
prima etapă a returului 0 POLI
TEHNICA TIMIȘOARA are pro
bleme în alcătuirea echipei, deoa
rece Vlătănescu și Cotec sînt ac
cidentați.
• F.C. ARGEȘ nu îl va putea 

folosi pe Radu II, care a acu-

va 
sus-

mulat două cartonașe galbene. 
In schimb, vor reintra In forma
ție Bărbulescu și Eduard, neutl- 
lizațl în prima etapă a returului 
• La CORVINUL va lipsi Kleln 
— și el cu două cartonașe galbe
ne la activ —, dar va fi pre
zent Gălan, care a ispășit o eta
pă de suspendare.

• F.C. CONSTANȚA a făcut, 
In cursul săptăminii, intense an
trenamente. în' formație reintră 
Turcu, care a stat o etapă pe 
tușă, din cauza cartonașelor gal
bene • PROGRESUL-VULCAN : 
reapare Stoichtță, care a efectuat 
suspendarea pentru două carto
nașe galbene ; va lipsi Alexan
dru, tot pentru cumul de... car
tonașe.

TABERE...

ham — Eintracht Frankfurt 1 • 
VII Legia Varșovia — Dinamo 
Tbilisi 2 ; VIII. Standard Liege — 
F. C. Porto 1 ; IX. Lokomotive 
Leipzig — C. F. Barcelona 2 : 
X. Real Madrid — F.C. Kaisers
lautern 1 ; XI. F. C. Valencia — 
I.F.K. Goteborg X ; XTT Ham
burger S.V. — Neuchâtel Xamax 
1 ; XIII. Dundee United — Rad- 
niciki Niș.

FOND TOTAL DE CÎSTiGURT 
405.354 LEI.

® Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 5 martie 1932, se televi
zează în direct incepînd de la 
ora 17,40.

• „U“ CLUJ-NAPOCA nu poate 
conta pe aportul lui Porațchi, 
suspendat o etapă pentru acu
mularea a două cartonașe gal
bene. Este probabilă folosirea lui 
Suciu « CHIMIA KM. V1LCEA 
nu anunță nici o indisponibili
tate, tot lotul fiind valid.

• A.S.A. TG. MUREȘ are e 
singură Indisponibilitate. Este vor
ba de Ispir, care are o fisură 
ia mina dreaptă. In rest, antre
norul Ioan Czako intenționează 

'i înceapă partida cu aceeași 
iornv’ție utilizată în prima etapă, 
la Crn’ova © DINAMO a plecat 
de m’ercfr. din Capitală, cu 
lesp'nnția Sighișoara, unde ieri a 
jucat cu Metalul din localitate.

posibilă reintrarea lui Ctis- 
In schimb, Duflu Georgescu 
în continuare accidentat.

_ STEAUA s-a antrenat cu 
conștiinciozitate în vederea pri
mului meci, pe propriul teren. al 
returului. Bucureștenll nu-1 vor 
putea utiliza pe Fi. Marin (cu
mul de cartonașe galbene), locul 
acestuia în linia de fundași ur- 
mînd a fi luat, se pare, de Io- 
van • S.C. BACAU va alinia 
duminică un „11“ fără arlpile 
Chitaru șl Șoiman, primul fiind 
suspendat pentru cartonașe gal
bene, iar cel de al doilea fiind 
in continuare accidentat.
• U.T.A. îl are în continuare 

indisponibili pe Vaczl șl Csordas. 
Joi a susținut un joc-școală cu 
echipa de speranțe. Se preconi
zează folosirea aceluiași „11“ ca 
șt In prima etapă a returului • 
F.C. OLT nu are probleme In al
cătuirea formației, tot lotul fiind 
valid. Va reintra Nicolae, după 
suspendarea cauzată de acumula
rea cartonașelor galbene.
• JIUL. Echipa din Petroșani 

Și-a continuat antrenamentele cu 
Întregul efectiv și este mal mult 
ca sigur că va folosi „ll“-Ie din 
etapa precedentă. Nu sînt indis
ponibilități In lot • F.C.M. BRA
ȘOV. Fotbaliștii antrenați de N. 
Pescaru au urmat programul de 
pregătire obișnuit. Nu va juca 
Boriceanu, suspendat aseară <Se 
Comisia de disciplină pe patru e- 
tape.

