
Tinerețea performanței în județul Neamț

LUCRUL IN PERSPECTIVA NU EXCLUDE
REZULTATELE IMEDIATE.

IOTUL E SA III CONSECVENT!
portul

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
I Multi tineri performeri din 

județul Neamț pleacă spre alte 
‘ meleaguri, pentru a-și continua 
j studiile. O altă categorie, din- 
; tre cei care bat puternic la 

porțile afirmării sportive, pleacă 
și ei spre diferite cluburi mari, 
unde au condiții superioare de 
pregătire.

Și dacă așa stau lucrurile, 
mișcarea sportivă din județul 
Neamț a ales probabil singura 

1 soluție valabilă pentru a scurta 
calea, si a accede, totuși, la a- 
firmarea națională și intema- 
tională. Această cale este 
NEREȚEA.

Enunțate astfel, lucrurile 
simple. Cu atît mai mult 
cit, în anul 1981, a fost înre
gistrat un număr record de 
sportivi de pe meleagurile 
Neamțului selecționați în dife
ritele loturi naționale : 30. în 
realitate, nu e deloc ușor să-ți 
faci loc în Ierarhiile naționale 
sau să ajungi a fi prezent în 
competiții internaționale, cînd 
ai la dispoziție doar o perioadă 
foarte scurtă pentru a forma 
campioni. Nemțenii trebuie să

TT-

par 
cu

reușească asemenea ...basmelor: 
să facă într-un an cit fac alții, 
cu mai mari tradiții, cu 
bune condiții, în doi ani.
în multe cazuri au reușit : Ca
notoarea Violeta Oprea a câș
tigat in 1981 medalia de bronz 
la campionatele mondiale de 
juniori, luptătorul junior Mihai 
Cișmaș a fost selecționat anul 
trecut și a concurat la cam
pionatele mondiale de seniori, 
iar majoritatea componentilor 
divizionarei „A" de handbal 
Relonul este dată de juniorii 
formați la C.S.Ș. Piatra Neamț!

Că nu e simplu, nici ușor 
să reușești astfel de perfor
mante e clar. Cum au răzbit, 
totuși, cei din Neamț ?

în primul rfnd, printr-un 
mare efort de gindire, de con
cepție și printr-un plus de or
ganizare. Un localnic spunea : 
„Nu e bine să faci decit ceea 
ce știi că poți face bine sau 
foarte bine !". Așa au ajuns fo-

Radu TIMOFTE
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Spadasinii fruntași,, pe planșe !

AZI, START
IN „MEMORIALUL

MIHAI SAVU"
La întrecere
scrimeri din

Azi. în sala

Vineri 12 martie 1982 )

(Continuare In pag. 2-3)

Adrian Schervan, unul din pilonii de bază ai „7"-lui feroviar 
încearcă să-l depășească pe clujanul C. Gyarfas. Fază din me
ciul Rapid — Voinfa Foto : N. DRAGOȘ

Ieri, în campionatul de polo

RAPID, 11-7
Meciul de deschidere a pro

gramului de ieri din cadrul tur
neului ce se desfășoară la ba- 

, zinul Floreasca din Capitală 
pentru Divizia „A*  la polo a 
pus fată în față pe prima cla
sată, Dinamo, și pe ocupanta 
ultimului loc, Progresul. Un 
joc în care normal toată lumea 
întrezărea o victorie categorică 
a liderului, așa cum s-a întîm- 
plat și în partidele anterioare 

adin actuala ediție. Dar nu 
fost deloc așa.

Dinamo, cu atîția jucători 
valoare incit antrenorul 
Capșa nici nu mai știe cînd 
pe cine să folosească, dar fără 
un „7“ omogen, care să-și va
lorifice incontestabila superio
ritate s-a angrenat într-un joc 
steril, mai puțin eficace. Po- 
loiștii Progresului au prins în
cetul cu încetul curaj, s-au „a- 
gățat" de adversarii lor și după 
trei reprize scorul era egal : 
8—8 ! 'A fost nevoie ca antre
norul dinamovist să-și muștru- 
luiască serios elevii, la ultima 

-pauză, pentru ca liderul să reu
șească desprinderea de adver
sar și, în final, o victorie lo
gică cu 14—9 (4—0. 3—4. 1—4, 
6—1). Realizatori : Moiceanu 3, 
D. Popescu 3, Rus 2, Răduca- 
canu 2. S. Popescu, Hagiu, 
Munteanu, Dan Cristian de la

de 
L

CU VOINȚA
Învingători, Teodorescu 4, Din- 
gu 3, Bărbulescu 2 dg la în
vinși. Au condus corect D. Pa- 
raschivescu și B. Băjenaru.

A urmat meciul-vedetă dintre 
Rapid și Voința Cluj-Napoca cu 
implicații directe in ceea ce 
privește cea de a treia treaptă 
a ppdiumului. A fost un joc 
interesant, de bună calitate, in 
care bucureștenii au probat din 
nou că se află în evidentă 
creștere. Cu o apărare mai bine 
organizată și un portar sigur 
în intervenții (FI. Slăvei), cu 
un atac care a alternat acțiu
nile poziționale cu dese încer
cări de contraatac și cu un ju
cător (Horia Niță) în mare ver
vă de șut, echipa feroviară s-a 
impus clar, asigurîndu-și la a- 
ceastă oră un avantaj de șase 
puncte în fața team-ului clu
jean, handicap greu surmonta- 
bil de către băieții lui Sarkadi.

întrecerea nu a purtat sem
nul echilibrului decit în pri
mele 10 minute. Apoi, rapidiș- 
tii au dominat net cu un per
manent avans de două-trei go
luri și au ciștigat cu 11—1 (2—1, 
2—1. 3—3, 4—2). Voința, pen
tru prima dată după multe e-

Adrian VASILIU

(Continuare In pag a 1-a)

iau parte
șapte țftrl
Floreasca din 

Capitală vor avea loc primele 
asalturi din cadrul „Memoria
lului Mihai Savu". competiție 
internațională de spadă, la ca
re participă — alături de re
prezentanții tării noastre — 
scrimeri din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, R. D. Ger
mană, Ungaria și Uniunea So
vietică.

în programul primei zile, 
proba individuală. Tururile 
preliminarii I si II. de la ora 
14. Sîmbătă, preliminariile „in
dividualelor" vor continua cu 
tururile III (ora 9) și IV (ora 
11). iar după-amiază — de la 
ora 16,30 — sînt programate 
asalturile din eliminările di
recte (cu recalificări) si finala 
(ora 18,30). în fine, duminică, 
de la ora 8 (non-stop). se va 
desfășura proba pe echipe.

0 FINALĂ CARE POATE FI PASIONANTA
IN „CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININf»

0 Duminică, la 
ra ți Știința Bacău

Rm. Vilcea, se intîlnesc Constructorul Timițoa- 
© Confecția București - Rulmentul Brașov, 

în „finala mică*

în a doua decadă a lunii de
cembrie 
o nouă 
„Cupei 
feminin, . . „
pînă acum de Universitatea Ti
mișoara (1978), Confecția Bucu
rești (1979), Știința Bacău (1980) 
și Rulmentul Brașov (1981). Du
pă dispute nu lipsite de sur
prize (să ne reamintim, de pil
dă, că TEROM Iași — care anul 
trecut și-a disputat o incandes
centă finală cu handbalistele 
brașovence — a fost de astă 
dată eliminată), iată că această 
atractivă competiție urmează 
să-și deruleze ultimul act.

Prin ce este inedită noua fi
nală a „Cupei României" ? Pen
tru prima dată . in ultimul act 
evoluează o echipă divizionară 
„B“. Aceasta este Constructorul 
Timișoara, despre care — într-o 
convorbire telefonică — repu
tatul tehnician Constantin La- 
che (el antrenează formația de 
Divizia „A" Universitatea Timi
șoara) ne spunea : „Din dorin
ța de a readuce handbalul tl-

a anului trecut debuta 
ediție — a V-a — a 
României" la handbal 

competiție ciștigată

mișorean pe un Ioc fruntaș ta 
ierarhia națională, adică acolo 
unde a mai fost, am răspuna 
cu plăcere invitației ce mi-» 
adresat-o colegul meu Constan
tin Grigore, antrenorul Cons
tructorului, de a-i da o mină 
de ajutor la antrenamente. Am 
făcut-o deoarece mi-am dat 
seama incă din etapa semifina
lă că handbalistele de Ia Con
structorul sint bine pregătite șl 
au șanse să meargă mai de
parte—" 
al echipei. Constantin Grigore,- 
are încredere în elevele sale, 
mizează mult pe faptul că ela 
constituie cu adevărat O ECHI
PA ! „Firește — adăuga el —■ 
o individualitate de talia Viorl- 
căi Cojocărița, jucătoare cu 
multă experiență, a fost și ră- 
mîne de mare folos echipei, dar 
apreciez in primul rînd faptul 
că toate handbalistele noastre, ’ 
multe dintre ele tinere — Rica

Antrenorul principal

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

PROFILURI BUZOIENE
Dacă le spui buzoienilor că 

sînt foarte tineri în sport, se 
supără foc și pun pe masă niș
te foi vechi în care se arată că 
„în anul 1776, domnitorul Ale
xandru Ipsilanle, printr-un hri
sov, arată binefacerile culturii 
și propune înființarea a două 
școli inferioare la Craiova și 
Buzău — iar școala inferioară 
de la Sf. Sava să se transforme 
în școală superioară". Un capi
tol din acest hrisov se referă 
la exercițiile corporale, prin 
două îndrumări în care se a- 
firmă : „după dejunare, elevii 
fiecărei clase, cu supravegheto
rul sau cu pedagogul lor, înlru- 
nindu-se să vorbească intre ei, 
să facă ceva cuviincios, vreo 
gimnastică pentru exerciții, in 
timp de o oră".

