
in spiritul Mesajului adresat mișcării sportive

de secretarul general al partidului

0 CERINȚĂ FUNDAMENTALĂ: 
NOI PARAMETRI CALITATIVI
ÎN SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

Insuflețitoarele idei cuprinse in Mesajul adresat Conferinței 
pe tară a mișcării sportive, de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele tării, 
jalonează drumul pe care trebuie să-l parcurgă activitatea de 
educație fizică și sport, pentru ridicarea nivelului performan
telor Ia cea mai inallă cotă, pentru sporirea prestigiului sportu
lui românesc în arena competitională internațională. Sportivii, 
antrenorii, activiștii din acest domeniu, toți cei implicați in efor
tul general de creștere, și în această activitate, a prestigiului 
României în lumea contemporană, dau glas, în continuare, pro
fundelor sentimente de satisfacție față de acest document de ex
cepțională importanță teoretică și practică, pentru mișcarea spor
tivă, pentru noua dovadă a grijii pe care partidul și statul nostru, 
personal secretarul general, o poartă acestui important domeniu 
de activitate.

Contribuție activă la sporirea 
potențialului sportiv al țării

Moldova dispune de nume
roase talente sportive și mulți 
campioni cu care țara se mîn- 
drește sînt originari de pa 
meleagurile noastre. Iată de ce 
sintem hotărî ți să acționăm în 
așa fel îneît lașul să devină 
un centru sportiv puternic, de 
mare ținută, competitiv pe 
plan intern și internațional. 
Pentru aceasta se impune va
lorificarea superioară a poten
țialului celor peste 350 de pro
fesori de educație fizică, peste 
150 de antrenori și a celor 2500 
de instructori obștești, care 
trebuie să se angajeze cu răs
pundere și devotament în mun
ca de pregătire la un înalt ni
vel a tuturor sportivilor. Dez
voltarea bazei de masă și con
solidarea sporturilor prioritare 
în cadrul județului — lupte, 
handbal, atletism, rugby, volei 
fete — ținînd seama de tradi
țiile județului, constituie di
recții de acțiune principale, 
astfel îneît județul nostru să 
contribuie, pe măsura condi
țiilor create, la promovarea în 
loturile naționale a unor spor
tivi cu o înaltă pregătire. O 
cale pentru realizarea obiecti
velor propuse o constituie, în

actualul cincinal, și îmbunătă
țirea substanțială a bazei ma
teriale, obligîndu-ne astfel la o 
redimensionare a întregii noas
tre activități.

Mobilizați puternic de Mesa
jul adresat Conferinței de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne propunem să ne sporim e- 
forturile pentru formarea din 
punct de vedere fizic și inte
lectual a tinerei generații, pen
tru menținerea sănătății, ridi
carea capacității de muncă și 
obținerea de rezultate tot mai 
bune în sportul de perfor
manță ieșean și. implicit, na
țional.

VALENTIN PARASCHIV 
președinte C.J.E.F.S. Iași

Vom pregăti noi talente 
de talia Sandei Toma
Gîndindu-mă la activitatea 

mea, un pasaj din Mesaj mi-a 
reținut, cu deosebire, atenția: 
„Desfășurind o muncă tenace, 
îndîrjită pentru a ne pregăti

GHEORGHE GIURCĂNEANU 
secretar al Federației 

române de canotaj

(Continuare în pag. 2-3)
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S-au încheiat turneele nr. 2

ale campionatului masculin de volei

0 NOUĂ VICTORIE CATEGORICĂ
(3-0 cu Steaua} A DINAMOVIȘTILOR

La Brașov, Timișoara și O- 
radea s-au încheiat turneele 
cu nr. 2 ale campionatului 
masculin al primei divizii de 
volei (mai sînt de disputat 
două asemenea turnee).

BRAȘOV, 9 (prin telefon). 
Peste 1500 de spectatori au 
fost prezenți în Sala sporturi
lor la ultima reuniune a celui 
de-al doilea turneu al frunta
șelor, reuniune care a progra
mat disputele directe dintre 
aspirantele la titlu, Dinamo și 
Steaua, precum și dintre for
mațiile care-și dispută treap
ta a treia a podiumului, Trac
torul Brașov și Silvania Șimleu 
Silvaniei. In deschidere au 
evoluat Tractorul și Silvania 
care s-au angajat de la înce
put într-o dispută acerbă ce 
a dat naștere unui spectaeol 
atractiv, cu o suită de faze 
electrizante, dar și cu nume
roase greșeli fie la blocaj și în 
linia a doua, fie la serviciu 
(cîte 9 ratate de fiecare parte). 
Pînă la urmă, s-a impus echi
pa care a muncit cu mai mult 
folos și a greșit, totuși, mai 
puțin: Tractorul Brașov, în
vingătoare cu 3—1 (10, —12,
9, 8). S-au remarcat: Sterea, 
Stancu și Crișan de la învin
gători, Tutovan, Ciontoș și 
Mășcășan de la învinși. Arbi
tri: Al. Dragomir și I. Nicules- 
cu (ambii din București).

Derbyul a corespuns aștep
tărilor chiar dacă nu a durat 
decît .o oră. Dinamo a jucat 
cu aplomb de la început, reușind 
o victorie categorică, învingînd 
Steaua cu 3—0 (8, 8, 4). Ele
vii lui W. Schreiber au atacat 
necruțător atît de la fileu, cît 
și din linia a doua, „bombele" 
expediate de Dumănoiu, Căta- 
Chițiga, Enescu sau Gîrleanu 
fiind imposibil de parat. încă 
din primul set am observat 
hotărîrea, elanul și dorința de 
victorie a dinamoviștilor care 
au condus detașat (4—1, 8—2, 
10—6, 12—8). Setul al doilea a 
fost însă ceva mai disputat, 
steliștii avînd la început iniția
tiva (5—3, 8—4), dar în partea 
a doua campionii s-au dezlăn
țuit nemaicedînd nici un 
punct. Ultimul set, fără istoric. 
In acest derby steliștii au ri
postat atît cît au avut forțe, 
ei plătind tribut jocurilor gre
le din zilele precedente. Arbi
trii constănțeni C. Mușat și 
S. Popescu au condus fără 
probleme echipele: DINAMO
— Oros, Dumănoiu, Vrîncuț, 
Căta-Chițiga, Enescu, Gîrlea
nu (au mai jucat Gizdavu și 
Păușescu); STEAUA — Spînu, 
Ion, Mina, Pop, Ionescu, Bădi
ță (au mai jucat Săniuță, Ma
ca vei și Chifu). Cu această 
victorie. Dinamo a făcut încă 
un pas spre un nou titlu de 
campioană a tării. (C. GRUIA
— coresp.).

Miercuri 10 martie 1982

Sportivii de ieri —

dascălii de azi

selecfie,
. (Continuare In pag a 1-a)

1. DINAMO 6 6 0 18: 1 12
2. Steaua 6 4 2 12:10 10
3. Tractorul 6 1-5 7:16 7
•1. Silvania „6 15 7:17 7

instrument de lucru, - nu sarcină facultativă!

„DORESC CA ELEVII MEI 
SĂ OBȚINĂ CEEA CE 

NU AM CAUZAI EU“
Interviu cu... zntrenoarea

ILEANA SILAI
Pe Ileana Silai parcă o știm 

de cînd lumea pe ovalul pistei 
de zgură sau de rekortan. Se 
identifică cu alergarea de se- 
mifond din țara noastră de 
peste 20 de ani. O viață de om, 
nu de sportiv de performanță, 
ar spune unii. A avut două pe
rioade distincte de activitate. 
Prima, cînd a fost colegă de 
generație cu Iolanda Balaș, Lia 
ÎVIanoIiu, Viorica Viscopoieanu, 
Mihaela Peneș, Valeria Bufa- 
nu ș.a., Ileana fiind singura 
noastră semifondistă de talie 
internațională. Atunci se pre
gătea la Cluj-Napoca cu pri
mul său antrenor, Gheorghe 
Biro, iar la J.O. din 1968 de lă 
Mexico a obținut medalia de 
argint. In afara acestui rezultat 
de prestigiu, Ileana a cîștigat 
nenumărate alte curse pe dis
tanțele de 800 m.

Perioada a doua a început-a 
la clubul Metalul din Bucu
rești. cu antrenorul Silviu Du
mitrescu. A venit în capitala 
țării pentru a fi aproape de 
soțul ei, Paul Silai. care urma 
cursurile Institutului de arhi
tectură. Ileana trecuse de 30 
de ani și revenirea ei în prim- 
planul disputelor, alături de 
Mariana Suman, Natalia An- 
drei-Betini, Fița Lovin și Ma- 
ricica Puică, avea să o ducă 
spre spargerea plafonului de 2

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

„A DEPISTA DIN VREME UN ELEMENT DE VALOARE
ÎNSEAMNĂ SĂ COMPRIMI DRUMUL PÎNĂ LA MEDALII..."
Discutăm cu directorul C.S.Ș. 

Suceava, profesorul Grigore Ru- 
su. Tema : în ce măsură cadre
le didactice din această unitate 
și din alte școli aplică cerințele 
sistemului național unic de se
lecție. Pornim convorbirea de 
la o concluzie exprimată în 
plen, deschis, autocritic, referi
toare la întreaga activitate din 
acest domeniu depusă la nive
lul județului : .....în ceea, ce
privește selecția, în pregătirea

copiilor și juniorilor, înregis
trăm o serie de rămîneri în ur
mă. Indiferent dacă este vorba 
despre sportivii pregătiți în sec
țiile unor asociații și cluburi 
teritoriale sau în unitățile spe
cializate ale învățămîntuîui, a- 
sigurarea rezervelor pentru 
sportul de inaltă performanță 
nu se face încă în condiții co
respunzătoare".