Este 
tov. 
este



în „Cupa Davis“, la Santiago de Chile

’ ÎNCEPE MECIUL DE TENIS 
ROMÂNIACHILE

Iile Năstase și Belus Prajoux deschid seria celor 5 confruntări
SANTIAGO DE CHILE, 4 

(prin telex). — Joi la ora prîn- 
zului, în sala de festivități a 
Hotelului Sheraton din capitala 
statului Chile, a avut loc ce
remonia tragerii la sorți a par
tidelor din cadrul întîlnirii in
ternaționale de tenis, în care 
reprezentativa României va fi 
opusă echipei țării gazdă, pen
tru optimile de finală ale „Cu
pei Davis". Arbitrul principal, 
canadianul Len Allard, a scos 
din urnă, pentru prima zi, ur
mătoarele perechi de jucători : 
Ilie Năstase (România) — Be
lus Prajoux (Chile) și Florin 
Segărccanu (România) — Pe
dro Rebolledo (Chile). în a- 
ceastă ordine, ei vor evolua, 
în dună-amiaza de vineri, cu 
începere de la ora 12,30 (ora 
locală), pentru primele două 
jocuri de simplu ale întilnirii. 
Sîmbătă, partida de dublu va 
fi disputată, foarte probabil,

de cuplurile Florin Segărceânu
— Andrei Dirzu și Jaimc FiiloI
— Belus Prajoux. în ultima zi 
a întîlnirii Chile — România, 
sint programate, în următoarea 
ordine, partidele de simplu 
Năstase — Rebolledo și Segăr- 
ceanu — Prajoux.

La Santiago de Chile vremea 
este bună și terenul central de 
tenis de la Estadio Nacional se 
prezintă în condiții optime. 
Specialiștii prezenți aci apre
ciază că întîlnirea va fi echi
librată șl foarte aprig disputa
tă. Totodată, se afirmă că șan
sele în partidele de simplu par 
împărțite, ceea ce face posibil 
ca decizia să depindă de rezul
tatul jocului de dublu, de sîm- 
bătă. Interesul pentru confrun
tarea dintre tenismanii români 
și chilieni este deosebit de 
mare, biletele pentru toate cele 
trei zile fiind epuizate.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL
'Urmare din pa O 11

Ce s-a întîmplat acum ? E- 
voluind crispat, static, fără 
forță si abilitatea tehnică de 
pînă acum, echipa română a 
manifestat slăbiciuni în apărare 
și atac, fiind condusă tot tim
pul. Avînd în față un adversar 
care a acționat dezinvolt, pen
tru că nu se afla sub apăsarea 
rezultatului, dar care a luptat 
cu multă ambiție pentru victo
rie, jucătorii români nu s-au 
găsit deloc și cu toate că în 
partea a doua a întîlnirii au 
avut o puternică revenire, fiind 
la un pas de egalare : ,11—12 
(min. 35), 12—13 (min. 39), 13— 
14 (min. 40), n-au putut să facă 
față jocului în viteză și în for
ță al spaniolilor, care au cîști- 
gat pe merit. O prestație sub 
nivelul obișnuit a avut-o de a- 
ceastă dată Vasile Stingă, care 
în prima repriză nu a reușit 
să înscrie nici un gol. De ase
menea, apărarea, deși avansată 
și mobilă, s-a lăsat depășită 
ușor, portarul Nicolae Muntea- 
nu ncmaiarătînd siguranța șl 
agilitatea din partidele prece
dente. Ilustrativ pentru evolu
ția echipei noastre este faptul 
că ea a beneficiat de 5 arun
cări de la 7 m, dintre care a 
ratat 3. Transformîndu-le, for
mația română ar fi fost învin
gătoare !

Punctele au fost, marcate de : 
Seranno 5, Urria 4, Pellaya 3, 
Parilla 3, Mello 2, Balcells 2. 
Novoa 2, Lopez Leon — Soa- 
nia, Bedivan 7, Stingă 5, Va- 
silca 3, M. Dumitru 2, Durău,

Folker, Birtalan — România.
Au condus bine Terje An- 

thonsen si Oivid Bolstadt, ambii 
Norvegia.