Iar dacă le spui buzoienilor 
că nu prea se văd atlețl pe 
harta județului, ei sînt la fel 
de prompți, susținînd că „fără

Cornel Penu nu s-ar prea ști 
cine ar fi fost campioană mon
dială Ia handbal în 1970 și 
1974...” Ba mai mult, buzoienii 
de astăzi ar fi vrut tare mult 
ca pe banca de la Dortmund 
să se fi aflat și Oprea Vlase, 
„care este buzoian de-al nostru 
și a inventat cum e să fii băr
bat pe semicerc”.

© Cu 200 de ani înaintea 
Nadiei Comăneci © „Grupajul*  
voleiului și rolul tradiției © Bu- 
zăul sportiv în așteptarea unui 
nou... Penu.

Și pentru că am pomenit de 
buzoianul Cornel Penu, să fa
cem și topul Buzăului, pentru 
că de la top pornesc „profilu
rile" — orice-am face, sportul 
e pe bază de clasament, cu sau 
fără voia lui Juvenal... Deci—

1.
2.
3.
4.
5. 
«.

Comei PENU (handbal) .
Tme'a PLEȘOIANU (volei) 
Marilena ȘTEFANESCU (volei) 
Nicu STOIAN (volei)
Vasile ANGHEL (fotbal) 
Cornel CHIFU (volei)

7. Alexandru IONESCU (rugby)
8. Grigore BAȘTAN (parașutism)
9. Vaier. CONSTANTINESCU (ra- 

chetomodele)
10. Romulus

nastieâ)
BUCUROIU (glm-

• Ce ne oferă topul la prima 
vedere ? în primul rînd. un in
teresant „grupaj" la volei, cu 
nume de rezonanță. Tinela Ple- 
șoianu fiind una dintre cele 
mai bune ridicătoare din vole
iul nostru, iar Nicu Stoian fiind

ceea ce este, adică un titular 
al echipei naționale.

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

TESTUL DE MIERCURI-UN PRIM
MURIREA FONDULUI DE FOTBALIȘTI 

apreciem pe cit de îndreptățită, 
pe atît de tardivă. O înregis
trăm, totuși, ca o promisiune 
pentru viitoarele jocuri, întru- 
cît, așa cum aflam, miercuri 
seara, de Ia Mircea Lucescu, 
acesta intenționează să renete 
asemenea teste, care, stimulînd 
energii și ambiții, vor intoogati 
fondul de jucători pentru toate 
loturile noastre naționale. Așa 
de pildă, Iubitorii de fotbal vor 
putea urmări chiar miercurea 
viitoare un meci între selecțio-

O mare revărsare 
am văzut, miercuri, 
dionul Republicii din Capitală, 
care, așa cum se știe, a găz
duit verificarea lotului repre
zentativ, aflat înaintea meciu
lui cu Belgia, în compania unei 
selecționate alcătuite de croni
cari de fotbal.

Au fost în tribune atît de 
mulți spectatori (aproximativ 
40 000), alte mii de bucureșteni 
fiind nevoițl să facă cale în
toarsă, incit remarca unui re
prezentant al forului de speciali
tate — „cred că astăzi, la un 
asemenea joc, s-ar fi umplut 
și stadionul „23 August” — o

de public 
spre Sta-

ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU CROSUL BALCANIC
Cea de a 27-a ediție a tradi

ționalei competiții atletice in
ternaționale „Crosul balcanic" 
se va desfășura duminică, la 
Atena. în vederea participării 
la această întrecere, alergătorii 
selecționați in echipele repre
zentative ale României au ple
cat la Atena, cu trenul. Au fă
cut deplasarea, în ordinea cate
goriilor :

JUNIORI : Istvan Balint, 
C-tin Codreanu, Costel Cons
tantin, Măricel Martinaș, Teo
dor Havriliuc ; JUNIOARE : 
Margareta Keszek, Iulia Iones-

cu, Rodica Hoha, Lenuța Rață; 
TINERET : Teofil Ciobanu, Ilie 
Diaconu, Petre Dragocscu, Emil 
Stănilă. C-tin Roșu, Cornel 
Miîaș ; SENIOARE : Maricica 
Puică, Fi ța Lovin, Doina Me- 
linte. Maria Radu ; SENIORI : 
Alexandru Chiran, Gybrgy Mar
ko, Gheorghe Zaharia, Gheor
ghe Neamțu, Dumitru 
Gheorghe Buruiană.

• Partlcipînd la o 
ție de juniori In sala 
na din Sofia, Alina 
realizat un nou record național 
de junioare la 60 mg cu 8,65 s,

Nicolae,

competi- 
Festival- 
Grecu a

probă la care s-a clasat prima. 
Tot pe primul loc s-a clasat și 
aruncătoarea de greutate Livia 
Simon cu 15,01 m (pe 3. Petra 
Stanică 13,08 m). Alte rezultate 
ale atleților noștri : 60 m : 3. 
Cătălin Mărgău 7,02 (1. Kambu- 
rov 6,97), 400 m : 3. Li viu Roș
ea 49,85 — record stabilit (1. 
Konstandinov 49,01), 60 mg : 
Ovidiu Deca 8,41 (1. Iliev 8,02), 
lungime : 5. Laurențiu Budur 
6,58 m — 5 sărituri nereușite! — 
(L Tuparov 7,23), lungime F : 
3. Grecu 5.94 m (1. Iotova 
6,03 m).

2.

PAS PENTRU
SELECȚIONABILI

nata divizionară care a efectu
at. în Iarnă, turneul în Ameri
ca Centrală și de Sud și re
prezentativa juniorilor, meda
liată cu bronz, anul trecut, la 
campionatul mondial din Aus
tralia.

★
Evident stimulate de „tribu

nele" arhipline, cele- două echi-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în vag 2-71.

Fază din meciul-test, disputat miercuri pe Stadionul Republicii. 
Augustin, lansat intr-o nouă aefiune individuală, va suta imprecis 

Fntn-, Dragoș NEAGU



LA 20 DE ANI CLUBULUII

PESTE TOT!

PROFILURI BUZOIENE
(Urmare din pag. 1)

Pasiunea 
și

a participat.

pepiniera proprie, dar nu

pe o simplă formalitate, 
ce, în mod cert, nu este 
în folosul lor și nici 
bine zis: în primul rînd)

O tradiție demnă de urmat. 
Magdalena Marotineanu-Bâră 
a fost, de cînd se știe, pe 
schiuri. Mihai Bara ia fel. 
Această familie de schiori a 
cucerit, de-a lungul anilor, 
peste 40 de titluri de cam
pioni naționali, numeroase 
trofee în concursuri interna
ționale, printre care și titlul 
de campion mondial univer
sitar în anul 1951 de către 
Mihai Bâră. Acum 20 de ani 
a venit pe lume și Mihai Bâ
ră-jr.

La 3—4 anișori, fiul a Jluat 
primele lecții de schi de la 
mama, cate, foarte exigentă, 
i-a ghidat cariera sportivă. 
La 7 ani. Mihai Bâră-jr, cu 
un bagaj de cunoștințe ac
ceptabil a fost cooptat în 
secția de juniori a clubului 
Dinamo Brașov. Aici, antre
norul Gheorghe Roșculeț s-a 
ocupat de formarea viitorului 
schior de performanță cu 
dragostea caracteristică oa
menilor pasionați de meserie. 
Antrenamentele pe pantele 
munților au început să dea 
roade. Primele concursuri,

re-Scopul obligării (prin 
gulament) a echipelor (mascu
line și feminine) din Divizia 
„A*  de baschet de a avea și 
formații de juniori (care să 
activeze într-un campionat cu 
caracter republican) este clar: 
anume de a stimula ‘ secțiile 
respective să-și creeze pepi
niere proprii. In acest sens, 
în întrecerea feminină se 
eonstată (de multă vreme) că 
la majoritatea echipelor exis
tă o împletire armonioasă în
tre activitatea de mare per
formanță și cea dusă cu ele
mentele de perspectivă, aces
tea din urmă fiind deseori 
promovate (cu îndrăzneală și 
încredere) în formațiile din 
Divizia „A*.  Așa au făcut, de 
pildă. Voința Brașov, Olimpia 
București, Universitatea Timi
șoara. Progresul București, 
Mobila Satu Mane șl Carpați

ACTIVITATEA VA FI 
SUBSTANTIAL 

ÎMBUNĂTĂȚITĂ
în articolul publicat la ru

brica .Paralele inegale*  era 
criticată munca ce se desfă
șoară la secția de călări© • 
CS.M. Craiova, arătîndu-se 
că rezultatele obținute sînt 
sub valoarea și posibilitățile 
antrenorilor și sportivilor, 
foarte bunele condiții mate
riale nefiind valorificate la 
capacitatea maximă.