Nu există interes pentru ac
țiunile de selecție ? Am zice,

INTRfCEftEA PIIIDiȘIIlUII St REIA AZI CU UN MECI 
ÎNTOTDEAUNA PASIONANT: DINAMU- RAPID

dimpotrivă. Interlocutorul nos
tru ne spune : „Sistemul națio
nal unic de selecție este res
pectat, organizîndu-se acțiuni 
de amploare, toamna și primă
vara, pe stadionul din localita
te, completate cu deplasarea 
profesorilor și antrenorilor noș
tri in județ, acolo unde ne-a 
fost semnalată existența unor 
copii talentați pentru sportul de 
performanță, mai ales pentru 
sporturile individuale, pentru 
atletism și lupte". Intr-adevăr, 
în cele două discipline pasiunea

Emanuel FÂNTANEANU

Astăzi, de la ora 17,30, pe stadionul Republicii, 

într un meci de verilicarc

LOTUL REPREZENTATIV „A" DE FOTBAL - 
SELECȚIONATA ZIARIȘTILOR SPORTIVI
Astăzi, pe stadionul Repu

blicii din Capitală, de la ora 
17,30 se va disputa intîlnirea 
dintre lotul reprezentativ „A" 
— care se pregătește pentru 
partida amicală cu Belgia 
(Bruxelles, 24 martie) — și 
selecționata ziariștilor alcătuită 
de cronicari de fotbal.

Așa cum preciza antrenorul 
Mircea Lucescu, prin' această 
acțiune se urmărește verifica
rea stadiului de pregătire a 
componenților lotului național, 
în vederea meciului cu repre

Fără îndoială, iubitorii po- 
lo-ului din Capitală au fost 
privilegiati în acest sezon. Ia
tă, pentru a treia oară în actu
ala ediție a campionatului na
țional, ei vor avea posibilitatea 
de a urmări un nou turneu 
(penultimul) care aliniază cele 
șase echipe din primul eșalon 
valoric. Dar, spre deosebire de 
disputele precedente, de aceas
tă dată turneul șe va desfășura 
în condițiile unei noi ierarhii, 
deja stabilită, care cu greu va 
mai putea fi modificată.

Dinamo București se află a- 
cum distanțată la sase puncte 
de Crișul Oradea, care la rîn- 
du-i are un avans de șapte 
puncte fată de fosta campioană. 
Rapid București. Feroviarii în
să nu pot fi siguri de cea de 
a treia treaptă a podiumului, 
deoarece Voința Cluj-Napoca, 
echipă capabilă de multe sur
prize atunci cînd dispune de 
efectivul complet, are de sur-

montat un handicap de numai 
patru puncte. în fine, va fi in
teresant de văzut cum se va 
solda duelul codașelor Triumf 
și Progresul, aflate deocamdată 
la egalitate (cîte patru puncte).

Chiar în aceste condiții, aș
teptăm din partea echipelor 
noastre fruntașe, eliberate in 
mare măsură de obsesia „goa
nei după puncte", jocuri de ca
litate în spiritul unul deplin 
fair-play. Astăzi, în etapa inau
gurală (primul joc la ora 16,30, 
la bazinul Floreasca), vom asis
ta Ia o întilnire, întotdeauna 
pasionantă, între Dinamo și Ra
pid. Celelalte meciuri din pro
gram : Crișul — Progresul și 
Voința — Triumf

CLASAMENT :
1. DINAMO 20 17 3 0 251—138 37
2. Crișul 20 13 5 2 223—168 31
3 Rapid 20 11 2 7 180—158 24
1. Voința 20 9 2 9 156—157 20
5. Triumf 20 2 0 18 128—210 4
6. Progresul 20 2 0 18 13G—243 A

(Continuare in pag 2-3)

O fotografie document : aspect de la prima competiție oficială 
de marș feminin organizată in țara noastră. Ea a avut loc du
minică, in București, la Șosea, in cadrul primei etape a „Cupei 
primăverii" (amănunte in pag. a 2-a) Foto : Dragoș NEAGU

zentativa Belgiei, precum și ur
mărirea mai multor iucători ca
pabili să facă parte din lotu
rile reprezentative.

Antrenorii lotului reprezen
tativ, Mircea Lucescu și Mir
cea Rădulescu, vor alinia, după 
toate probabilitățile, următoa
rea formație : Moraru — Red- 
nic, Ștcfănescu, lorgulescu, 
Stănescu — Țicleanu, Augustin, 
Klein — Gabor, Turcu, Bălăci. 
Rezervele „tricolorilor" se nu
mesc : M. Marian, Andone, 
Geolgău și Orac, lordache și 
Sameș sînt accidentați, astfel 
îneît prezența lor la această 
acțiune a lotului a devenit in
certă.

In privința selecționatei alcă
tuită de cronicari, antrenorii 
Cornel Drăgușin și Nicolae 
Dobrin au comunicat urmă
toarea echipă cu care vor în
cepe jocul : Ducadam — Cojo- 
caru (Petrolul). Dinu, AI. Ni
colae, Ungureanu — Paraschiv 
(Rapid), T. Stoica. Șt. Popa 
(Rapid) — Cîrțu, Radu II. 
Giuchici. Rezervele sînt : Ca- 
vai, Cazan, Munteanu II, Cîm- 
peanu II, Iamandi. Nedelcu II 
și Ralea. După cum se observă, 
lipsesc de pe listă Iordănescu, 
care are o stare gripală si 
Tălnar, devenit indisponibil 
datorită unei întinderi de liga
mente.

Această partidă de verificare 
va fi condusă de o brigadă de 
arbitri avîndu-1 la centru pe 
D. Petrescu, iar la linie pe 
P. Seceleanu și M. Htiștiue, 
toți trei din Capitală.
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Vom pregăti noi talente 
de talia Sandei Toma

(Urmare din pag. 1)

cit mai temeinic și a ne men
ține locurile fruntașe pe care 
le-am dobindit într-o serie de 
discipline sportive, trebuie să 
ne propunem să ridicăm și 
mai mult nivelul general al 
tuturor ramurilor de sport și 
să cucerim noi poziții de 
frunte în ierarhia sportului 
mondial — la gimnastică, atle
tism. handbal, tenis, canotaj, 
precum și Ia alte discipline". 
Așadar, canotajul sportul care 
■ adus tării, prin Sanda Toma 
si prin alti sportivi de valoa
re. numeroase succese la ma
rile competiții, se află în cen
trul atenției, ceea ce ne în
deamnă și pe mai departe la 
eforturi susținute nu numai 
pentru a ne păstra pozițiile 
cucerite, ci și pentru a lansa 
tn arena marii performanțe noi 
și noi valori, care să demon
streze vigoarea tineretului din 
patria noastră, care să ducă la 
obținerea altor trofee de pres
tigiu. la campionatele mon
diale. europene și. în special, 
la Jocurile Olimpice. Vom spori 
acțiunile de selecție, iar pe 
fondul unui climat de muncă 
responsabilă și exigentă ne vom 
Înzeci eforturile în cadrul o- 
relor de pregătire, astfel ca 
noi sportive de talia Sandei 
Toma să lunece victorioase pe 
oglinzile de ană ale marilor 
regate ale lumii.

Ordinea și disciplina, 
componente ale procesului 

de pregătire'
Activitatea federațiilor este 

direct vizată în Mesajul adre
sat Conferinței mișcării sporti
ve de tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Federația română 
de tir. activiștii ei sînt hotă- 
rîti ca. în spiritul acestui ex
ceptional document programa
tic. destinat celor care acti
vează în mișcarea sportivă, să 
acționeze cu mai multă fermi
tate si spirit de răspundere 
pentru lărgirea puternică a ba
zei de masă a tirului sportiv, 
a cit mai multor probe, pentru 
perfecționarea pregătirii și 
creșterii măiestriei sportivilor 
de performantă, prin imprima
rea unui climat sănătos de 
muncă de răspundere si dis
ciplină. Vom aulica cu fermi
tate aceste principii generale 
de activitate. în așa fel îneît 
fiecare sportiv, antrenor sau 
activist să obțină la locul său

SISTEMUL NAȚIONAL UNIC
(Urmare din pag. 1)

și munca sîrguincioasă a antre
norilor C. Topîrjan, Gh. Baltă, 
M. Axînte, N. Ungurcanu, Ioa
na Grosaru au dat la iveală o 
serie de elemente de perspecti
vă, care pot prelua ștafeta de 
la campioni de talia lui Ștefan 
Rusu sau Ilie Matei.

Dar din spusele profesorului 
Grigore Rusu am reținut cu de
osebire cîteva cuvinte : „acolo 
unde ne-a fost semnalată exis
tența unor copii talentațî...". 
Propozițiunea aceasta presupu
ne, deci, o colaborare eficace 
între specialiștii clubului și ca
drele din școli, în vederea rea
lizării scopului comun, selecția 
elevilor capabili să facă față 
rigorilor performanței. Exem
plele sînt numeroase : C. Ban
ei» (Șc. gen. 3), C. Sîngcap (Șc. 
gen. 1). Șt. Senic (Șc. gen. 8), 
Al. Zoia (Șc. gen. 2), Elena 
Criștea (Șc. gen. 4), M. Moldo
van (Lie. „Petru Rareș"), D. E- 
pure (Lie. ind. 1), toți aceștia 
și încă alții fiind printre neo- 
bosiții „scormonitori" în marea 
masă a școlarilor.

Dragoș Macovci, președintele 
Comisiei județene pentru ju
niori și copii, este nemulțumit 
Am spune, în sensul bun al cu
vântului. în „nemulțumirea" sa 

de muncă rezultatele cele mai 
înalte, conforme cu obligațiile 
ce revin fiecăruia. In acest fel. 
vom instaura într-o mai mare 
măsură si în domeniul tirului 
sportiv, principiile eticii si e- 
chitătii socialiste, obligatorii a 
fi aplicate si în sportul de 
mare performantă. Ordinea, dis
ciplina etica si echitatea vor 
fi căi firești pentru ca trăgă
torii români să reediteze suc
cesele de oină acum si chiar 
să le depășească. Buna com
portare a trăgătorilor români 
la campionatele mondiale si la 
cele continentale din acest an 
vor constitui, cu siguranță. o 
reflectare a acestui adevăr.