GRUPA I SEMIFINALA
U.R.S.S. — R.D. Germană 25—17 

(14—9) ; Polonia — Cehoslovacia 
24—23 (15—9) ; R.F. Germania — 
Elveția 16—16 (8—6).
1. U.R.S.S. 5500 130- 85 10
2. Polonia 5 2 12 97-102 5
3. R.D. Germană 5 2 12 92- 98 5
4. R.F. Germania 5 2 12 85- 94 5
5. Cehoslovacia 5 113 99-112 3
6. Elveția 5 0 2 3 76- 88 2

GRUPA A Il-a SEMIFINALA
Ungaria — Danemarca 19—19

(9—8) ; Iugoslavia - Suedia 30—19
(15—9) ; Spania — România 22—20
(10-7).
1.-------
2.
3.
4.
5.
6.

5
5
5
5
5
5

JOCURILOR

TELEX
ATLETISM * La campionatele 

europene pe teren acoperit care 
se vor desfășura sîmbătă și du
minică la „Palazzo dello Sport" 
din Milano, R.D. Germană va fi 
reprezentată de 12 sportivi. Din 
lot fac parte, printre alții, Mar- 
lies Gohr (60 m), Martina Steuk 
(800 m), Kerstin Knabe (60 mg), 
Heike Daute (lungime), Kerstin 
Dedner (înălțime) — la feminin, 
Hans-Joachlm Mogalle (800 m) șl 
Henry Lauterbach (lungime) — la 
masculin.

BASCHET * La Como, în tur
neul final al „Cupei Campionilor 
Europeni" (masculin), echipa Ita
liană Squlbb Cantu a întrecut cu 
scorul de 102—84 (44—39) forma
ția olandeză Den Bosch.

CICLISM • Cea de-a 21-a 
ție a cursei Cagliari — 
sari a revenit rutierului 
glan Altons de Wolf, 
i-a întrecut, la sprint, 1 
talienil Plerangelo Bincoletto 
Giovanni Mantovani — toți 
cronometrați, pe distanța de 216 
km, cu timpul de 5.42:03. Doi 
dintre favoriții cursei, italienii 
Giuseppe Saronni șl Francesco 
Moser s-au clasat pe locurile 23 
și. respectiv, 39

ȘAH • După 6 runde, tn cam
pionatul masculin- al- Iugoslaviei 
conduce marele maestru Boris 
Ivkov cu 4 p. urmat de Liubomir 
Llubojevlci cu 3,5 11) p. în run
da a 6-a Ivkov a remizat -cu Nl- 
kolicl, Barlov cu Parma, Velimi- 
rovicl cu Ivanovici.

TENIS • Tn turneul feminin 
de la Los Angeles, campioana iu
goslavă Mima Jausovec a învlr.- 
s-o cu 7—5, 6—2 pe americana 
Sharon Walsh. Iar Jo Durle (An
glia) a dispus cu 6—3, 3—6, 7—6 
de Anne Smith (S.U.A.).

TENIS DE MASA • La Delhi 
s-a disputat meciul amical dintre 
echipele masculine, ale Indiei șl 
Japoniei. Sportivii niponi au ob
ținut victoria cu scorul de 5—1.

i edi- 
Sas- 
bel- 
care 

pe 1- 
și 

trei

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ PREGĂTIRI PENTRU REGATA
OXFORD - CAMBRIDGE

VEDETELE SCHIULUI ALPIN 
DIN NOU LA START

Pe pîrtia de Ia Waterville 
Valley (S.U.A.), competitoarele 
la „Cupa Mondială” au luat 
startul într-o nouă probă de 
slalom special. A cîștigat schi- 
oara din Liechtenstein, Ursula 
Konzett, cronometrată în două 
manșe, pe distanța de 571 m 
(diferență de nivel 155 m) cu 57 
porți, in 1:29,55. Au urmat, în 
clasament, Maria Rosa Quarrio 
(Italia) — 1:29,85 și Tamara 
McKinney (S.U.A.) — 1:29,86. 
în clasamentul general conti
nuă să conducă Erika Hess 
(Elveția), cu 277 puncte, urmată 
de Irene Epple (R.F. Germania) 
— 264 p și Christine Cooper 
(S.U.A.) — 156 p.