Sub semnătura președinte
lui clubului, Eugeni u Ștefă- 
nescu, am primit un răspuns 
la obiect în ceea ce privește 
constatările noastre, specif!- 
cîndu-se, totodată ; „avînd In 
vedere că această ramură de 
sport a fost nominalizată ca 
prioritară, precum și de înal
tă performanță pentru jude
țul Dolj, atlt activitatea cit și 
obiectivele secției pentru anul 
1982 vor fi îmbunătățite sub
stanțial, in care sens a fost 
atenționat antrenorul Podaru 
Constantin*.

Să sperăm că măsurile lua
te vor readuce secția craio- 
veană la nivelul bun al ani
lor trecuți.

DOAR ARBITRII Șl... 
ZIARISTUL SINT DE VINA?

Din partea Biroului secției 
de handbal TEROM Iași am 
primit răspuns la articolul 
„Suporteri prea Infierbîntați". 
Ne așteptam la o analiză o- 
biectivă și la măsuri care, pe 
viitor, să împiedice manifes
tări de genul celor petrecute 
la meciul cu Mureșul Tg. Mu
reș. Din păcate, însă, din în
treaga scrisoare aflăm doar 
că reporterul n-a prezentat 
dedt lapidar faptele, că „au 
urmat greșelile de arbitraj*,  
că timpul după care arbitrii 
„au părăsit sala este exage
rat, nu 3 ore ci 1 oră*  (!), că 
măsurile luate (zicem noi 
corect), în urma raportului 
observatorului federal, sînt 
„mult prea severe șl au afec
tat asociația noastră moral șl 
financiar*.

Chiar dacă, în final, se 
scrie că „vom Încerca prin 
toate mijloacele care le avem 
ta indemînă să educăm pu
blicul echipei TEROM să se 
manifeste și să se comporte 

1 Biroului 
la 
de 

fie. 
că 
ta

dvllizat", răspunsul ____
secției de handbal de 
TEROM este încă departe 
«ea ee ar fi trebuit să 
Vrem să credem, totuși, 
la TEROM se va acționa _ 
așa fel tacit disciplina șl exi
gența în muncă să fie domi
nante ta Întreaga activitate, 
găstadu-se mai puțin „țapi 
ispășitori" pentru greșelile 
comise.

Rubrică redactată de 
Cm. FANTANEANU

VETERAN44 AL
p rimele succese, primele la
crimi de bucurie, dar și de 
amărăciune în caz de nereu
șită. La 12 ani, Mihai Bâră-jr 
era un... junior format. An
trenorul Gh. Roșculeț l-a re
comandat secției... seniorilor. 
Kurt Gohn l-a luat alături de 
Dan Cristea, Ioan Cavași și 
ceilalți schiori reputați de la 
Dinamo. Tînărul venit a fost 
numai ochi și urechi. „Bă- 
trînii" secției l-au îndrăgit, 
i-au explicat multe dintre tai
nele acestui frumos sport. A 
progresat continuu, a învă
țat multe și, iată-1 acum, la 
20 de ani, pe Mihai Bâră-jr 
unul dintre cei mai buni 
schiori ai țării! La o vîrstă 
tînără, Mihai este „veteran" 
al clubului de sub Timpa. în 
toți acești 13 ani el a apă
rat cu ardoare culorile clubu
lui care l-a format, educat și 
lansat. Student la I.E.F.S., ti- 
nărul brașovean promite evo
luții tot mai bune în concur
surile de schi. în actualul 
sezon s-a dovedit cel mai bun 
specialist la slalom uriaș, cîș- 
tigînd majoritatea curselor la

Sf. Gheoxghe, iar cu ani în 
urmă și Universitatea Cluj- 
Napoca, Crișui Oradea si 
C.S.U. Ploiești.

La băieți, în schimb, pro
pulsarea elementelor proveni
te DIN PEPINIERA PROPRIE 
se face cu mare zgîrcenie sau 
chiar deloc. La Steaua, Dina
mo București și Dinamo Ora
dea, la C.S.U. Brașov și la 
VRBis București aflăm cîto 
unul sau doi tineri proveniți 
din secția proprie de juniori; 
în rest, JUCĂTORI „IMPOR
TAȚI" din alte unități. Chiar 
șl la secții cu veche tradiție 
în activitatea cu juniorii (Uni
versitatea Cluj-Napoca, la bă
ieți și la fete. Farul Constan
ța și Rapid București la bă
ieți) se recurge, de cîțiva ani, 
la baschetbalist! din alte ora
șe sau echipe, Mediașul fiind, 
de pildă, o sursă bogată pen-

care 
pentru sport, seriozitatea 
puterea de muncă manifesta
te de Mihai Bâră ne fac să 
credem că el urmează fru
moasa pildă a părinților săi, 
că poate să ajungă și chiar 
să depășească performanțele 
înregistrate de părinții săi.

Paul IOVAN

tru formațiile clujene. Ca să 
nu mai vorbim de alte uni
tăți, care nu au NICI UN 
JUCĂTOR din pepinieră pro
prie (I.C.E.D., la băieți și 
Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești, la fete, sînt cele mai 
elocvente exemple), deși con
dițiile pe care le au le cre
ează mari obligații în acest 
sens. De unde deducem că 
deși regulamentul este clar, 
intenția paragrafului respec
tiv nelăsînd loc nici unui e- 
chivoc, sînt totuși secții care 
tratează problema respectivă 
ca
Ceea 
nici
(mai
al baschetului din țara noas
tră »

Dumitru STÂNCULESCU

EȘALONUL SECUND-0 PEPINIERA REALA 
(și nu ipotetică) A RUGBYULUI !

Duminica Începe returul in Divizia „B"
ția, echipelor din eșalonul doi,, o 
creștere calitativă a diviziei se
cunde de rugby.

Tiberiu STAMA

antrena- 
jucătorii 
în afara

Duminică reintră în Întrecere 
și echipele divizionare „Bu de 
rugby (inițial cele din seriile I, 
a IV-a și a V-a); 45 de formații 
dornice de o presație superioa
ră în raport cu ceea ce au ară
tat în toamnă, lucru realizat în 
parte, de cîteva formații, în 
principal de Rapid, Gloria și O- 
limpia — toate din București, dc 
T.C. Ind. Midia-Năvodari, C.F.R. 
Constanța, Rapid Buzău și Me
talurgistul Cugir, revelația com
petiției. O prestați© superioară 
calitativ, un obiectiv posibil și 
obligatoriu, în condițiile în care 
majoritatea echipelor din eșalo
nul secund dispun de loturi 
foarte tinere sau substanțial în
tinerite, cu alte cuvinte cuprin- 
zînd jucători capabili să se aute- 
depășească permanent.

„Eșalonul secund trebuie să 
ajungă o pepinieră reală — și 
nu ipotetică — a performanței!" 
afirmă antrenorul federal Vale- 
riu Irimescu.

Nu încape nici un dubiu că 
reușitele pe acest drum depind 
înainte de toate de modelator, de 
artizanul aflat la cîrma unui co
lectiv. S-a îngrijit el de o selec
ție riguroasă ? A condus cu 
eompetență și dăruire pregăti
rea ? A muncit fără a face con
cesii de la disciplină la 
mente 7 S-a îngrijit ca 
să fie oameni integri și 
„hotarelor" stadionului?

Dar, pentru ca roadele antre
norului să fie depline, mai e 
nevoie de ceva : de înțelegerea, 
de sprijinul celor din jur, cel 
mai direct concretizat în asigu
rarea unei baze materiale adec
vate. în această privință este 
deosebit de încurajator exemplul 
Constanței, primul centru care 
(după București) a oferit rug- 
byului o largă „deschidere" spre 
multe reușite. Au urmat alte ju
dețe : lașul, acolo unde creditul 
acordat acestui sport cuprinde 
nu numai municipiul de reșe
dință al județului, ci șl alte a- 
șezări, ca de pildă orașul Paș
cani, cu o echipă în „B“, între 
fruntașele seriei a Vl-a ; apoi 
Clujul, Sibiul, Buzăul, Aradul, 
Maramureșul și, mai recent, Vran- 
cea, județe dispuse să asigure 
echipelor de rugby condiții me
reu mal bune de consolidare.