VIRGIL ATANASIU 
antrenor federal la tir

Pentru afirmarea continuă 
a rugbyului românesc

Anii din urmă au constituit 
pentru rugbyul românesc o pe
rioadă de afirmare pe plan in
ternational. contactele cu forțe 
de primă mină ale acestui 
sport, demonstrînd creșterea 
sensibilă a nivelului valoric al 
acestei discipline. Un aseme
nea progres se datorează Insă, 
în primul rînd. condițiilor de 
pregătire asigurate, muncii pa
sionate si susținute, atît la e- 
chipa națională, cit si la clu
buri.

Dar cum nouă, practicantilor 
unuia dintre cele mai bărbă
tești si spectaculoase jocuri, 
ne place să ne întrecem dar 
si să discutăm Întotdeauna 
deschis trebuie să recunoaștem 
că rezultatele nu s-au situat 
totdeauna la nivelul posibili
tăților reale. Considerăm că re
medierea lipsurilor depinde nu
mai de noi. astfel îneît pur
tătorii tricoului eu emblema 
■frunzei de stelar" să triumfe 
cit mai des în confruntările eu 
sportivii de pe alte meridiane. 
Mă gîndesc la o formare mai 
completă a tinerilor sportivi si 
la promovarea mai directă, cu 
mai mult curai, a celor ce se 
afirmă ca talente reale, ca 
viitori stîlni ai sportului cu ba
lonul oval, din România. De 
asemenea, se simte nevoia unei 
munci mai angaîate. mai ferm 
ancorate în realitatea sportului 
nostru.

în spiritul sarcinilor ce ne 
revin din Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceausescu. ne an
gajăm să asigurăm un climat 
de muncă si întrecere loială, 
să realizăm o calitate nouă, 
superioară. în activitatea rug- 
bystică.

GHEORGHE DUMITRU
maestru emerit al sportului 

la rugby

sesizăm dorința de mai bine a 
celui care cunoaște cu precizie 
valoarea timpului și pentru 
care „a depista din vreme un 
element de valoare înseamnă să 
comprimi drumul pină la me
dalia de campion". Așa s-a în- 
tîmplat, ne spune, la vremea 
potrivită cu Ștefan Rusu, așa a 
fost și cu Ilie Matei, învingător 
pe saltelele Universiadei bucu- 
reștene „și așa trebuie să se în- 
timple in fiecare zi". De mun
cit, se muncește în acest dome
niu și cu bune rezultate. Cifrele 
nu sînt doar „de ochii lumii". 
Cei 30 000 de tineri supuși tes
tărilor nu există numai pe hîr- 
tie. Ei au fost observați. în
cercați, selecționați. Au rămas 
numai 168, promovați in secții
le de performanță din județ (40 
— atletism, 25 — canotaj, 25 — 
volei, 15 — fotbal, 40 — lupte 
etc). Cîți vor cuceri gloria spor
tivă ? „Noi am vrea ca toți să 
urce pe podiumurile de premie
re. Totul depinde acum de ei și 
de antrenorii lor..." NU ESTE 
SUFICIENT SA DEPISTEZI 
UN SPORTIV DE PERSPECTI
VA. TREBUIE SA ȘTII SA-1 
CONDUCI PAȘII PÎNA LA 
VICTORIA FINALA.

Și secretarul C.J.E.F.S., Dra- 
goș Macovei, este nemulțumit. 
,JSe poate faee mai mult 1 Apli
carea eu consecvență și maxi
mă responsabilitate a cerințelor

La campionatele naționale, pe trambulina de la Borșa

UN JUNIOR II SARE 
CU SCHIURILE 92,5 ml

Pe o vreme splendidă și pe 
o trambulină foarte bine ame
najată s-au desfășurat, la Bor- 
șa, campionatele naționale de 
sărituri cu schiurile pentru se
niori și juniori. Trambulina de 
90 m, omologată de F.I.S., a o- 
ferit concurenților prilejul de 
a reuși sărituri spectaculoase, 
unele dintre ele primind note 
ridicate pentru stilul folosit. La 
seniori, întrecerea a fost cîști- 
gată de Lorincz Balint, urmat 
de Ion Hossu și Vilmoș Balint, 
toți realizînd sărituri de peste 
90 m. Revelația competiției a 
constituit-o însă juniorul II 
Gabor Nagy, care și-a sărbăto
rit împlinirea a 16 ani în ziua 
in care a cucerit titlul de cam
pion al României la juniori I și 
a realizat cea mal lungă săritu
ră (92,5 m) a concursului 1 A- 
cest tînăr de excepție este și 
campion național la combinată 
nordică la juniori II și cîștigă- 
tor al concursului republican 
(la aceeași probă) la copii I, 
concursuri disputate la Valea 
Strîmbă și la Rîșnov. De men
ționat că Gabor Nagy sărise eu 
două zile înaintea campionate
lor naționale 93 m (In cadrul 
„Cupei Dinamo"), deși doar

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE SCHI
La Poiana Brașov au conti

nuat întrecerile campionatelor 
naționale universitare de schi, 
în programul zilei a doua fi- 
gurînd întrecerile de slalom u- 
riaș, care au avut loc pe Pîr- 
tla Lupului (pînă în Poienița 
Cristianului). Traseul comun, 
atît pentru fete cît și pentru 
băieți, a fost parcurs în două 
manșe de cîte 48 de porți, mar
cate de P. Ivănescu (Brașov) 
și D. Ungureanu (Sibiu), cu un 
grad de dificultate destul de 
accentuat, supunînd concurenții 
la eforturi sporite.

Ca și la slalomul special, re
prezentanții centrului universi
tar Pitești s-au impus cu auto
ritate, de această dată și la 
fete, Nelida Velciov luîndu-și 
o frumoasă revanșă asupra bu- 
cureștencei Maria Axinte. La 
băieți, Gh. Vulpe s-a desprins

După finalele republicane de judo-tineret

PORȚI DESCHISE LA MULTE CATEGORII 
PENTRU APROPIATELE CAMPIONATE BALCANICE

Ediția din acest an a finale
lor -campionatelor republicane 
de judo pentru tineret (17—19 
ani) a fost așezată în calenda
rul competițional al federației 
noastre de specialitate cum nu 
se putea mai potrivit — cu 10

DE SELECȚIE
sistemului unic de selecție ar 
putea da roade și mai bogate. 
Analizele periodice, la începu
tul fiecărui an școlar, și apoi 
pe parcursul Iui, consfătuirile 
metodice reliefează de fiecare 
dată problemele pe care le 
avem de rezolvat. Se afirmă — 
și pe bună dreptate — că în a- 
cest domeniu există încă rămi- 
neri in urmă. Iată de ce ne-am 
propus să continuăm cu și mai 
multă exigență acțiunile de tes
tare și selecție în unitățile șco
lare, pentru creșterea potenția
lului sportiv al județului, in 
special la sporturile prioritare 
— atletism, lupte greco-romane, 
hochei, schi fond, sanie, fotbal 
—, pentru a forma și pregăti 
sportivi pentru loturile naționa
le și olimpice".

în clasamentul ediției a Il-a 
a competiției naționale „Dacia- 
da“, județul Suceava s-a situat 
doar pe locui 22, în sportul de 
performanță. O poziție care se 
cere desigur, îmbunătățită. O 
condiție o constituie tocmai a- 
sigurarea viitorilor performeri. 
Exemple „la obiect" pot oferi 
cele 13 centre comunale ale 
C.S.Ș. Rădăuți (director P. Sto- 
roj), o veritabilă pepinieră na
țională la lupte greco-romane, 
precum și organizarea campio
natului județean de atletism 
pentru toate categoriile de vîrs- 
tă. I 

anul acesta a debutat pe tram
bulina de la Borșa. Un alt ju
nior remarcat a fost Laszlo 
Bănjăsz, curajos și îndemîna- 
tec. In general, se cuvine a fi 
menționat faptul că orientarea 
federației de specialitate de a 
încuraja pe tinerii săritori s-a 
dovedit îndreptățită, competiții
le de la Borșa avînd darul de 
a arăta că avem elemente cu 
perspective certe. O subliniere 
aparte merită antrenorul Aurel 
Munteanu, de la C.S.Ș. Brașo- 
via, care a ridicat o nouă pro
moție de elemente talentate, 
printre care-i amintim pe Ga
bor Nagy, Olimpiu Radu, Radu 
Ramon, Wilhelm Gross ș.a.

Clasamentele campionatelor 
naționale : seniori : 1. L. Balint 
(Dinamo Brașov) 190,4 p (sări
turi de 91 m și 90 m), 2. I.
Hossu (ASA Brașov) 183,7 p (91 
m — 87 m), 3. V. Balint (Voința 
Odorhei) 183.2 p (88 m — 90 m),
4. C. Buzei (Dinamo) 179,3 p 
(89 m — 83 m). 5. G. Nagy (CSȘ 
Brașovia) 174,7 p (83 m — 92,5 
m), 6. I. Ana (ASA) 162,6 p (81 
m — 86 m) : JUNIORI : 1. G. 
Nagy (CSȘ Brașovia) 174,7 p (83 
m — 92.5 m). 2. L. Bănyâsz
(Rapid Suseni) 93,4 p (62 m — 
64 m).

în cîștigător incă din prima 
manșă, mărindu-și avansul în 
cea de a doua, depășindu-1 
astfel net pe colegul său A. 
Năstase, care cîștigase la „spe
cial".

REZULTATE TEHNICE : fe
minin — 1. Nelida Velciov (Pi
tești) 2:40,21, 2. Maria Ax'-nte 
(București) 2:42,58, 3. Judith 
Kacso (Petroșani) 2:52,11, 4 
Roxana Cocișiu (Brașov) 3:04.63.
5. Catalin Fieder (Bucu
rești) 3:07,17. 6. Hajnalka Papp 
'București) 3:10,38 ; masculin 
— 1. Gh. Vulpe (Pitești) 2:23,15.
2. A. Năstase (Pitești) 2:25,10,
3. St. Petrea (Pitești) 2:26,60,
4. A. Peter (București) 2:27,61,
5. C. Bucur (Brașov) 2:28,42,
6. D. Rohatin (Pitești) 2:28,94.
(C. GRUIA — coresp.) 

zile înaintea campionatelor bal
canice, care vor avea loc la 
Tîrgoviște. Nici un alt concurs 
de selecție n-ar fi fost — cre
dem — atît de edificator pen
tru alegerea celor mai meri
tuoși tineri în lotul țării noas
tre pentru Balcaniadă.