ÎNTRECERILE SCHIORILOR

• In cadrul „Cupei Europei 
s-a disputat la Schoenried (El
veția) o probă de, slalom spe
cial masculin, cîștigată de aus
triacul Hannes Spiess, în 1:34,72, 
urmat de compatriotul său 
Dietmar Koechlbicher — 1:34,81.

• La Pamporovo (Bulgaria) 
se dispută cea de-a 25-a ediție 
a concursului internațional de 
schi dotat cu „Cupa Rodope". 
Slalomul special masculin a re
venit cehoslovacului Robert

Hermancek — 2:52,80 secundat 
de bulgarul Ludmil Toncev — 
2:52,81.

IN CAMPIONATUL DE HOCHEI 
AL U.R.S.S.

Derbyul campionatului unio
nal Spartak Moscova — Ț.S.K.A. 
Moscova s-a încheiat cu rezul
tatul de 5—2 (2—0, 3—0, 0—4), 
cele două echipe împărțind în 
continuare șefia clasamentului, 
cu totalul de 66 puncte. Alte 
rezultate : Sokol Kiev-Ljstal 
Ijvesk 7—2 ; Aripile Sovietelor 
Moscova — Kristal Saratov 
5—1 ; Torpedo Gorki — Himik 
Voskresensk 12—3.

LONDRA. (Agerpres). — 
După experiența fructuoasă d« 
anul trecut, canotorii Univer
sității Oxford au decis să ape
leze din nou la Sue Brown în 
calitate de cîrmaci pentru 
tradiționala regată pe Tamisa 
dintre echipajele universități- 

' ' pro-:
mar- 
di»- 
fost 

de 
de

lor Oxford și Cambridge, 
gramată anul acesta la 27 
tie. De la prima ediție, 
putată în 1829, cursa a 
câștigată de 63 de ori 
Cambridge, de 57 de ori 
Oxford, in 1877 ambele bard 
sosind in același timp. Anul 
trecut, Oxford-ul, avînd pen
tru prima dată o femeie la 
cirmă. pe Sue Brown, a cîști- 
gat detașat.

După partidele tur ale sferturilor de finală ale cupelor europene

CÎTEVA CALIFICĂRI CA Șl CERTE,
DE ÎNTREBAREDAR Șl SEMNE

3
3
3
2
0
0

1
1
0
1
4
1

SPANIA CANDIDEAZĂ
PENTRU 1986, U ORGANIZAREA

C.M. DE BASCHET

cît echipa sovietică se și poate 
considera în... etapa următoare. 
Standard Liege a întrecut cu
2— 0 pe F.C. Porto, scor care îl 
poate aduce calificarea. Autorii 
golurilor: Engelberg (min. 31) și 
Wendt (min. 67). Cea mal mare 
surpriză s-a înregistrat insă la 
Leipzig, unde formația locală Lo
komotive a fost întrecută net da 
către lidera campionatului spa
niol, C.F, Barcelona, cu 3—0 (!), 
prin golurile semnate de Quini, 
Miran și Simonsen.