Aceste cîteva plusuri nu pot 
acoperi, însă, cum a arătat tu
rul campionatului Diviziei „B", 
neajunsuri care mai stăruie, vl- 
xavl de baza materială. Exemplul 
Chimiei Bacău, care își dispută 
meciurile de campionat undeva... 
în afara orașului, apare ca cel 
mai lpic. Nu poate fi acceptată, 
de asemenea, lipsa de interes 
față de destinele altor formații 
(Record Ploiești, Chimia Tr. Mă- 
Krele, Minerul Lupeni, Callatis 

ngalia, Rapid (fost CFR) Su
ceava, Rapid Fetești etc.) cu po
ziții extrem de precare în clasa
ment. Nădăjduim ca returul Di
viziei „B“ să aducă o schimbale 
de optică în mentalitatea unor 
reprezentanți ai organizațiilor 
sportive, ceea ce ar putea de
termina un reviriment în presta-

• Iată și fruntașele celor șase
serii din „B“, adică echipele care 
vizează în mod direct promova
rea. SERIA I : 1. Rapid Buc. 21 
p., 2. Dunărea Giurgiu 18 p. ; 
SF.RIA a 11-a : i. Gloria Buc. 18 
p., 2. I.O.B. Balș 14 p.; SERIA a 
111-a î 1. Metalurgistul Cugir 17 
p., 2. Politehnica Cluj-Napoca 15 
p.; SERIA a IV-a: 1. T.C. Ind. 
Midia 21 p., 2. Constructorul
Constanța 19 p.; SERIA a V-a : 
1. C.F.R. Constanța 20 p., 2. O- 
llmpia Buc. 20 p. ; SERIA a Vi-a: 
1. Rapid Buzău 18 p., 2. IUC 
Mllcov Focșani 16 d.
• CLASAMENTUL EFICACI

TĂȚII în Divizia națională „A“ 
arată astfel, după prima etapă a 
returului : 1. STEAUA — 60 de 
eseuri, 2. Farul — 54, 3. Dinamo
— 43, 4. Grivița Roșie — 24, 5. Ști
ința CEMIN Baia Marc —16, 6. 
CSM Sibiu — 14, 7. Politehnica 
Iași — 13, 8. Universitatea Timi
șoara — 12, 9. Gloria PTT Arad
— 9, 10 Sportul studențesc — 8, 
11—12. CSM Suceava și Vulcan — 
7, 13. Rulmentul Bîrlad — 6, 14. 
Știlnta Petroșani — 5.

In ierarhia individuală a în
cercărilor conduc : 1. S. Fulcu 
(Steaua) cu 14 eseuri ; 2. M. Al- 
dea (Dinamo) — 11 ; 3. M. Hol- 
ban (Farul) — 8 etc.
• A reînceput și campionatul 

Diviziei de juniori. Iată primele 
rezultate (seria a IV-a) : Șoimii 
Sibiu — Carpați Mîrșa 4—12, CSS 
Locomotiva Oradea — CSS Glo
ria Arad 8—3, CSS Simeria — 
Știința Petroșani 0—3, CSS Lo
comotiva Clui-Napoca — CSS Vi
itorul Cluj-Napoca 13—4, Lie. ind. 
Bala Mare — C.S.S. 2 Baia Mare 
8—32.

CONCURS DE SELECȚIE
Astăzi și mîine, la poligonul 

bucureștean Tunari, se va desfă
șura primul concurs pentru arme 
cu glonț al sezonului în aer li
ber. Este vorba despre o largă 
acțiune de selecție în loturile na
ționale care vor reprezenta țara

GALA DE BOX
Azi, de la 

URBIS (B-dul 
se va disputa 
box dotată cu „ 
versare a U.T.C.*.  în gala de azi 
sînt programate mai multe par
tide interesante dintre care se 
remarcă: I. Brăneanu (Dinamo) 
— D. Parpaliu (Metalul); D. Ilie 
(Dinamo) — M. Stamatescu (Me
talul) ; M. Ifrim 
Rai cu (Metalul).

Sîmbătă, de Ia 
Giulești, are loc

ora 15, In sala 
Preciziei nr. 12) 
a 2-a reuniune de 
.Cupa a 50-a ani-

(URBIS) M.

ora 14, în sala 
ultima gală.

Am auzit-o frecvent și nu 
puține lucrări biografice o 
subliniază semnificativ : oa
menii de remarcabilă valoa
re sint. adeseori, mari mo
dești. Mult har, multă 
muncă și o surprinzătoare 
— aparent — modestie, iată 
ce se amestecă în creuze
tele reușitelor a numeroase 
valori sociale. Perimetrul 
sportului confirmă nu o da
tă aprecierile de mai sus. 
Cazul Doinei Melinte este 
aproape un exemplu didac
tic.

...„Apărută" din senin, pe 
cit de neașteptat pe atît de 
spectaculos. în atletismul 
european, profesoara din 
Bacău a uimit pe toată lu
mea prin succesul său re
purtat la Universiada de la 
București. întimplare 7 Con
junctură fericită 7 Șansă 7 
Nu putini au pus succesul 
Doinei de astă-vară si pe 
seama unuia din factorii 
mai sus amintiți. Să vedem 
urmarea — au hotărft spe
cialiștii. Atunci ne vom da 
seama ce fel de foc a fost, 
de paie, sau de durată.

Si urmarea am văzut-o cu 
ochii noștri. Doina Melinte 
cîștigînd în stil de mare 
campioană recenta cursă de 
800 m de la „Europene". 
Ceea ce nu au văzut însă 
telespectatorii și nu cunosc 
multi dintre iubitorii spor-

tului nostru este formula 
reușitei acestei atlete cu a- 
devărat model. Pentru cam
pionatele europene, pentru 
pregătirea lor. ea a alergat 
în timpul iernii peste 500 
de kilometri lunar, cu 4 
(patru) antrenamente zilni
ce. indiferent de vreme, pe 
noroi, pe zăpadă, pe gheată, 
uneori și la minus 20 de 
grade.

Am avut ocazia s-o 
la lucru — alături de 
trenorul lotului. Nicolae 
răsescu — în decembrie 
cut. la Băile Felix. Se în
torcea din alergări de 15— 
20 kilometri, cu obrajii a- 
prinsi ca focul si cu sprîn- 
cenele parca înspicate de 
gheață. Nici o vorbă, nici 
un comentariu asupra greu
tății absolut evidente a u- 
nui antrenament foarte as
pru. La masă, cînd sosea 
împreună cu colegele sale, 
părea realmente o... elevă. 
La locul ei. ..pierdută44 prin
tre celelalte, neatrăgînd cu 
nimic atentia. prin vreun 
gest sau vreun cuvînt. Așa 
a fost si la Milano, după 
splendida-i victorie. Nu a 
sărit în sus. nu a făcut 
tumbe de bucurie, a salu
tat simplu publicul si s-a 
retras, 
re. își 
datoria.
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modestă, la vestia- 
făcuse (exemplar !) 
Asta era esențialul.
Marius POPESCU

De ce volei ? „Pentru că a- 
vem ceva tradiție încă dinainte 
de război. După care a existai 
și nn animator, ing. Parizianu, 
care a pus și primele coșuri de 
baschet în Buzău, prin ’47“.
• Din ce se compune tradiția 

sportivă a Buzăului ?
„La început a fost oină, cu 

ministrul Spiru Haret printre 
privitori, la cea de-a doua edi
ție a campionatului national, 
1904... Dar înainte de oină 
fost caii lui Marghiloman, 
care s-au făcut primii pași 
călărie... Caii care îi sînt și : 
tăzi dragi buzoianului, dovadă 
hergheliile de la Cislău și Ru- 
șețu, din care au apărut — 
ochii de turfist ai subsemnatu
lui sînt martori — frumoasa 
Veste Bună, călărită de Tasim 
și eleganta Fedora, condusă, din 
sulky, de Ionescu-Bordei...* 4.

• La capitolul tradiție, se 
mai poate vorbi despre echipa 
de fotbal „Vîrtejul*.  condusă în 
1924 de ing. Virgil Economu 
(1—1 cu celebrul Romcomit) și, 
dacă vreți, despre ziarul „Bu
zăul sportiv44, apărut miercuri 
21 oct 1931, dar care avea să 
sucombe după apariția nr. 2, 
deși in acel număr scria clar : 
„Cine primește un număr al 
ziarului, se consideră abonat44. 
(Informația îi viza pe membrji 
susținători, unii dintre ei păs- 
trind și astăzi acest număr Ja 
fel de rar ca și capul de bour 
al filateliștilor44). în sfîrșît. „Vo
cea Buzăului44 din 7 sept 1935 
anunță înființarea unei socie
tăți de ciclism, cu prilejul tre
cerii prin urbe a etapei a noua 
a „Turului României-, zi în ca
re conducătorii caravanei „au 
fost poftiți să prînzească în 
Crîng".
• Ce se intîmplă astăzi in 

sportul buzoian ? Nicolae Dra- 
gu, președintele CLJ.E.F.S., sin
tetizează : „Pînă acum nu am 
putut depăși condiția (firească) 
de furnizori de talente, așa cum 
rezultă și din topul in care — 
exccptîndu-i pe maeștrii spor-

LA TIR (arme co glonț)

, in 
au 
cu 
în 

as

lurilor aplicative — toii sint 
diuamoviști (majoritatea, inclu
siv fotbalistul internațional Va- 
sile Anghel) sau steliști... în ul
timii ani, insă, care echivalea
ză și cu dublarea populației 
față de anul in care suporterii 
noștri cintau „Cile mori sint pe 
Buzău" pe stadionul din Plo
iești, in ziua promovării noas
tre in -
incep 
nostru 
tinoar 
peste 
inaugura și 
lor”, adică Polivalenta de 2 500 
de locuri, cu pasaj subteran 
pentru cei care vor să traver
seze terenul și... cu 36 de locuri 
de cazare... Mai trebuie să a- 
dăugăm și terenul de atletism 
— in exclusivitate — cu opt 
culoare de alergare, pentru că 
buzoienii n-au vrut să se 
incurce cu jumătăți de măsu
ră— în sfirșit, să vorbim și 
despre modernizarea stadionu
lui de fotbal, in primul rind 
ca să obținem săli de box, de 
lupte și de tenis de masă, j. ' 
grupurile sanitare și micro-ean- 
tina de sub tribună.