Dorința celor 167 de finaliști, 
prezenți, la sfîrștiul săptămînii 
trecute, la Întrecerile de la Si
biu, de a evolua cît mai bine a 
fost evidentă în toate cele 194 
de partide. Chiar și atunci cînd 
s-au întilnit tineri afirmați în 
arena competițională cu spor
tivi care au trecut aproape ne
observați Ia alte finale lupta a 
fost deosebit de aprigă. Pe bu
nă dreptate, antrenorul emerit 
Mihai Botez (Rapid Arad), de
canul de vîrstă al antrenorilor 
(anul acesta va împlini 60 de 
ani), ne mărturisea satisfacția 
sa de a fi văzut un concurs 
care a Întrecut toate așteptări
le. „Avem tineri foarte talen- 
tați și bine instruiți — sublinia 
reputatul tehnician arădean. 
Noi ne-am făcut deci datoria 
să-i învățăm. Acum e rindul 
lor să ne răsplătească eforturi
le. Francezul Rey a devenit 
campion mondial de seniori 
cind avea 19 ani, iar Ia 20 a 
cucerit laurii olimpici, Ia Mos
cova. Cu asta cred că am spus 
esențialul. Tinerii noștri au de 
acum aripi puternice și trebuie 
să zboare cît mai sus".

Din cei 30 de finaliști la ca
tegoria superușoară, Silviu La- 
zăr (Casa Pionierului Năsăud) 
și-a învins toți adversarii din 
jumătatea sa de tablou prin 
ippon (înainte de limită). Pină 
și în finala sa cu George Ciu- 
văț (C.S.Ș. 1 București) a fost 
foarte aproape de ippon, finali- 
zînd un procedeu tehnic cotat 
cu waza-ari (7 puncte). După 
opinia noastră, tînărul din Nă
săud este cel mai îndreptățit să
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IA MARȘ
Pe aleile din preajma Muzeu

lui Satului din Capitală s-a 
desfășurat duminică dimineața, 
in organizarea asociației sporti
ve P.T.T., prima etapă a „Cu
pei Primăverii" la marș, la care 
au fost prezenți, în afara măr
șăluitorilor din București, spor
tivi din Ploiești, Craiova, Tîrgu 
Jiu, Alba Iulia și Dorohoi. De 
menționat că in programul con
cursului a figurat, pentru pri
ma dată în țara noastră, și o 
cursă feminină, pe distanța de 
2 km, care a adus la start 35 
de competitoare. Rezultate teh
nice : Seniori (15 km) : 1. Con
stantin Stan (Steaua) 1.06:52, 2. 
Ștefan Ioniță (Petrolul Ploiești) 
1.06:57. 3. Constantin Staicu
(P.T.T.) 1.07:00 ; senioare (2
km) : 1. Lucia Cioancă (Unirea 
Alba Iulia) 10:23,5, 2. Paraschiva 
Barna (Unirea Alba Iulia) 
10:40,0, 3. Iulia Drăgan (Unirea 
Alba Iulia) 12:05,0; Juniori I 
(5 km) : 1. Gheorghe Frecățea- 
nu (P.T.T.) 23:11,0, 2. Ilie Nem- 
țeanu (Unirea Alba Iulia) 
23:40,0, 3. Vasile Dascălu (Doro
hoi) 24:41,0 ; Junioare (2 km) : 
1. Florica Mărăcineanu (C.S.M. 
Craiova) 11:06,0, Victoria Oprea 
(Tîrgu Jiu) 11:18,8, Florica Ion 
(C.S.M. Craiova) 11:47,0; ju
niori II (5 km) : 1. loan Apos- 
tu (C.S.M. Dorohoi) 24:20,0, 2. 
Florea Crețu (C.S.M. Craiova) 
26:23,0, V. Iliescu (C.S.M. Cra
iova) 26:37,0 ; copii I (2 km) : 
'Cătălin Pasalic (C.S.M. Doro
hoi) ; copii II (1 km) : Consta.- 
tin Săndoiănu (P.T.T.). (Nicolae 
D. NICOLAE — coresp.).

• Sîmbătă, de la ora 14,30, 
sala de atletism din parcul „23 
August" va găzdui o întrecere 
care se anunță foarte interesan
tă. Este vorba de competiția 
studențească (băieți și fete) 
deschisă sportivilor neclasificați 
de la Institutele de învățămînt 
superior și Facultățile din Ca
pitală. Cu acest prilej, sîntem 
siguri, atletismul își va alege 
noi și statornici prieteni. (Andi 
VILARA, corespondent).

• Duminică este programată 
etapa de zonă a campionatelor 
republicane de cros, individual 
și pe echipe. întrecerile se vor 
desfășura în următoarele loca
lități : Satu Mare. Arad, Slati
na, Slobozia, Tg. Mureș, Brăila, 
Botoșani și București. De la 
concurs vor lipsi (motivat) aler
gătorii și alergătoarele care vor 
lua parte — duminică — la 
Crosul Balcanic de la Atena.

I
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ne reprezinte la această cate
gorie. La semiușoară (25 de 
concurenți), campionul Ilie Șcr- 
ban (CSȘ Șoimii Sibiu) nu s-a 
prezentat la înălțimea celui 
care cucerise titlul republican 
și anul trecut, cîștigînd acum 
unele oartide abia la limită. 
Berban rămine totuși, nr. 1 la se
miușoară, dar înfumurarea nu-i 
slujește la nimic ! Selecția la 
ușoară (29) nu este, deocamda
tă, clarificată. Juniorul orădean 
Istvan Nagy (CSȘ) a cîștigat 
clar toate partidele, dar au mai 
concurat foarte bine Lucian 
Pop (CSȘ Șoimii) și Florin Ber- 
ceanu („U“ Cluj-Napoca). Ca
tegoria semimijlocie (26) a fost 
dominată de bucureșteni : Nico
lae Vega (Dinamo) și Gheor
ghe Rinu (Olimpia) ; primul fo
losește cu mare abilitate — 
si din poziții diferite — pro
cedeele necruțătoare de shime 
(ștrangulare). Situația este ase
mănătoare și la mijlocie (29), 
unde s-au desprins tot doi ju
doka : Nicu Vulpoiu (CSȘ mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej) și 
Nicolae Luca (CSȘ Unirea 
Iași). După opinia noastră, Vul
poiu are o mai mare stabilitate 
pe tatami (saltea) și finalizează 
cu mai multă siguranță acțiu
nile. La categoriile mari, semi
grea (19) și grea (16), au fost 
reținuți mai mulți tineri cu e- 
voluții aproape egale : Atila 
Polint (A.S A. Tg. Mureș), Emil 
Conchiu (C.S.Ș. municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), Marian Ilie 
(C.S.O. Cimpulung Muscel), Va
lentin Bazon (Oțelul Tîrgoviște) 
ș.a.

Așadar, se poate spune că la 
mai multe categorii porțile se
lecției pentru apropiatele cam
pionate balcanice au rămas des
chise. Cert este insă că la toate 
categoriile vom avea reprezen
tanți de nădejde.

Costin CHIRIAC
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atac ale campionilor, cu Cioarec 
in meciul Steaua — P.T.T. Arad

Foto : Dragoș NEAGU

MĂRENI - PRIMII

I NUMAI TALENTUL 
NU ESTE SUFICIENT!

Cîștigînd, la vîrsta junio
ratului, două ediții ale «Cu
pei Prietenia" la dirt-track, 
(competiție care a lansat 
mulți alergători de valoare 
In arena mondială) Ionel 
Pavel (Voința Sibiu) a de
venit in ultimii ani liderul 
lotului reprezentativ de se
niori. Dornic de afirmare, a 
continuat să se numere 
printre animatorii unor con
cursuri desfășurate peste 
hotare, reușind uneori chiar 
să urce pe podiumul laurea- 
ților.

Dar (păcat că există acest 
dar), în ultima vreme, se
niorul sibian a încetat lupta 
pentru afirmare, ba face 

, chiar pași... înapoi din cau
za unor carențe educative. 
Sîntem informați că lone) 
Pavel lipsește adesea de la 
programul de antrenament, 
irosindu-și timpul la un „pa
har de vorbă" cu prietenii

Al PRIMĂVERII
în condițiile unor terenuri 

grele, jocurile au avut momente 
reușite, dar spectacolul autentic, 
angajarea deplină rămîn însă 
deziderate. Consemnăm, în 
schimb, cu satisfacție dubla 
prezență provincială între arbi
trii etapei inaugurale a returu
lui mai cu seamă că atît Stan
ca cit și Chirondojan au condus 
cu competență și dezinvoltură. 
Promovarea curajoasă din ulti- 

vreme aplicată de Colegiul 
central — duminică e rîndul 
buzoi anujui Voinca — va con
tribui, ne place să credem, la 
progresul sportului cu balonul 
oval de Ia noi.

★
în privința eficacității, al că

rui criteriu esențial este eseul : 
numărul total al încercărilor a 
ajuns la 278 • în „Trofeul 
Sportul", situație neschimbată, 
stelistul Fuicu — 14 și dinamo- 
vistul Aldea — 11 continuîn- 
du-și dialogul • în .clasamentul 
pe echipe (federația promite o 
frumoasă cupă ciștigătoarei) 
Steaua — 60 s-a desprins de 
Farul — 54.

Geo RAEȚCHI

care-i prevăd un mare vi
itor... fără muncă (.’?). S-a 
întîmplat ca după ce a dat 
de fundul sticlei să manifeste 
tendințe de vedetism, emi- 
țînd tot felul de pretenții ne
justificate. Anul trecut, orga- 
nizîndu-se la Sibiu un trial 
al selection abililor în vede
rea unor confruntări inter
naționale, deși la el acasă, 
nu s-a prezentat la lot. Pri
mind un ultim avertisment, 
Ionel Pavel nu s-a schimabt 
și a dat dovadă în continua
re de egoism, împiedicînd un 
coechipier — deși el nu mai 
avea șanse — să cîștige un 
concurs internațional.