In CUPA U.E.F.A., în fața a 
70 000 de spectatori (record in 
meciurile de miercuri). Real Ma
drid a dispus de formația vest- 
germană din Kaiserslautern cu
3— 1, după ce fusese în avantaj 
cu 3—0 ! Cuningham (min. 31), 
Hernandez (min, 35) șl Juanita 
(min. 68) au fost autorii punc
telor înscrise de gazde, în timp 
ce de la oaspeți a marcat Eiden- 
feld, din penalty, în min. 85. 
I.F.K. Gotcborg și-a confirmat 
valoarea termlnind la- egalitate 
(2—2), meciul In deplasare cu Va
lencia, acolo unde, cu un 
înainte, fotbaliștii spanioli 
dispus de Hajduk Split ~ 
Pentru gazde au marcat 
(2 — unul din penalty), 
Corneliusson șl Nilson 
nalty. Rezultatul acesta 
rizează, desigur, po suedezi care 
se pot califica tn semifinale. 
Foarte greu a întrecut Hambur
ger S.V. pe Neuchâtel (3—2), 
după ce mult timp oaspeții au 
condus cu 2—1 I Au marcat Bas- 
trup (min. 32), Memmerlng (min. 
71) și Von Hessen (min. 76), pen
tru gazde, respectiv Gldens (min. 
37) șl Luethl (min. 52) pentru el
vețieni. Dundee United a cîștigat 
cu 2—0 în fața iugoslavilor de la 
Radniciki Nlș (2—0), rezultat con
semnat încă la pauză, prin golu
rile marcate de Dearey (min. 41) 
și Dodds (min. 43).

Returul este programat la 17 
martie.

Cupele europene intercluburl au 
fost reluate — cum se știe — 
miercuri, cu partidele tur ale sfer
turilor de finală. Prin prisma re
zultatelor, îndeosebi a acelora 
care au favorizat echipele în de
plasare, se poate spune că unele 
formații au făcut pași mari spre 
calificarea în semifinalele compe
tițiilor. Așa sint, in primul rînd, 
Bayern Miinchen (C.C.E.), Dina
mo Tbilisi, deținătoarea trofeului, 
și C.F. Barcelona (ambele in Cu
pa cupelor).

Să trecem în revistă rezultatele 
șl autorii golurilor. In C.C.E., Di
namo Kiev, juclnd la Simfero
pol, a terminat la egalitate cu 
Aston Villa (0—0), după ce Blo- 
hln a tras in bară, iar, în repri
za secundă, Ball a înscris, dar 
arbitrul nu a validat golul pe 
motiv de ofsaid. Destul de echi
librată a fost partida dintre S.C. 
Anderlecht șl Steaua roșie Bel
grad, încheiată cu victoria la li
mită a belgienilor (2—1), așa in
cit echipa iugoslavă poate re
monta diferența In meciul retur. 
Geurts a deschis ~‘~
28 pentru gazde, 
devenit egal prin 
rovskl (min. 51), 
nuare, Anderlecht 
Losano (min. 61).

Foarte „subțire" .
torla iul F.C. Liverpool — deți
nătoarea trofeului — în fața echi
pei Ț.S.K.A. Sofia Doar 1—0, 
prin golul înscris de Whelan 
(min. 65). Va fi oare eliminată 
formația engleză ?

tn CUPA CUPELOR, meciul (ar
bitrat de o brigadă românească 
avîndu-1 la centru pe Nicolae 
Ralnea) dintre Tottenham șl Ein
tracht Frankfurt s-a încheiat cu 
victoria formației engleze cu 2—0 
(0—0), și nu cum au transmis u- 
nele agenții de presă de peste 
hotare (0—0). Golurile au fost în
scrise de Miller (min. 58) și Haz
zard (min. 81). Dinamo Tbilisi 
și-a confirmat valoarea cîștlgînd 
la Varșovia, în fața Lcglei, cu 
1—0, prin punctul semnat în min. 
9 de către Șulakvelidze, așa în-

MADRID (Agerpres). —
Federația spaniolă de baschet 
și-a depus în mod oficial can
didatura la organizarea Cam
pionatului mondial masculin 
din 1986. Candidatura va fi 
examinată la 27 august anul 
acesta de către Congresul fe
derației internaționale, ce va 
avea loc la Caii (Columbia) 
cu prilejul campionatului mon
dial

Șansele Spaniei de a primi 
organizarea sint apreciabile, 
cele două țări care își prezen
taseră candidaturile pină în 
prezent — Italia și S.U.A. —re- 
trăgîndu-și cererile.
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IUGOSLAVIA 
Danemarca 
România 
Spania 
Ungaria 
Suedia

PROGRAMUL 
FINALE

SIMBATA, ora 17,30 : România 
— It.D. Germană (5—6); ora 19,30: 
Danemarca — Polonia (3—4).