„B”, la fotbal, lucrurile 
să se schimbe. Orașul 
are de patru ani un pa- 
cu gheață artificială, iar 
vreo două luni se va 

„crăiasa crăiese-

în unele mari concursuri Inter
naționale. în program, întreceri 
de pușcă standard J X M t pis
tol standard și pistol Uber (vi
neri), pușcă liberă 3 X «M Șl 
pistol viteză (sîmbătă).

PARTICIPARE
LA CEA DE A
A ..CENTURII

monom
XI O EDIȚIE

DE AUR"
La cea de a Xl-a ediție a tur

neului internațional de box „Cen
tura de aur", care se va disputa 
la Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală în perioada 22—28 
martie, și-au anunțat participarea 
pugiliștl valoroși din Cuba, R.P.D. 
Coreeană, R.D.G., Franța, Italia, 
Japonia, R.P. Mongolă, Tunisia, 
Turcia, U.R.S.S., Ungaria etc.

• Două cuvinte despre jne- 
cunoscuții*  de la tehnico-apli- 
cative, care sînt foarte cunos- 
cuți în mediul sporturilor lor. 
Valerian Constantinescu are un 
loc trei la „mondialele44 de ra- 
chetomodele, iar Grigore Baș- 
tan e recordman national de 
parașutism, cu un salt de la 
9 500 de metri cu deschidere 
întirziată, folosind o parașută 
de confecție proprie, care îi și 
poartă numele — B.G/ 7. Am 
marcat prezența celor doi „i 
plicativi44 pentru diversificarea 
tabelului, deoarece Buzăul mai 
are destule nume „de luat în 
considerație44, printre care vo
leibalistul internațional — Iar 
volei ! — Petrică Stancu, lup
tătorul de . libere Vasile Stă- 
nescu (bronz la „mondialele44 
de juniori), „pingnongist il“ la 
un pas de glorie Cristinel Ro- 
manescu. fotbalistul Stan (gol- 
geter în 
dat) și 
ria etc., etc.
• Apropo de lupte... Au luat 

ființă recent, pe lîngă .„morile 
de pe Buzău44, adică în sate, 
cîteva centre sătești de lupte, 
care „s-au urnit promițător44. 
Este vorba de centrele de la 
Vemești, Cîndești, Mărăcineni, 
Nehoiu, Stîlpu...

• Cînd vom avea insă un 
Penu ? Buzoienii cad pe gîn- 
duri, dar tot nu se lasă : .Un 
Penu se naște o dată la cinci
zeci de ani... Asta nu-nseamnă 
că s-ar cuveni să așteptăm 
vreo 35... Mult mai concret ar 
fi să-1 convingem pe Constan
tin Căpățînă să abandoneze ar
bitrajul și să se întoarcă în 
sala de antrenament. Mai ales 
că Polivalenta e un palat pe 
lingă sălița de la „Liceul Peda
gogic44 în care „nea Till44 a în
ceput să-I „facă” pe Cornel, 
irăgîndu-î la o poartă care nu 
era poartă, ci un cerc de butoi 
de Pietroasele, agățat de ta
van...
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interes național

ERN PATINOAR
T LA GHEORGHENI I
i de constructori
Ică șl exploatarea resurselor ma- 
îriale proprii ?**  0 „După un

pe au prestat un joc antrenant, 
de bună factură. Mai ales în 
prima lui jumătate, cînd, cu for
țele proaspete, fotbaliștii am
belor echipe au dat, pe plan 
fizic, tot ce au putut : compo
nența mai vechi ai lotului „A“
— pentru a rămîne în atenția 
și în stima antrenorilor M. Lu- 
cescu și M. Rădulescu, iar fot
baliștii lui C. Drăgușin și N. 
Dobrin, unii dintre ei, pentru 
a-și pune, de pe-acum, candi
datura la tricoul tricolor. Și, în 
plăcuta și reconfortanta ambi
anță, Gîuchici, de pildă, a în
țeles că pe scena verde de la 
„Republicii" nu este locul pen
tru „numere personale" și s-a 
străduit să se comporte ca un 
fotbalist autentic (deci se poa
te...), iar rapidistul Ștefan Po
pa și-a redemonstrat calitățile 
care-1 impuseseră, nu de mult, 
drept conducătorul de joc al e- 
chipei naționale de juniori. A- 
semenea lor au mai cules me
ritate aplauze Moraru, Rednic 
și Mihai Marian, de la „gal
beni". Cavai, Cojocaru, Dinu și 
Paraschiv, de la „roșii". Cum 
se vede, trei dintre aceștia. Șt. 
Popa. Paraschiv și Cojocaru, 
sînt divizionari „B“. Deci și din 
eșalonul secund pot fi recrutați 
fotbaliști pentru loturile repre
zentative...

★
O dată în plus, Bălăci a în

cercat să rezolve, prea mult, de 
unul singur, în detrimentul jo
cului de echipă. Și cum linia 
mediană a avut, în afara lui 
Bălăci, încă un component al ei, 
Augustin, dispus, uneori, să ia 
acțiuni pe cont propriu (chiar 
și atunci cînd fazele respective 
impuneau o pasă la un parte
ner liber, în careul advers), era 
normal ca jocul selecționabili- 
lor să se „rupă", adesea, în 
treimea de mijloc ; cu conse
cințe, la fel de firești, pentru 
randamentul celor două vîrfuri, 
Gabor și Turcu, care, primind 
balonul cu întîrziere. s-au vă
zut nu o dată, nevoiți să se 
agite în zadar, să cheltuiască 
efort... gratuit, în disputele lor, 
„om la om", cu vulpoii Dinu 
și Al. Nieoîae.

Dat fiind faptul că verifica
rea de miercuri a însemnat 
prima și ...ultima repetiție ge
nerală a tricolorilor înaintea 
meciului cu puternica repre
zentativă a Belgiei (calificată, 
cum se știe, la turneul final al 
C. M. din Spania), antrenorii 
Lucescu si Rădulescu au tre
buit să le reamintească lui 
Bălăci și Augustin faptul că
— pentru jocul de la 24 mar
tie — va fi absolut necesar să 
alterneze acțiunile individuale, 
de surprindere a adversarului, 
cu cele colective. Fiind vorba 
de doi titulari valoroși, sîntem

amar calcul, depășesc 6 milioa- 
e lei**  0 „Pe cine puteți eviden
ta în aceste acțiuni gospodărești 
ie autodotare?" 0 „Rețineți cîte- 
a exemple î instalația electrică 

centralei frigorifice a fost rea- 
izată de tineri și vîrstnici de la 
ecția locală rețele a I.R. Mureș; 
îuncitori de la întreprinderea 
lecanică au montat balustradele 
1 au asigurat pavoazarea inte- 
ioară a patinoarului ; prietenii 
portului de la șantierul 3 Con- 
trucții Gheorgheni au executat 
inisajele ; membri ai cooperați
ei „Lacul Roșu**  au lucrat la 
împlăria metalică ; tabela elec- 
ronică de marcaj este opera 
nui colectiv de la Intreprinde- 
ea utilaje și piese de schimb, 
ir cu banii proveniți din contri- 
uția cetățenească am cumpărat 
ompresoarele de la Tehnofrig 
Tuj-Napoca* *
...Priveam această bază spor- 
vă de iarnă, inaugurată la in- 
eputul anului care stă zilnic 

cite 10 ore) la dispoziția ho- 
heiștilor și amatorilor de pati- 
aj. Iată, deci, cit de bine se 
ot rezolva unele probleme pe 
lan local. 0 „Dacă am fi aștep- 
at totul de la centru, ne-a ex- 
licat primarul orașului, Francisc 
lai, construcția ne-ar fi costat 
îai mult, așa că am hotărît să 
icrăm în regie proprie. To- 
arășul Ștefan T6r6k, vicepre- 
edinte al Consiliului popular 
rășenesc, a fost dispecerul șan- 
lerului. Aș dori să mai rețineți 
i faptul că această frumoasă 
ază sportivă va contribui foar- 

b mult la dezvoltarea sportului 
u patine din orașul nostru".
Iată, condițiile realizării aces- 

ai obiectiv sportiv de Interes 
ațlonal, o adevărată demonstra- 
ie a spiritului bunului gospodar.