Se pare că din toate aces
tea maestrul sportului Ionel 
Pavel nu a învățat nimic. 
Zilele trecute, cînd specialiș
tii forului de resort s-au de

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Fotbalul la cota 
exigențelor actuale

UN SISTEM COMPETIflONAL CORELAT CU EONDUL Uf JUCĂTORI
La recenta conferință a fe

derației de fotbal. în materia
lul prezentat de Andrei Ră- 
dulescu. președintele F.R.F., 
s-au făcut aprecieri orivind 
sistemul competițional. care an
grenează. în prezent. 5 723 de 
secții de fotbal și 183 041 de 
sportivi legitimați. își desfă
șoară activitatea la nivel na
tional. 18 echipe de Divizia 
„A". 18 de speranțe. 54 de
Divizia „B“ (plus Luceafărul). 
192 de Divizia „C“. în timp ce 
juniorii I sînt cuprinși în 8 
serii a cîte 16 echipe, iar ju
niorii II în 12 serii a cîte 16 
echipe. Așadar, pe plan națio
nal activează mai mult de 600 
de formații.

Se aduce în discuție si re
versul medaliei, adică faptul că 
sistemul competițional s-a ex
tins dincolo de posibilitățile 
reale. Fotbalul, cum s-ar spu
ne. s-a întins mai mult dectt 
îi este plapuma, ceea ce a dus 
la o diluare a calității.

Acesta este. după opinia 
noastră. adevărul... adevărat ! 
Fondul real de jucători nu poa
te asigura o activitate atît de 
întinsă, mai ales că centrele de

juniori si copii (cele mai mul
te dintre ele) au rămas defi
citare în ceea ce privește pro
ducția lor reală. Și. cum se 
menționa în raportul respectiv, 
federația si-a dat seama că fot
balul nostru nu are forța ne
cesară să se întindă pe un a- 
semenea calendar imens, can-

Puncte 
de 

vedere
titatea grevînd în mod serios 
calitatea, care suferă pe toată 
înălțimea piramidei acestei ac
tivități.

Ce e de făcut ? Se preconi
zează ca din 1983 la Divizia 
„A“ să rămînă 16 echipe, la 
„B“. două serii a cîte 20 de 
echipe, iar la’ „C“. 6 serii a 18 
echipe, plus campionatul de 
speranțe (care, la ora actuală, 
nu-si iustifică existenta, me
ciurile acestui eșalon desfăsu- 
r!ndu-se ne terenuri necores- 
nunzătoare si într-un anonimat 
supărător, de neînțeles. între

ținut chiar de cluburile în 
cauză).

Noua structură competitiona- 
lă (aceasta ar fi logica), ar 
duce la o concentrare mai bu
nă a valorilor si ar stopa acce
sul nonvalorilor la eșaloane 
superioare. De acord. Dar un 
nou sistem competițional ar 
trebui corelat cu regulamentul 
de transferări, cu o utilă în
drumare a jucătorilor în folosul 
fotbalului In acest mod. cali
tatea fotbalului ar creste si 
s-ar ajuta împlinirea unui de
ziderat imperios în acțiunea de 
redresare a fotbalului româ
nesc. Plusul. de valoare scon
tat nu-I va aduce simpla re
ducere de echipe, ci va fi ne
voie ca unii din jucătorii va
loroși din echipele retrogradate 
să aibă posibilitatea să întă
rească echipele rămase.

Iată de ce odată cu discu
tarea sistemului competițional 
(nu singura, ci una din căile 
de redresare ale fotbalului) se 
impune si o revizuire a fondu
lui de jucători o redistribuire 
a acelora care merită să joace 
in eșaloanele superioare.

Constantin ALEXE

DIVIZIA SECUNDĂ ÎN PRIM-PLAN
plasat la Sibiu pentru a testa 
motocicliștii de la I.P.A. și 
Voința, el a absentat de la 
trecerea normelor de control. 
In consecință, Biroul federal 
l-a exclus din lotul repre
zentativ. Credem că nici 
conducerea asociației Voința 
nu va rămîne indiferentă fa
ță de repetatele lui abateri, 
avînd destule argumente pen
tru a-1 determina pe acest 
tînăr alergător să înțeleagă 
că se află pe un drum greșit, 
că talentul nu se poate rea
liza fără eforturi intense, 
permanente în procesul de 
instruire.

Troian IOANIȚESCU

SPORTIVII DE IERI - DASCĂLII DE AZI
(Urmare din pag. 1)

minute la 800 m și 4 minute la 
1 500 m, devenind chiar record
mană națională în anul 1978 cu 
1:57,39 la 800 m. A fost un a- 
devărat fenomen al atletismu
lui ^nostru și chiar al celui 
ffionoal, prin longevitatea ca
rierei sale. A progresat conti
nuu pină la 38 de ani !, iar la 
C.E. de sală de la Milano, în 
anul 1978, a cucerit titlul con
tinental la 1 500 m. Ultima per
formanță a Ilenei noastre a 
fost înregistrată la aproape 40 
de ani, atunci cînd mulți atleți 
au abandonat de multă vreme 
activitatea competițională, la 
J.O. de la Moscova, cînd a a- 
lergat finala olimpică la 1 500 
m...

Iată, în doar cîteva cuvinte, 
o succintă prezentare a Ilenei 
Silai. O întîlnire cu renumita 
sportivă, chiar pe malul Some
șului, ni s-a părut potrivită 
pentru o scurtă discuție...

— Ce mai faci, Ileana Silai 7
— Mulțumesc, bine. Muncesc 

acum, cu elevii mei...
— Vorbește-ne, despre ce-ai 

mai făcut în ultima vreme.
— Cea mai importantă dintre 

realizările mele o consider naș
terea fiului meu Ștefan, care a 
împlinit în aceste zile 5 luni... 
în timpul carierei mele de a- 
lergătoare mi-am terminat și 
studiile, sînt absolventă a 
I.E.F.S., așa că după Jocurile 
Olimpice de la Moscova am 
început să pregătesc viitori a- 
tleți la C.S.Ș. Cluj-Napoca. Se

lecția (foarte dificilă, fiindcă 
sînt mulți profesori și antre
nori din alte ramuri sportive 
mai „tentante", de care copiii 
se simt mai ușor atrași), apoi 
inițierea, obișnuirea cu efortul 
necesar alergării, convingerea 
că au perspective etc. cer, vă 
rog să mă credeți, multă stăru
ință și răbdare. Și — se întîm- 
plă — după un an de muncă, 
cînd elevii au acumulat cîteva 
calități și s-au dezvoltat fizic 
corespunzător, abia ii vezi că 
renunță în favoarea baschetu
lui, fotbalului sau altor spor
turi în care tentațiile sînt mai 
mari. Apoi, o iei iar cu înce
putul. cu orele de antrenament.

— Ce-șl dorește Ileana Silai 
pentru viitor ?

— îmi doresc mai multe lu
cruri, dar le voi enumera în 
ordine. în primul rînd, ca fiul 
meu Ștefan să crească sănătos, 
să-1 văd mergînd și apoi aler- 
gînd, dacă nu în probe de 
fond, atunci măcar la sprint, ca 
tatăl său. Apoi, sper ca soțul 
meu, care a terminat facultatea 
cu nota 10, să nu mai facă na
veta la Miercurea Ciuc și să 
stea mai mult cu mine și copi
lul, iar în final trăiesc cu nă
dejdea că unii dintre elevii mei 
vor aduce țării ceea ce nu am 
reușit eu. adică un titlu 
olimpic, de care am fost atît 
de aproape la Mexico.

Am mulțumit cu căldură Ile
nei Silai pentru interviul acor
dat și i-am urat realizarea tu
turor dorințelor.

I 
I
I
I
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PREOCUPARE PENTRU
Duminica trecută s-a disputat 

la Lupeni întîlnirea dintre Mine
rul, din localitate, și Someșul 
Satu Mare, din seria a IlI-a, a 
eșalonului secund. Partida a fost 
așteptată cu un mare interes, 
5—6 000 de spectatori umplînd 
tribunele frumosului stadion de 
pe Valea Jiului. Gazdele se te
meau mult de acest joc dată 
fiind poziția lor deloc roză în cla
sament, locul 16, cu —3 p în 
„clasamentul adevărului", pe de 
o parte, și rezultatele bune obți
nute de Someșul în sezonul de 
toamnă, pe care l-a încheiat pe 
un merituos loc 3 în clasament 
(înaintea fostei divizionare „A" 
Olimpia Satu Mare), pe de altă 
parte.

La sfîrșitul celor 90 de minute, 
Minerul avea să înregistreze o 
victorie la un scor neașteptat, 
4—0. (Diferența_ putea fi șl mal 
mare, dar portarul Peneș a evi
tat alte cîteva goluri).

Care ar fi explicațiile acestui 
succes al Minerului T Someșul 
n-a putut beneficia de cîțiva din

RAPID A LĂSAT 0 BUNA
Un stadion neincăpător (peste 

4 000 de spectatori), vreme primă- 
văratică și un teren foarte moale, 
devenit patinoar, iată cadrul de 
desfășurare a meciului dintre di* 
vizionarele „B" Chimica Tîrnă- 
venl-și Rapid București, disputat 
duminică în cadrul primei etape 
a returului, la Tîrnăveni, și în
cheiat cu un scor alb. Un re
zultat care reflectă fidel desfă
șurarea jocului pentru că fero
viarii au știut să adopte o tac
tică adecvată jocurilor din depla
sare ; marcaj strict în apărare, 
cu Tiță în rol de „închizător" în 
fața fundașilor centrali Pîrvu și 
Belu, cu o linie mediană neobosi
tă (Ion Ion, Paraschiv și Șt. Po
pa) care a știut cînd și cum să 
valorifice viteza vîrfurilor Cojc» 
caru și Manea. Cu o asemenea 
manieră de joc, bucureștenii au 
temperat elanul gazdelor, ecl |~- 
brlnd jocul și fiind chiar pe 
punctul de a obține victoria în 
finalul partidei, cînd Cojocarii

A APĂRUT NR. 2/1982 AL REVISTEI 
„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"

Din sumarul acestui număr spicuim :
• Informarea sportivă — sursă importantă de optimizare a 

antrenamentului sportiv, de conf. univ. dr. Alexe Nicu ;
© Planificarea activității de educație fizică în învățămîntul 

gimnazial, de prof. Eugen Scări at ;
© Algoritmizarea predării jocului de volei în lecțiile de edu

cație fizică la clasele V—VIII (II), de conf. univ. Vasile Ghe- 
nadi :
• Modelul de selecție și pregătire al sportivului de înaltă per

formanță în bob, de prof. Ion Matei ;
• Relaxarea psihofizică — metodă de inițiere și perfecționare, 

de psiholog Maria Șerban ;
® Sportul peste milenii (TI). Mitul tușului, de prof. Virgil 

Stoian.
Nu uitați ! Cel mai bun mijloc de a nu vă lipsi din biblioteca 

personală revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" este abona
mentul.