DUMINICA, ora 17 : Spania — 
R.F. Germania (7—8) ; ora 19 : 
Iugoslavia — U.R.S.S. (1—2).

Toate aceste jocuri au loc Ia 
Westfalenhalle din Dortmund. 
Duminică dimineață, în localita
tea Minden au loc meciurile Un
garia — Cehoslovacia (9—10) șl 
Suedia — Elveția (11—12).

★
Turneul de consolare (locurile 

13—16) a fost cîștigat de echipa 
Cubei (5 puncte), urmată de for
mațiile Japoniei (4 p), Kuweitu
lui (2 p) șl Algeriei (1 p). In ul
tima etapă, Cuba a învins cu 
34—30 (16—12) Kuweitul, iar Japo
nia a dispus la limită cu 22—21 
(11—12) de Algeria.

1 118-104
1 100- 99
2 116-105 
2*112-111
1 98-103
4 103-125

scorul în min. 
apoi scorul a 
golul lui Giu- 
dar, în contl- 
a înscris prin

ni se pare vio

tur 
au 

cu 5—1 I 
Arnessen 
respectiv 
din pe- 
îi favo-

JIMMY CONNORS EIDER
AL „MARELUI PREMIU FIII"

PARIS (Agerpres). — în 
urma succesului înregistrat in 
turneul de la Monterrey (Me
xic), tenismanul american Jim
my Connors a trecut pe pri
mul loc în clasamentul „Ma
relui Premiu FILT", totaîizînd 
510 p. El este urmat de John 
McEnroe 475 p, Johan Kriek 
460 p, John Sadri 360 p, Yan
nick Noah 262 p, Andres Go
mez 247 p etc. I. O.

MARTIE ÎN TRECUT
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• 5 — Au fost decernate primele titluri de 
maestru emerit al sportului din România. In
tre cei distinși : Ion Moina — atletism, Gheor- 
ghe Fiat — box, Gh. Lykiardopol — tir (1953) 
• 6 — La Mar del Plata, devin campioni mon
diali la lupte greco-romane : Gh. Berceanu 
și Simlon Popcscu (1969) • 8 — La C. M-
de handbal de la Paris, echipa României cîș- 
tlgă titlul. învlngind R.D.G. cu 13—12, dupâ 
prelungiri (1970) • » — Organizația Sportului 
Popular (OSP) devine organ unic de condu
cere a mișcării sportive de masâ șl perfor
manță din țara noastră (1946) a 10 — In 
finala cu R. D. Germană (14—12) echipa 
României a cucerit al 4-lea titlu mondial al 
său la handbal (1974) • 12 — Ileana Silai
cîștigă cursa de 1 500 m la C.E. de sală de 
la Milano (1978) • 15 — România campioană 
mondială la handbal în 7 : 8—7 (după prelun
giri) în finala de la Dortmund, cu Ceho
slovacia (1961). Handbaliștii noștri cuceresc al 
doilea titlu mondial (25—22) la Praga, cu Sue-

dla (1964) ; Viorica Viseopoleanu campioană 
europeană de sală la săritura In lungime, la 
Viena (1970) • IS — La Montesson, Traian
Vuia efectuează primul zbor din lume cu un 
avion de construcție proprie (1906); Constitui
rea Federației române de atletism (1912); Ma
rla Alexandru șl Liana Mlhuț — campioane 
europene la dublu, la Duisburg (1978) • 20
— A apărut primul număr al zlaruul nostru. 
„Sportul” (1945) • 20—2» — Bucurestlul orga
nizează C.M. de tenis de masă, 4 titluri pen
tru jucătoarele noastre (1953) • 22 — Consti
tuirea Federației române de box (1926) • 25
— Echipa României (Natalia Mărășescu. Mari- 
clca Puică. Antoaneta lacob. Georgeta Gaziba- 
ra, Fița Lovin) cîștigă titlul mondial de cros 
la Glasgow (1978) • 27 — Petru Kuki campion 
mondial de tineret la floretă, Ciudad de Me
xico (1975) • 23 — Au fost acordate primele 
titluri de maestru al sportului în tara noas
tră (1931).