Troian IOANIȚESCU

A HANDBAL FEMININ
andbalistele limișorence, me- 
ită toate felicitările pentru sur- 
riza de a se fi calificat în fi- 
ala competiției".
Finala din 1981 s-a disputat 

î Sala sporturilor din Rm. 
'îlcea. Duminică aceeași sală 
a găzdui ultimul act al ediției
V-a (de la ora 17,30). Gazde- 

; au făcut toate pregătirile, și 
u ne îndoim că spectatorii vîl- 
eni vor urmări meciul cu mult 
rteres, handbalul de aici (Chi- 
îistul Rm. Vîlcea, echipă an- 
•enată de cunoscutul tehnician 
onstantin Ponescu. are reale 
anse de promovare în prima 
ivizie) fiind în plin proces de 
firm a re.
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IFORMANȚEI 1 
cai vorbim de acel indispen- | 
abil bac, esențial pentru pre- ■ 
ăti rea canotoarelor în timpul . 
srnii care nici el nu există... I 
i totuși, „uzina de talente" a I 
aroafei Cantemtr nu s-a oprit, 
ovadă stind medalia de bronz I 
e care aminteam. Ar mai ,fi I 
i alții : Otto Hell, la handbal, 
fircea Covătaru, la lupte ■ 
reco-romane.
In orice caz. juniorii se află • 

î prim-plari, la Piatra Neamț, 
tă mărturie nu numai ce a I 
>st. ci și ce se pregătește. De | 
ildă, faptul că în 1982. din 
italul cluburilor sportive, 65 I 
i sută vor avea profil școlar, | 
ir din cele 423 de competiții ■ 
le calendarului local din acest ■ 
n, 250 se adresează nu seniori- I 
jr, ci copiilor și juniorilor ! Cu I 
!te cuvinte la Piatra Neamț 
s lucrează în perspectivă. I 
oate tocmai de aceea rezul- | 
ițele imediate apar uneori și 
te : pentru că roadele de a- I 
im au fost pregătite cu cîțiva | 
ni în urmă. •

I VESTI DE LA CELE 18 
| DIVIZIONARE „A“

• PROGRESUL-VULCAN a 
jucat miercuri în... deplasare 
(amical) cu divizionara „C“ 
I.C.S.I.M. cu care a terminat 
la egalitate : 3—3 (pentru Pro- 
gresul-Vulcan au marcat : Ma
ries, Țevi și Stoichiță). Este 
posibilă reintrarea lui M. Io- 
nescu. • F.C.M. BRAȘOV îl 
are pe Boriceanu suspendat, iar 
Gherghe este în continuare ac
cidentat.
• U.T.A. îi are indisponibili 

și pentru acest joc pe Vaczi și 
Csordaș. • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA a plecat joi la 
amiază, cu trenul, spre Arad, 
deplasînd lotul complet, inclu
siv Cămătaru.
• „U“ CLUJ-NAPOCA a- 

nunță reintrarea lui Porațchi, 
care și-a efectuat suspendarea 
pentru două cartonașe galbene. 
Sub semnul întrebării utiliza
rea lui Bucur. I. Mureșan este 
refăcut si e posibilă reapari
ția lui în formație • SPORTUL 
STUDENȚESC anunță reintra
rea lui Iorguîescu, a cărui sus
pendare de 4 etape a expirat.

• C.S. TIRGOVIȘTE are doi 
jucători suspendați : Gheorghe 
și Pitaru. Aelenci și Voinea 
sînt incerti • POLITEHNICA 
TIMIȘOARA a jucat miercuri, 
la Giurgiu, cu divizionara „C“ 
F.C.M. din localitate. Scor : 
2—2 (0—2). Pentru studenți au 
marcat : Vlătănescu și Manea. 
Antrenorul Cicerone Manolache 
se va decide asupra formației, 
duminică, la Tîrgoviste.
• DINAMO Dudu Georgescu 

ne spunea miercuri, la meciul 
de pe „Republicii", că se simte 
bine, că și-a reluat pregătirile, 
dar reintrarea lui nu este încă 
posibilă. Sînt, în continuare, 
indisponibili Dragnea și Vlad. 
• JIUL a susținut joi un meci

TESTUL DE
(Urmare din pag. 1) 

de verificare la Oltenița, be
neficiind de întregul lot de ju
cători, din care se va alcătui 
cel mai bun „11" pentru par
tida de duminică.
• F.C ARGEȘ anunță rein

trarea lui Radu II în centrul 
liniei de atac, căruia i-a expi
rat etapa de suspendare • 
S.C. BACAU are deosebite pro
bleme în privința alcătuirii for
mației. Cărpuci (fractură la 
degetul mic) și Verigeanu (gri
pă) sint inapți de joc. Chitaru 
este suspendat, iar C. Solomon, 
Vamanu și I. Solomon (acci
dentați) sînt incerți. Este po
sibilă reintrarea lui Șoiman, 
absent din formație de la în
ceputul returului.

• F.C. OLT vrea să con
firme startul bun și s-a pregă
tit în consecință. Prezența por
tarului Anghel este privită cu 
semn de întrebare datorită ac
cidentului suferit în etapa tre
cută. • F.C. CONSTANȚA va 
alinia formația completă, 
neexistînd indisponibilități. Va 
reintra și Nistor, suspendat 
pentru meciul de la Bacău da
torită cumulului de cartonașe 
gci 1 be ne
• CORVINUL nu va bene

ficia de aportul lui Dumitriu 
IV, accidentat. în schimb, vor re
intra Klein și Petcu • STEAUA 
încearcă să-i recupereze pînă 
la ora meciului pe Iordache, 
Sameș și Iordănescu. Fodor 
este accidentat, iar FI. Marin și 
Stoica nu vor juca datorită... 
cartonașelor galbene acumulate.
• CHIMIA RM. VTLCEA a 

susținut un amical cu Pandurii 
Tg. Jiu și nu are nici o indis
ponibilitate • A. S. ARMATA 
TG. MUREȘ va alinia, dună 
cum declara antrenorul loan 
Czako. „formația care a în
vins pe Dinamo".

MIERCURI
convinși că Bălăci și Augustin 
vor înțelege. Dar iată lotul celor 
18 pentru „Bruxelles" : Moraru. 
Iordache — portari ; Rednic, M. 
Marian, ȘlefăncscuL Sameș, Ior- 
gulescu, Stănescu — fundași ; 
Țicieanu, Augustin, Bălăci, 
Klein, Andone — mijlocași ; 
Gabor, Turcu, Cămătaru, Orao. 
Geolgâu — înaintași.

★
Am consemnat cu satisfacție 

și atitudinea conducerii tehnice 
față de tendința arbitrului D. 
Petrescu de a favoriza prin 
unele decizii formația mai pu
ternică, aceea a lotului „A". 
„Nu simțim nevoia unor ase
menea ajutoare, cu care in me
ciurile internaționale nu ne in- 
tilnim, ni se confesau M. Lu
cescu și M. Rădulescu. Tot 
ceea ce întreprindem incepind 
de azi — jocuri cu parteneri 
din ce in ce mai puternici, cu 
adevărat stimulativi pentru se- 
lecționabili. și în prezența pu
blicului — vrem să se desfă
șoare intr-un perfect climat de 
corectitudine pentru a fi, re
almente, în folosul echipei re
prezentative, al fotbalului nos
tru”.

Este o poziție care demons
trează că în munca lor, de al
cătuire și pregătire a echipei 
naționale, noii antrenori au 
pornit pe drumul cel bun._

MIMV1C4NTE OFERITE DE I. T. H. R. BUCUREȘTI

și pentru excursii pot fi procurate de la agențiile I.T.H.R. Bucu
rești din : str. Tonitza nr. 13 (telefon 16.45.45) ; str. Mendeleev 
nr. 14 (telefon 59.37.60) ; Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00); 
Cal. Moșilor bloc 55 bis (telefon 11.08.48) ; Cal. Griviței nr. 139 
(telefon 18.02.37) ; Bd. 1848 nr. 4 (telefon 13.75.33) ; Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35 (telefon 15.74.11).

In lunile martie — aprilie ~ mai se beneficiază de mari re
duceri de prețuri în stațiunile montane :

Stațiunea 3 zile 4 zile 5 zile
0 Predeal lei 189 250. S15
0 Bușteni lei 161 215 268
0 Sinaia lei 189 250 315
0 Breaza lei 161 215 268
0 Cheia lei 152 202 252

Plecări zilnice.
De reținut : biletele atît pentru odihnă și tratament, precum

ADMINISTRAȚIA
• CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 

5 MARTIE 1982. Cat. 1 : 4 variante 
25% (autoturisme Dacia 1300) ; cat. 
2 : 3 variante 100% a 17.061 lei și 
15 variante 25% a 4 265 lei ; cat. 3: 
22,50 a 5.118 lei. cat. 4 : 41,75 a 
2.758 lei ; cat. 5 : 211,50 a 545 lei ; 
cat. 6 : 361,25 o 319 lei ; cat. X : 
2.242,75 a 100 lei. Report la cat. 1 : 
4111.939 lei. Autoturisme.© ,,Dacia 1300" 
de la cat. 1, realizate pe bilete ju
cate 25%, au revenit pârtiei punților : 
CONSTANTIN STOE din Buzău, AU
RELIAN MORARU din Ploiești, ADRI
AN RUȘEȚELU din corn. Buftea, jud. 
IWov și TACHE DUMITRU din Bucu
rești. ,x-

ÎNCEPE RETURUL 
ȘI LA DIVIZIA „C“

Dumnică își reiau activitatea 
competițională și echipele de Di
vizia „C“. Dat fiind numărul 
mare de formații — 12 serii a 
cite 16 echipe — această com
petiție fotbalistică este urmă
rită de o masă însemnată de 
spectatori.