Reînnoiți-vă de urgență ABONAMENTELE la revista „Educație 
fizică și sport", revista profesorilor de educație fizică, a antre
norilor și sportivilor, a tuturor activiștilor mișcării sportive.
—--------------------- —-f------------------------------------------------------------

UN JOC FRUMOS
titularii săi (indisponibili), dar 
frumoasa victorie își găsește ex
plicația în prestația bună a echi
pei din Lupeni care, în repriza 
secundă, în ciuda terenului greu, 
desfundat, a găsit resursele fi
zice pentru a imprima jocului un 
tempo susținut, cu o permanentă 
mișcare în teren, cu faze bine 
lucrate, cursive. Doi jucători au 
dat culoare meciului, ei fiind, de
altfel, și autorii a trei dintre 
cele patru goluri. Este vorba de 
cunoștințe mai vechi, de NicM-» 
niș și Mușat, foști componenți 
ai divizionarei „A" Jiul. Dealtfel, 
antrenorul Petre Libardi, deși a- 
vea meci după-amiază, și-a făcui 
timp și a mers la Lupeni pentru 
a-1 urmări pe Mușat, fostul in
ternațional de juniori de la Că
lărași, care a fost transferat pen
tru puțin timp la Dinamo Bucu
rești și apoi la Jiul. Dar Mușat 
a suferit un accident destul de 
grav (ruptură musculară profun
dă) care l-a stopat ascensiunea. 
Acum pare refăcut. Duminică, pe 
post de vîrf, a pendulat pe toa-

tă lățimea terenului, a lansat 
atacuri, dar a șl finalizat, cum 
a făcut-o la golul trei, cînd a 
șutat din viteză, precis, la colț, 
de la 16 m. La 23 de ani, după 
rodajul de la Lupeni, perseverent, 
Mușat pare apt de a reveni în 
primul eșalon. împlinind speran
țele puse în el.

în final, o subliniere : meciul 
de la Lupeni, atît de important 
pentru gazde, s-a desfășurat ln- 
tr-o deplină sportivitate pentru că 
echipele s-au preocupat doar de 
joc și au beneficiat șl de un ar
bitraj bun din partea lui P. Balaș 
(București).

AL CONSTANTIN

IMPRESIE LA TÎRNĂVENI
(min. 67) a reluat cu< capul, de 
la numai 6 m, o minge centrată 
cu măiestrie de Manea, iar Io 
Ion (min. 83) a șutat pest£ bar; 
din interiorul careului.

Referitor la echipa locală, ea 
a avut în neobositul mijlocaș Ce- 
nan un excelent coordonator de 
joc. el fiind „mintea limpSde" a 
formației din Tîrnăveni. Păcat în
să că acest apreciat jucător nu 
știe să-și strunească nervii. Mul
te din atacurile lui de deposeda
re au fost neregulamentare, repe
tatele intrări dure obligîndu-1 pe 
conducătorul jocului să-i arate 
cartonașul galben.

Remarcabilă prestația brigăzii 
de arbitri din Rm. Vîlcea, avîn- 
du-1 la centru pe Nicolae Dines- 
cu. în acest meci, fostul portar 
al Chimiei Rm. Vîlcea, Gheorghe 
Constantin, a oficiat la linie fă- 
cîndu-și un promițător debut la 
un meci de Divizia „B“.

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI... ȘTIRI...
• DUMINICA, IN CAPITALA. 

Partidele din etapa de duminică 
a Diviziei „A" se vor disputa ast
fel : stadionul Dinamo, ora 15,30 : 
Dinamo — Jiul Petroșani ; sta
dionul Progresul (str. dr. Staico- 
vici), ora 15,30 : Progresul-Vulcan 
—F.C.M. Brașov. în deschidere, de 
la ora 13,30, la ambele meciuri, 
se vor întîlni echipele de spe
ranțe. iată și programul meciu
rilor din Divizia „B“ : terenul 
Automatica, ora 11 : Automatica 
— Tractorul Brașov ; stadionul 
Giulești, ora 11 : Rapid — Pan
durii Tg. Jiu.
• TERENUL DIN JIBOU va 

găzdui duminică, de la ora 12, 
partida Minerul Ilba Seini — F.C. 
Baia Mare, din cadrul Diviziei 
„B" — seria a ITI-a, deoarece te
renul echipei Minerul este sus
pendat.

ADMINISTRAȚIA 01 STAT 

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AGENȚIILE LOTO-PRONO- 

SPORT mai pot elibera doar as
tăzi și mîine bilete cu numerele 
dy. preferate pentru tragerea o- 
bișnuită Loto de vineri 12 martie 
1982. „Obișnuită" este doar un fel 
de a spune, întrucît cîștigurile 
în autoturisme și mari sume de 
bani sînt prezente cu regularitate 
pe listele de premii. Astfel, la 
cele patru trăiri d’n luna fe-

LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI

CTstiguri 
SUPLIMENTARE 
DIN
FOND SPECIAL 
ACORDATE DE 
AS. LOTO- 

'PRONOSPORT

AUTOTURISME 
.DACIA 1300 ;SK( 
,TRABANT 601* LOZURI DE

50.000 w.10.000 kt. 
5.000 Iti etc.

UN NOU PRI
LEJ DE MARI SUC
CESE PENTRU DV., 
SAU UN CADOU 
DE SEZON PLĂ
CUT SI UTIL I

Agențiile Loto- 
Pronosport și vtn- 
zătorii volanți din 
întreaga țară vă 
stau la dispoziție 
pentru o încerca 
să vă numărați și 
dv printre marii 
cîștigători !

45 BANI
AUTOTURISME

bruarie au fost atribuite, între 
altele, numai la categoriile I și 
a Ii-a, peste OPTZECI DE CIȘTI- 
GURI IN AUTOTURISME „Dacia 
1300“ și SUME DE BANI INTRE 
5.100 șl 25.500 lei ! Participînd la 
tragerea obișnuită de polinlino. 
puteți obține șl dv. succese ase
mănătoare sau chiar mai mari. 1
• TRAGEREA obișnuita pro- 

NOEXPRES de astăzi, 10 martia 
1982, se televizează în direct în- 
cepînd de la ora 17.40

• CiȘTIGURILE CONCUR
SULUI PRONOSPORT DIN 1 
MARTIE 1982. Categoria 1« 
(12 rezultate) 23.50 variante n 
8 918 lei ; categoria a 2-a: (11 
rezultate) 374,00 Variante a 
672 lei ; categoria a 3-a : (10 
rezultate) 3 315,75 variante a 
114 lei.



HALTEROFILI ROMANI, PE LOCURILE 4
LA CONCURSUL PRIETENIA

Duminică s.-au incheiat în 
orașul Frunze (U.R.S.S.) între
cerile Cupei Prietenia Ia ' 
tere, la care au participat 
te 100 de sportivi din 16 
Printre aceștia s-au aflat 
trei halterofili români, toți 
sa ți pe locul 4 : Vasile Cocio- 
ran 235 kg (105; 130) la cat.

Milzo-

hal- 
pes- 
țâri.

și 
cla-

la cat. semimijlocie ; învingă
tor : VI. Nikolaev (U.R.S.S.) 
357,5 kg.

Cu acest prilej au fost co
rectate trei recorduri 
la cat. pană : R. 
(Bulgaria) 170,5 kg. 
cat" și A. Pisarenko

O.
kg. Mircea

155 kg la 
la cat. u- 
A. Avsetov 

327,5 kg. Dragomir

cocoș ; învingător :
ian (U.R.S.S.) 267,5
Tuli 275 kg (120 ; 
„aruncat" locul 3) 
șoară ; învingător :
(U.R.S.S.) „
Cioroslan 315 kg (137,5 ; 177,5)

mondiale: 
Redjebov 

la „arun- 
(U.R.S.S.) 

la cat. supergrea : 258 kg la 
„aruncat" și 455 kg la „total".

Federația inter
națională de atle
tism a aprobat 
desfășurarea unor 
concursuri de aler
gări, denumite slm- 

„de aur“. 
ele și mar

care a 
loc dumi- 
pe traseul 
care leagă 
Marathonu- 
Atena. în 
neașteptat, 

s-a in- 
victoria 

me-

TURNEUL DE ȘAH
DIN INDONEZIA
JAKARTA. 9 (Agerpres). — 

Cu trei runde înainte de în
cheierea turneului internațional 
de șah de la Denpasar. în cla
sament conduce americanul 
Browne, cu 15,5 puncte, urmat 
de compatriotul său Henley — 
neozeelandezul Chandler 
p 
a 
cu 
da 
pe 
rezultate « _______ _____
1—0 ; Ardiansjah — Hort 0—1 ; 
Spasov —• Keene remiză ;
Handoko — Kurajița 0— 
Ribli — Christiansen remiză.

14 
(1). Florin Gheorghiu, care 
remizat partida întreruptă 
Bahtiiar și pe cea din run- 
a 22-a cu Miles, se află 
locul 11 cu 12,5 p. Alte 

Sosonko — Hulak

TRAGEREA LA SORȚI 
C. E.IN

DE TENIS DE MASA
(Agerpres). Coro
la sorți, la cam-

LONDRA, 9 
form tragerii 
pionatele europene de tenis de 
masă, ce se vor desfășura la 
Budapesta între 17 și 25 apri
lie, echipa feminină a Româ
niei va evolua, în cadrul pri
mei serii valorice, în grupa B, 
alături de formațiile Franței, 
Cehoslovaciei, Bulgariei, Un
gariei și Finlandei. în grupa A 
vor juca selecționatele U.R.S.S., 
Angliei. Iugoslaviei, Suediei, 
R.F. Germania șl Olandei.