RECORDURI ÎN SPORTURI FĂRĂCaleidoscop
* Patinatorul pe rotile Mario Borda (Italia) s-a bucurat de o 

mare faimă în lumea sportului internațional în perioada dinain
tea primului război mondial. Din acea epocă datează una din 
isprăvile sale care a făcut multă vîlvă : intr-un concurs de 21 
de ore pe velodromul parizian el a înregistrat o medie orară de 
25,500 kilometri I

* Cele mai bune performanțe, autentice „recorduri", înregis
trate la pentatlon modern aparțin sovieticului Anatoli Starostin 
care la C.M. din 1981 de la Zielona Gora Drzonkow a totalizat 
5662 p șl tot el deține și cel mai bun punctaj olimpic: 5568 p 
in 1980, la J.O. de la Moscova. Polonezul Janusz Pyciak-Peciak 
a obținut la J.O. de la Montreal, în 1976, 5520 p.

* Două performanțe excelente realizate in concursurile de echi- 
tație, la săritura în înălțime și la săritura în lungime. La prima 
probă căpitanul chilian Larraguibei, cu calul Huaso, a trecut 
peste bara ridicată la 2,47 m, in 1949, iar la lungime colonelul 
Lopez del Hierro (Spania) a sărit, în 1951, cu calul Amado Mio, 
8,30 m. La această probă lată că omul a fost însă mal puter
nic decit calul din moment ce recordul mondial al lui Bob 
Beamon, din 1968, măsoară 8,90 m !

* In stațiunea de sporturi de iarnă Plnzolo din Italia a fost 
organizat recent un concurs de 24 de ore la capătul căruia au 
fost înregistrate ca noi „recorduri" mondiale performanța de 
333 km a lui Franco Coma! (32 de ani) șl cea de 232 km a 
Sonlel Basso (28 de ani).

* Cu prilejul Congresului Federației internaționale de schi din 
1065, de la Mamaia, s-a luat șl hotărîrea de a se oficializa pro-

• Nu există 
mai bun de a 
natura umană 
când sport !

mijloc 
înțelege 

dccît fă-

FLEMING 
{1881—1955) 

bacteriolog englez (des
coperitorul penicilinei)

ALEXANDER

RECORDURI
ba kilometrului lansat, Implicit șl a recordului în această cursă 
de mare temeritate a schiului alpin. Iată, clteva dintre perfor
manțele etalon ale probei : 126,600 km Leo Gasperl — St. Morltz 
1931; 159,292 km Zeno Colo — Breithorn 1947; 160,714 km Edoardo 
Agrelter — Sestriere 1959; 171,428 km G.B. VaugUam — Portillo 
1963; 183,342 km Masao Masaru — Cervinla 1970; 191,387 km Steve 
McKinney — Cervinla 1975; 194,489 km Tom Simmons — Cervinia 
1976. Aproape 200 km pe oră Intr-o coborlre cu schiurile, chiar 
și numai pentru un kilometru — cronometrat — trebuie să re
cunoaștem că este, intr-adevăr, o performanță deosebită I

* în luna septembrie 1976 rugbyștil români au înregistrat un 
scor cu totul neobișnuit, 100—0. în partida cu Bulgaria, din cadrul 
turneului internațional de la Slîneev Briag, lîngă Burgas. Cu 
acest prilej au fost realizate 18 eseuri, ceea ce, de asemenea, 
constituie — cel puțin pentru rugbyul nostru — un adevărat 
record I

* Americanul Robert Croft (născut în 1934). un tip de sportiv 
eu excepționale calități (capacitatea sa vitală, spre exemplu, era 
de 9.5 litri !) a obținut două performanțe deosebite de coborlre 
în apă, 66 m in 1967 șl 73 m în 1968 (!) după care, la scurtă 
vreme, suferind un emfizem pulmonar a fost 
de a mai continua tentativele de record !

* De la 19 m în 1868, cit sărise cu schiurile 
helm recordul learilor trambulinelor a ajuns, 
grație austriacului Armin Kogler 1

nevoit să renunțe

norvegianul Nord- 
tn 1981, la 180 m,

Romeo VILARA
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