In toate cele 12 serii, între
cerea, atît în fruntea clasamen
telor cît și pentru evitarea 
ultimelor poziții, se anunță pa
sionantă. Sînt serii unde 3—4 
echipe vizează promovarea în 
eșalonul superior și mult mai 
multe care sînt amenințate cu 
retrogradarea. Deci, se anunță 
un retur agitat. Sperăm că di
vizionarele „C” se vor strădui 
să ofere meciuri de o calitate 
mai bună, in care să nu sc 
mai înregistreze jocul dur și 
actele de nesportivitate. Con
ducerile asociațiilor sportive și 
antrenorii echipelor au obliga
ția de a veghea permanent a- 
supra stării de disciplină, asi- 
gurînd pe terenuri și în tribu
ne un climat corespunzător de 
sportivitate. Arbitrii, la rîndul 
lor, au datoria să aibă prestații 
pe măsura cerințelor, să facă 
tot ce depinde de ei pentru a

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI**
în primele două etape ale re

turului, echipele aflate în depla
sare au acumulat un total de b 
puncte, cîte 4 de fiecare rundă. 
Aceste realizări au adus, impli
cit, modificări în „clasamentul 
adevărului**.  Cele mai spectacu
loase salturi în comparație 
cu situația la startul retu
rului au înregistrat Steaua 
și F.C. Constanța, care au 
urcat cîte 4 locuri, U.T.A., care 
a coborît 6 locuri, și Sportul stu
dențesc, care a pierdut și ea 3 
locuri. Privit în ansamblu, acest 
clasament ne oferă o primă con
statare care se referă la detașa
rea primelor patru echipe — 
Dinamo, Universitatea Craiova, 
Corvinul și F.C. Olt — de restul 
plutonului. De fapt, aceste patru 
formații, precum, șl cele aflate 
pe poziții retrogradante (Chimia, 
A.S.A. Tg. Mureș și Progresul-

CAMPIONATUL ECHIPELOR DE SPERANȚE
Etapa a 19-a a campionatului 

echipelor de speranțe s-a ase
mănat într-un fel cu cea a Di
viziei „A**,  prin faptul că și în 
această competiție primele 4 cla
sate s-au aflat în fața examenu
lui deplasării. Realizările_ lor au 
fost însă superioare. Universita
tea Craiova (din nou a înregis
trat scorul etapei, 5—0 la Tîrgo- 
viște) și Corvinul au abținut vic
torii, în timp ce S.C. Bacău și 
Dinamo s-au întors acasă cu cîte 
un punct. Pentru moment, se 
poate afirma că lupta pentru 
titlu continuă în trei, S.C, Bacău, 
Universitatea Craiova și Corvinul 
Hunedoara. Totuși, prima șansă 
aparține tinerilor jucători din Ba
cău, care vor fi gazde atît cu 
craiovenii, cit și cu hunedorenii. 
Din rezultatele etapei a 19-a re
marcăm și victoria „lanternei**,  
Jiul Petroșani, aflată la al 3-lea 
succes în acest campionat.

DE STAT I0T0 PR0N0SP0R1
0 MARI SUCCESE LA INDE- 

Mîna TUTUROR ! La seriile de 
Loz în plic aflate în vînzare, in
clusiv emisiunea specială li
mitată Lozul Mărțișorului, par- 
ticipanții au posibilități mul
tiple de a obține auto
turisme „Dacia 1300“, ,,Skoda
120 L“ și ,,Trabant 601“, cîștigurl 
In bani de 50.000, 20.000, 10.000,
5.000, 2.000 lei etc. Agențiile Loto- 
Pronosport, vînzătorii volanți, 
unitățile din comerț și cooperația 
de consum, precum și oficiile 
poștale din întreaga țară vă o- 
feră în permanență posibilitatea 
de a vă număra și dv. printre 
marii cîștigători la acest sistem 

contribui la calitatea întreceri
lor, mai ales la apărarea spi
ritului de echitate.

înaintea returului, fruntașele 
(în ordinea seriilor) sînt : Mi
nerul Gura Humorului (aflată 
la egalitate de puncte — 21. 
cu TEPRO Iași), Laminorul 
Roman (la egalitate cu Petrolul 
Moinești — 21 p). Prahova Plo
iești (6 p avans față de I.C.I.M. 
Ploiești). Portul Constanța (la 
egalitate cu Metalosport Galați
— 20 p), Dinamo Victoria 
București (10 p față de a doua 
clasată). ROVA Roșiori (egală 
cu Cimentul Fieni — 20 p), 
Minerul Motru (egală cu Dicr- 
na Orșova — 21 p), Metalur
gistul Cugir (egală cu Explor- 
min Deva — 22 o). Gloria Re
șița (egală cu Metalul Bocșa
— 20 p). Armătura Zalău (8 p 
avans fată de a doua clasată). 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii 
(la 1 p de a doua clasată. Sticla 
Arieșul Turda) și Precizia Să- 
cele (la 2 p de Progresul O- 
dorhei).

Jocurile returului se dispută 
în fiecare duminică. începind 
de la ora 11. (T.R.).

Iată „clasamentul adevărului** 
înaintea etapei a XX-a :

Vulcan) sînt aceleași ca și în cla
samentul Diviziei .,A“. .

1. DINAMO +9 (+20)
2. Univ. Craiova +7 (+28)
3. Corvinul +5 (+15)
4. F.C. Olt +5 (+ 8)
5. S.C. Bacău +1 (- 5)
6. Steaua 0 (+ 2)
7. F.C.M. Brașov 0 (- 2)
8. „U“ Cluj-Napoca 0 (- 6)
9. Sportul stud. —1 (— D

10. Jiul —1 (- 5)
11. F.C. Constanța —2 ( 0)
12. F.C. Argeș —2 (- 5)
13. U.T.A. —2 (- 6)
14. C.S. Tîrgoviște —-2 (— 9)
15. „Poli“ Timișoara —3 (— 1)
16. Chimia Rm. Vîlcea —4 (-13)
17. A.S.A. Tg. Mureș —5 (- 1)
18. Progresul-Vulcan —5 (—16)

înaintea etapei a 20-a, clasa
mentul se prezintă astfel :

1. S.C. BACAU 19 13 5 1 53-11 31
2. Univ. Cv. 19 12 4 3 67-14 28
3. Corvinul 19 12 3 4 57-25 27
4. F.C. C-ța 19 11 2 6 52-20 24
5. Dinamo 18 10 4 4 46-20 24
6. „Poli**  Tim. 19 10 3 6 36-34 23
7. C.S. T-viște 19 10 2 7 33-30 22
8. F.C.M. Bv. 19 9 3 7 27-23 21
9. „U“ Cj.-Nap. 18 8 1 9 30-26 17

10. F.C. Argeș 19 8 1 10 23-28 17
11. Sportul stud. 19 7 3 9 28-42 17
12. A.S.A. Tg. M. 19 7 2 10 25-34 16
13. Chimia 19 6 4 9 29-50 16
14. Steaua 19 4 6 9 27-45 14
15. Progr.-V. 19 5 4 10 29-58 14
16. F.C. Olt 19 5 3 11 31-53 13
17. U.T.A. 19 5 0 14 19-54 10
18. Jiul 19 3 0 16 14-59 6

NUMAI

pînă la 25 martie a.c. 
se mai primesc
ABONAMENTE 

pentru anul 1982
LA REVISTELE 

„SPORT" 
„Ș A H" 

și „EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl St ORT"

la orice oficiu poștal, la 
factorii poștali și difuzorii 
voluntari din întreprinderi și 

instituții

INFORMEAZĂ
de joc simplu, operativ și avan
tajos.

0 OMOLOGAREA C1ȘTIGURI- 
LOR LA TRAGEREA EXTRAOR
DINARA LOTO A MĂRȚIȘORU
LUI are loc astăzi, 12 martie 
1982. Datorită volumului mare de 
lucrări, operațiunea se va încheia 
la o oră tîrzic, astfel în'cît re
zultatele vor putea fi publicate 
în această rubrică luni 15 martie 
1932.