în tabelul probei de simplu 
femei, sportiva româncă Olga 
Nemeș figurează ca a 13-a fa
vorită, prima fiind olandeza 
Bettine Vrieskoop.

bolic 
Printre 
raionul 
avut 
nică, 
istoric 
cîmpia 
lui de 
mod 
concursul 
cheiat cu 
alergătorului 
xican Rodolfo Go
mez (2.11:49,0), pe 
care-l vedeți, in i- 
magine, in mo
mentul sosirii pe 
stadionul Panat- 
hinaikos, gazda 
primei Olimpiade 
moderne, in 1896

Telefoto : AP — 
Agerpres

TELEX • TELEX

„TROFEUL JESSE OWENS“ 
PENTRU SEBASTIAN COE
NEW YORK. 9 (Agerpres). — 

în urma unui referendum or
ganizat de I.A.A. (International 
Athletic Association), atletul 
englez Sebastian Coe urmează 
să primească „Trofeul Jesse 
Owens" care recompensează pe 
cel mai 'bun atlet din lume.

Sebastian Coe. triplu record
man mondial în probele de 
800 m. 1 000 m și o milă, a

număr

stop-cadru THOMAS WASSBERG, CAMPIONUL 
MARATONULUI" PE SCHIURI

totalizat cel mai mare 
de voturi — 50. Locul doi în 
acest clasament a revenit ame
ricanului Edwin Moses (6 vo
turi). recordman al lumii în 
proba de 400 m garduri, iar 
locul trei a fost ocupat de at
leta Evelyn Ashford (S.U.A.).

Este pentțu prima oară cind 
se decerne „Trofeul Jesse 
Owens" inițiat în memoria ce
lebrului atlet american de cu
loare. decedat acum doi ani. 
care, cu ocazia J.O. de la Ber
lin. în 1936 a cucerit 4 medalii 
de aur.

ATLETISM • ta vederea C.M. 
de cros de la Roma (21 martie), 
federața engleză a alcătuit ur
mătorul lot masculin : D. Clarke, 
H. Jones, M. McLeod, D. Moor
croft, S. Kenyon, B. Knight, P. 
Standing, K. Foster, J. Goater.

CICLISM • Etapa a 4-a a 
cursei care se desfășoară pe șo
selele din Franța, Bastla—Porto 
Vecchio (184 km) a revenit Iul Jean 
Francois Rault ta 4.21:03. înain
tea ultimei etape ta clasamentul 
general conduce Bernard Hinault 
urmat la 5 s. de Pascal Simon 
(Franța) șl la 18 s de Greg Le- 
mond (S.U.A.) • Cursa Kuurne 
— Bruxelles și retur (231 km) a 
fost cîștigată de vest-germanul 
Gregor Braun ta 5.13:00, urmat la 
44 de secunde de plutonul con
dus de belgianul Eddy Plancka- 
ert.

LUPTE • Turneul Internațional 
de lupte greco-romane desfășu
rat la Friburg (R.F.G.) a fost 
dominat de sportivii sovietici, 
învingători la 7 categorii.

MOTO & Cursa de la Daytona 
Beach (Florida) a revenit Iul 
Graham Crosby (Noua Zeelan^ 
dă) — pe .Yamaha" —, care a 
realizat o medie orară de 175,859 
km pe un traseu de 200 de mile 
(321,868 km).

NATAȚIE • Cîștigătorll con
cursului de sărituri in apă de la 
Rostock : trambulină (m) : Falk 
Hoffmann (R.D.G.) — 662,64 p ;
platformă : David Ambarțumlan 
(U.R.S.S.) 599,49 p ; trambulină
(f) : Bryta Baldus (R.D.G.) 521,04 
p ; platformă : Ramona Wenzel 
(R.D.G.) 427,53 p.

SCHI 0 Austriacul Hans Wall- 
ner a cîștigat concursul de sări
turi cu schlurile de la Schon
wald in cadrul „Cupei Europei" 
totallzînd 262 p (sărituri de 83,5 
șl 84 m). In clasamentul general 
al „Cupei Europei" conduce 
Wallner cu 117 p, urmat de Peter 
Rowheln (R.F.G.) cu 96 p.

SCRIMA • „Trofeul DuvaJ" la 
floretă masculin, destflșur:,., lă 
Paris, a revenit francezului Stare 
Cerbonl care l-a învins în finală, 
cu 10—7, pe compatriotul său 
Frederic Pietruska.

Schiorii din țările scandinava 
stat de mai multe decenii cunos
cut! ta întreaga lume pentru 
performantele lor deosebite. Na 
referim, firește, în mod special, 
la probele nordice în care el sa 
impun cu autoritate, avantajați 
de două elemente hotărîtoare 1 
condițiile climatice (iarna lungă, 
zăpada abundentă, terenuri idea
le pentru „crosurile" pe schiuri), 
precum șl de faptul că ta această 
parte a continentului copiii Ișl

pun schlurile pe picioare încă din 
primii ani al vieții.

In galeria marilor campioni ai 
probelor nordice este încadrat și 
suedezul Thomas Wassberg. Per
formanțele sale stat deosebite și 
confirmate de mal mulți ani, 
pentru că a fost considerat un 
adevărat copil minune. Băiatul 
care se născuse în mica localita
te Asarna, la 27 martie 1956, a 
cîștigat la 17 ani titlul de cam
pion la juniori al Suediei, îrf 
proba de 10 km, iar un an mal 
tirzlu, la Autrans, el a devenit 
campion european al juniorilor, 
pe distanța de 15 km. Fostul 
campion mondial de fond (15 
km) Goran Aslund „pune ochii* 
pe el șl afirmă : „acest băiat ara 
mari perspective și va deveni un 
schior care va duce mai departe 
ștafeta renumitei școli 
In alergările pe 
Așa a șl fost ! 
dreptate, căci în 
de la Innsbruck, 
berg, a intrat ta . ___
de 4x10 km. Patru ani mai tîrziu. 
tot la Olimpiadă (Lake Placid), 
el s-a clasat primul pe 15 km. 
Se pare că lui Wassberg, prin 
scurgerea anilor, 1 s-a părut ă- 
ceastă distanță prea... scurtă, el 
speclalizîndu-se în probele de 
mare fond. Recent, la Holmenko- 
Ilen. el a cucerit „maratonul ză
pezii" (50 km), devenind și cam
pion mondial.

Wassberg este un mare 
pion al acestei probe atît de 
Cdle, datorită vieții sportive 
care o duce, antrenamentului

guros pe eare-1 efectuează șl pre
gătirii sale multilaterale, ta 
timpul verii și al iernii. In lunile 
calde, ta afară de antrenamentul 
specific — patinajul pe rotile — 
practică crosul, înotul, tenisul, 
iar iarna, în timpul liber, pati
nează și joacă hochei. Intr-ade
văr, acest tînăr (înalt de 1,76 m 
șl cu o greutate de 72 kg), la 26 
de ani, pe care-l va împlini ta 
curînd, are încă în față un viitor 
strălucit ta marile competiții ale 
fondlștllor pe schiuri.

Ion OCHSEN.FELD

GRECIA (EL 23) : Panathinai- 
kos — P.A.O.K. 2—1 ; A.E.K. — 
Kawala 5—0 ; Aria — Apollon 
1—0 ;tr seres — Olymplakos 1—2 j 
Ethnikos — Panionios 0—0. Clar 
sament : 1. Panathinaikos 33 p. 
2. Olymplakos 33 p, *3. P.A.O.K. 
31 p.

AUSTRIA (et. 22) : Linz — 
Voest 1—2 ; Salzburg —Graz 5—0; 
Rapid — Admira 4—4 ; Sport

suedeze 
distanțe lungi". 
Aslund a avut 

1970, la J. O. 
Thomas Wass- 
ștafeta Suediei

REDRESAREA BOXULUI EUROPEAN
europeni, înregistrat© în marile competiții irv- 

amator, s-au arătat, în uitimii ani, intr-o

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag I)

TIMIȘOARA, 9 (prin tele
fon). In ultima zi a celui de 
al doilea turneu al grupei A, 
am asistat la întîlniri intere
sante între echipele care aici 
nu au reușit să obțină pînă 
acum nici o victorie, pe de o 
parte, și dintre echipele neîn
vinse, pe de altă parte. în 
prima partidă Politehnica Ti
mișoara a întrecut pe C.S.M. 
Delta Tulcea cu 3—1 (10, —9, 
10, 6) după un joc de slab ni
vel tehnic, cu multe greșeli de 
ambele părți. S-a văzut 
că cele două echipe nu 
suficient de bine pregătite, 
tuși, studenții au prestat 
joc ceva mai consistent, 
marcați: Mocuța, Cionca, Tor- 
san (P), Iacoblev, Bălan și 
Ispas (D). Arbitri: A. Dinicu 
(București) și M. Constantines- 
cu (Ploiești). Cel de al doilea 
meci. Explorări Baia Marc — 
Calculatorul București, a întru
nit atributele calității. 
3—1 (10. —12. 14, 10) 
Explorări, care s-a 
mai insistentă în finalurile se
turilor 3 și 4. Remarcați: Ar
buzov, Mihalca, Covacîu (E), 
Steriade. Băroiu și Schiopescu 
(C). Arbitri: D. Dobrescu (Plo
iești) ^_A1. ÎSnat (Tg- Mureș).

coreso.)(C. CREȚU

cam- 
dl- 
pe 
ri-

clar 
sint 
To- 
un 

Re-

Scor : 
pentru 

dovedit

ORADEA, 9 (prin telefon), 
în grupa B, meciul de debut 
al ultimei zile a turneului al 
doilea 
mare 
C.S.U. 
c.s.u. 
multă 
tru victorie. Au obținut-o oră- 
denii cu 3—2 (12, —9, 9, —13, 
5). De remarcat că în setul al 
patrulea C.S.U. Alumina a 
condus cu 7—1, dar gălățenii, 
în frunte cu Zaharescu, Sîrbu 
și Geană, s-au impus în fi
nal. în setul cinci, nervii ju
cătorilor gălățeni Geană și Țig 
au cedat, umbrind spectacolul 
sportiv (primul a fost dealtfel si 
eliminat din joc). De la gazde, 
s-au evidențiat: Răduță, frații 
Dumitru și loan Dragoș, Ma- 
nole. Arbitri: V. Vrăjescu și L 
Armeanu (ambii din București), 
în cel de al doilea meci, Uni
versitatea Craiova a dispus de 
C.S.M. Suceava cu 3—1 (7, —11, 
11, 9). Cel mai spectaculos a 
fost setul al treilea, în care 
sucevenii au condus cu 8—2, 
dar au fost egalați la 10, da
torită jocului bun desfășurat 
de Păun, Hrinco. Stoian și tî- 
nărul Pascu. De la învinși s-au 
evidențiat Savu, Gazda și Min- 
dru. Arbitri : V. Arhire (Bra
șov) — V. Szakacs (Baia Ma
re). (I. GHIȘA,

a însemnat un joc de 
angajament, echipele 
Alumina Oradea și 

Oțelul Galați luptînd cu 
ambiție și dăruire pen-

coresp.).

Rezuliuiele pugiliștilor
ternaționa .e ale boxului ----------- --------- ----- - .
evidentă scădere, in comparație cu ce au realizat sportivii americani 
la J.O. de k> Montreal și cei cubanezi la J.O. ~
aceștia din urmă repurtînd prestigioase s 
l’umi'i. 
dintr-o 
nental 
da la 
ta i-a 
ia în ------- .
mai eficace de îndreptare a situației.

Președintele A.E.B.A., Bernard Restout, exprimând punctul de vedere 
al asociație; a declarat că pentru rapida redresare a. boxului amator 
european este necesar, înainte de toate, să se revină la stilul de 
luptă, cșa-zis. clasic, ceea ce ac presupune. Intre altele, stimularea 
sportivilor cu tehnică avansată în comparație cu cel care practică un 
box de pur angajament fizic, umbrind astfel Imaginea reală a 
„nobilei arte", cum i se spune scrimei cu pumnii. x ...

Intre măsurile concrete preconizate de A.E.B.A. le sprijinul ideri 
de redresare a boxului amator european se află: organizarea, In 
toate țările de pe continent, de turnee ți competiții internaționale, 
paralel cu instituirea unor centre de inițiere șl antrenament pentru 
tineret, schimburi de experiență între arbitri, revizuirea șl completarea 
cunoștințelor antrenorilor, reorganizarea, In spkritui celor de mai îna
inte, a sistemului de punctaj în arbitraj, etc.

Este o acțiune complexă, de durată, care se va bucura, spe
răm, de succes.

.. __ . de la Moscova,
__ .____ ______ succese și la campionatele 

Și pentru că nu este vorba de un recul valoric ai boxului 
țară sau alta, ci, la modul general, de întreg boxul conti- 
(nivelul calitativ al campionatelor europene de anul trecut, 

Tampere, a fost, în această privință, foarte edificator I) aceas- 
făcut pe diriguitorii Asociației europene de box _ amator să 

discuție această situație și, evident, să caute măsurile cele

Romeo VILARA

Club — Austria 0—0. Clasament 2 
1. Austria 30 p, 2. Rapid 30 p, 3, 
Admira 27 p.

POLONIA (et. 16) : Gdynia — 
Szczecin 0—0 ; Gornik Zabrze — 
Chorzow 2—1 ; Motor — Widzew 
1—3 ; Legla — Wroclaw 0—0 ; 
Cracovia — Gwardia 6—1. Clasa
ment : 1. Pogon 21 p, 2. Gornik 
20 p, 3. Widzew 20 p.

BELGIA (et. 25) : F.C. Bruges
— Standard Lidge 0—3 ; Beringen
— Anderlecht 2—2: La Gantoise— 
Antwerp 0—0 ; Liege — Water- 
schel 2—1 ; Courtrai — Lokeren
1— 1. Clasament : 1. Standard 35 
p, 2. Anderlecht 33 p, 3. La Gan
toise 32 p.

PORTUGALIA 
ting — Espinho 
Benfica 0—0; Porto 
Academico — Setubal 2—0. Clas: * 
ment : 1. Sporting 36 
fica 29 p, 3. Porto 29

ELVEȚIA (et. 17) : 
Vevey 2—2 ; Basel 
3—0 ; Bellinzonna — 
3—0 ; Basel — Lucerna 1—1 ;
Grasshoppers — Servește 3—0 ; 
Lausanne — Neuchatel -4; -St- 
Gall — F.C. Zurich 0—0 ; Young 
Boys — Sion 3—2. Clasament : 1. 
Geneva 29 p, 2. F.C. Zurich 27 
p, 3. Grasshoppers 25 p.

OlANDA (et. 22) : Maastricht — 
Kerkrade 1—2 ; Alkmaar—Utrecht
2— 1 ; Nijmegen — Eindhoven 
0—4 ; Feyenoord — Breda 0—0 ; 
Zwolle — Groningen 0—4; Ensche
de — Den Haag 2—0 ; Graafschap
— Ajax 1—4. Clasament : 1. Eind
hoven 36 p, 2. Ajax 33 p, 3. Alk
maar 30 p.
• Selecționata Angliei care se 

pregătește pentru turneul final al 
C.M., va susține la 23 martie la 
Bilbao un meci de verificare cu 
echipa locală Athletic.
• în „Cupa Africii0 : Niger — 

Etiopia 3—0.

(et. 21) : Spor-
1—1 ; Estoril —

— Braga 3—1:

p, 2. Bcn- 
P-
Aarau — 

— Chiasso 
Nordstern

UN TOP AL TOPURILOR"//
Cornelia Stan, cluj-Napoca : „Am văzut publicat, recent, un 

clasament al celor mai buni jucători de tenis dtn toate timpu
rile. Stnt oarecum nedumerit că In rtndul celor menționați nu 
figurează tenismanU care s-au remarcat ta mod deosebit ta ul
timul sezon, JOHN McENROE ți IVAN LENDL. Care este expli
cația ?“.

iN TENISUL MONDIAL

1. EXPLORĂRI 6 5 1 16: 9 11 1. UNIV. 6 5 1 17: 6 11 nei
2. Delta Tulcea 6 3 3 10:11 9 2. C.S.U. Galați 6 3 3 12:13 9 n-a
3. Politehnica 6 2 4 12:13 8 3. C.S.U. Oradea 6 3 3 10:12 9
4. Calculatorul 6 2 4 8:13 8 4. C.S.M. Suceava 6 1 5 7:15 7

Mal întîl, cîteva precizări de 
ordin general. Clasamentele 
mondiale în tenis au apărut 
ta presă începînd cu anul 
1914. Inițiativa a aparținut re
dactorului de specialitate, din 
acea vreme, al ziarului londo
nez „Daily Telegraph", A. Wa
llis Myers. Acestuia 1 s-au a- 
lăturat, ulterior, și alțl spe
cialiști, dar cele apărute la 
flecare sfîrșit de an în ziarul 
britanic amintit, alcătuite ta 
perioada postbelică de un alt 
cunoscut redactor al rubricii, 
Lance Tlngay, au căpătat au
toritate, deși n-au purtat 
niciodată caracter oficial. Din 
1978. federația internațională 
de tenis a acordat și titluri 
oficiale de campion al lumii, 
care au revenit 
Bjorn -Borg, de 
ta ultimul sezon 
Enroe. La fete, 
detinut de Chris -----
(ta 1978, 1980 șl 1981) și Martl- 

Navratilova (1979). FILT 
alcătuit însă niciodată cla

de atunci lui 
trei ori, iar 
Iul John Mc- 
titlul a fost 
Evert-LIoyd

samente mondiale, pe mai 
multe locuri.

In clasamentele presei, nr. 
1 a aparținut de cele mal mul
te ori tenlsmanulul american 
Bill Tilden, „supercampionul" 
a 6 sezoane (in perioada 1920 — 
’25). De 4 ori lideri au fost 
francezul Henri Cochet (1928 
— ’31) și australianul Rod La
ver (1961—’69),- iar de 3 ori 
englezul Fred Perry (1934 — 
’36), australienii Frank Sedg- 
man (1950—’52) și John New
combe (1967—’71), americanul 
Jim Connors (1974—’77) șl sue
dezul Bjărn Borg (1978—’80). 
In total, 27 de jucători au de
ținut cununa supremă, printre 
aceștia numărîndu-se șl cam
pionul român Iile Năstase, 
laureat ta 1973.

„Clasamentul clasamentelor" 
la care se referă cititorul 
nostru, ta scrisoarea ce ne-a 
adresat-o, a fost alcătuit la 
sugestia antrenorului emerit 
Gheorghe Cobzuc. ordinea es
te dată pe bază de puncte șl 
privește numai pe acești jucă-

tori laureați, care au deținut 
cei puțin o dată locul tatii, 
lulnd ta considerare și cele
lalte locuri ocupate 
gul anilor. La finele 
1981, el „ ar trebui 
astfel : 1. Tilden 102 
chet 78 p, 3. Borg 
Newcombe 71 p, 5—6. 
șl Connors — 70 p, 7. 
son 69 p, 8. :
Santana 57
58 P-Devine clar că John Mc
Enroe, de pildă, este prea re' 
cent inclus în top-ul mondial 
pentru a figura în această 
listă a marilor campioni din 
toate timpurile. Numele său a 
intrat printre „primii 10“ la 
capătul sezonului 1978 (clasat 
nr. 3), ca apoi să fie de două 
ori nr. 2, iar acum nr. 1. Pe 
baza punctajului nostru. Mc
Enroe, ar fi clasat, actual
mente, pe locul 15, cu 36 
puncte. Așadar, mal are încă 
de așteptat...

de-a Iun* 
sezonului 
să arate 
p, 2. Co- 
75 P, 4.

Laver
Emer-

Năstase 59. p. 9. 
p, 10. Drobny

Radu VOIA
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