0 TRAGEREA OBIȘNUI TA LOTO 
DE ASTAZ1, 12 martie 1982, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 17,40.



In turneul de tenis de masă de Ia Russe CAMPIONATELE
MONDIALE
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JUNIOARELE NOASTRE S-AU PLASAT BINE, DE PATINAJ ARTISTIC

DAR AU JUCAT SLAB
La tradiționalul turneu feminin 

de tenis de masă de la Russe 
(R. p. Bulgaria) dotat cu „Cupa 
8 Martie" a participat anul aces
ta o selecționată română de ju
nioare, compusă din Daniela Pă
duraru, Judit Borbely 'si Kinga 

.Lohr, antrenor — Laurențiu 
Gheorghiu. Au fost prezente trei 
echipe din țara gazdă (două de 
senioare) și cîte una din Cuba, 
Ungaria și Polonia — senioare, 
precum și cîte una din Ceho
slovacia, Irak, Italia și R. D. 
Germană — junioare. S-au dispu
tat întreceri pe echipe, dublu și 
simplu. In proba pe echipe for
mația noastră s-a clasat pe locul 
al 111-lea, .după Bulgaria I și 
Cehoslovacia. în serii, România a 
învins Italia cu 3—0 
Păduraru 
Lohr cîte o victorie),
II cu 3—1 (Păduraru 2 v., dublul 
Păduraru — Borbely 1 v., Bor
bely — Neikova 1—2) șl a pier
dut cu 2—3 cu Ungaria (Pădura-

2—1, Lohr — Jurik 2—1,

(Borbely, 
și dublul Borbely — 

Bulgaria

ru—Jurik _ 
Schnaller 2 v + dublul).

La dublu, Păduraru cu Borbely 
s-au clasat în final pe locul se
cund, după Gherghelceva — Sta- 
leva și înaintea jucătoarelor Nei- 
kova — Ranghelova și Jurik — 
Schnaller.

La simplu, fetele noastre »nu 
s-.au văzut" — cum ne spunea 
antrenorul Gheorghiu, care s-a 
arătat total nemulțumit de evolu
ția jucătoarelor noastre. „Aș fi 
preferat să se claseze mai slab, 
dar șă joace mai bine. Țin sea
ma, firește, de vîrstă mal mare 
a unor adversare, dar și de va
loarea lor pe plan internațional, 
nu de natură să pună mari pro
bleme unor junioare foarte bine 
pregătite. între altele, se vede că 
fetele noastre joacă aproape nu
mai în spiritul competițiilor 
echipe. Or, marile valori se 
firmă și la individual...".

pe 
a-

Mircea COSTEA

COPENHAGA, 11 (Agerpres). 
Proba de perechi din cadrul 
campionatelor mondiale de pa
tinaj artistic a fost cîștigată 
de Sabine Baess-Tassilo Thier- 
bach (R. D. Germană), pentru 
prima oară pe locul întîi la o 
asemenea competiție. Au mai 
urcat pe podium : Marina Pes
tova — Stanislav 
(U.R.S.S.) și Catlin 
Carruthers (S.U.A.).

După desfășurarea 
mului „scurt", în clasamentul 
probei masculine conduce ame
ricanul Scott Hamilton, urmat 
de francezul Jean Christophe 
și vest-germanul Norbert 
Schramm..

Cu ocazia campionatelor lu
mii, trofeul „Jacques Favart" a 
fost decernat patinatoarei so
vietice Irina Rodnina, care a 
cîștigat de 10 ori titlul mon
dial. de 11 ori pe cel euro
pean și de 3 ori pe cel o- 
limpic. în proba de perechi.

Leonovici 
și Peter

progra-

SCHIORI ROMÂNI ÎN CONCURSURI INTERNAȚIONALE
Ro

mul ți 
parte 

im- 
mon-

După încheierea actualei edi
ții a Balcaniadei de la 
paunik (Iugoslavia), mai 
schiori români vor lua 
la o serie de competiții 
portante în cadrul ..Cupei
diale" sau F.I.S Astfel, Mihai 
Bâră și Zsolt Balazs, însoțiți de 
antrenorul Dan Cristea, vor 
’ua startul la 13 și 14 martie 
la Jasna (Cehoslovacia), iar a- 
poi (19—20 martie) la Kranjska- 
Gora (Iugoslavia) ]a concursuri 
în ..Cuoa mondială".

Tot în această perioadă Vili

Podaru și Csaba Portik, 
preună 
Gnhn, vor fi 
cursul F.I.S. 
(Iugoslavia).

Schi oarele
Lagusis-Reit
(antrenor Nicolae Dudu) 
lua startul la „Cupa Tatra' 
Cehoslovacia.

Un grup de schiori alpini.

im- 
cu antrenorul Kurt 

prezenți la con- 
de la Brezovika

fondiste Elena 
și Iuliana Popoiu 

vor 
‘ în

condus de antrenorii C. Cișmașu 
și T. Biro, a plecat la Skofja- 
Loka (Cehoslovacia) pentru a 
participa la un important con
curs international rezervat co
piilor. Au făcut deplasarea 
Anca Moraru, Irina Voiculescu, 
Simona Costinaș, Adriana Ma
cre», Radu Marian, Ion Chio- 
tea, Ion Moraru, Ferencz Biro, 
Ion Frățilă, Ticu Mărtoiu.

CONCURS ATLETIC DE SALĂ LA MILANO

£X 
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</>
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(X 
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RAPID - VOINȚA
11-7, LA POLO

'llrmare din vag O

tape cu efectivul complet, nu a 
putut face mai mult cu un sis
tem defensiv adesea penetrabil 
și un atac care a mizat prea 
mult pe

Cele
scrise pe
Nită (R) 
s.n., R.
(R), Olac

ROMA, II (Agerpres). Cu 
prilejul concursului internațio
nal de atletism în sală de la 
Milano, proba de o milă a re
venit sovieticei Nadejda Ral- 
dughina cu 4:28,46, urmată de 
Maricica Puică 4:28,55 — re
cord național. Gabriela Dorio 
(Italia) 4:28,90... 5. Doina Me- 
linte 4:31,52. In proba femi
nină de viteză pe 60 m a cîș- 
tigat Ludmila Kondratieva

(U.R.S.S.) cu 7,32 
cui 
cu 
mg 
8,01

s, iar pe lo- 
Vali Ionescu 
rezultate : 60

3 s-a clasat
7,66 s. Alte
F : Betina Gătz (R.D.G.) 

; 200 m F : Jarmila Kra- 
tochvilova (Cehoslovacia) 23,00; 
60 m : Lattany (S.U.A.) 6,66, 
lungime : Evangelisti (Italia) 
8,10 m. înălțime : Dalhauser
(Elveția) 2,28 m. greutate: 
Milici (Iugoslavia) 20,46 m.

Sezonul de concursuri al anului 1982 reprezintă jumătatea 
drumului dintre Jocurile Olimpiadei de la Moscova și cele 
de la Los Angeles, și. tocmai prin aceasta, este foarte 
important. Creșterea continuă a performantelor, diversi
ficarea lor, va provoca si în acest an multe schimbări pe 
tabelul recordurilor lumii (la haltere, de pildă, la 
probe au și apărut nume noi cu. 
La început 
diale la ora

100 m
200 m
400 m
300 m 
1500 m 
1 m i lă 
5000 m 
10000 m 
3'000 m ob. 
20 km marș 
maraton
140 mg 
400 mg 
4X100 m 
4X400 m 
lungime 
triplu 
înălțime 
prăjină 
greutate 
disc 
suliță 
ciocan 
decatlon

100 m
200 m
400 m 
800 m 
1500 m
1 mi’.ă 
3000 m 
ma ra ton 
100 mg 
400 mg 
4X100 m 
4X400 m 
lungim*  
înălțime

greutate 
disc 
sulița 
heptatloa

„jocul la centru".
18 goluri au fost în- 
rînd de : Arsene (R), 
s.n., Dezmireanu (V)

Rusu (V) s.n.. Gaijă 
(R> s.n.. Nijă, R. Rusu 

Gaifă, R. Rusu, Nită ___
(V), Gh. Ilie (R) s.n., Bea 
s.n.. Nită, Schervan
Colceriu (V) 

Nită s.n. Bun

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX

s.n..
Pop
(V)
s.n., 
nou 
prestat de cuplul R. 
R. Schilha.

s.n..

(R) 
dins.n. și 

arbitrajul
Nichîfa —

în ultimul meci al 
șui Oradea a dispus

serii. Cri- 
de Triumf 

București cu 16—9 (3—4. 
3—1. 6—3).

Astăzi, in cea de a treia 
dă a turneului (bazinul 
reasca. de la ora 16,30). 
programate jocurile Progresul— 
Rapid, Crișul — Voința și Di
namo — Triumf.

4—1.

run- 
Flo- 
sînt

© în meci de verificare la 
Lima : Peru — Racing Buenos 
Aires 1—0. A marcat Uribe în 
min. 25.

© Turneul final al „Cupei Afri
cii" : Zambia — Etiopia 1—0, Al
geria — Nigeria 2—0, Libia — 
Tunisia 2—0, Camerun — Ghana 
0—0.

© C.E. de tineret : Țara Galilor 
— Olanda 1—1.

© In semifinalele Cupei Spaniei: 
Real Sociedad — Real Madrid 1—0, 
Rayo Vallecano — Gijon 0—1. Ur
mează meciurile retur.

© Pentru semifinalele Cupei 
Olandei s-au calificat Haarlem, 
Sparta Rotterdam și Alkmaar. A 
4-a semifinalistă se va decide în
tre Utrecht și Dodrecht.

© După 19 etape în campiona
tul Austriei conduc Austria Viena 
și Rapid cu cite 32 p. In campio
natul Iugoslaviei, după 22 de eta
pe în fruntea clasamentului se 
află Dinamo Zagreb 29 p, Steaua 
roșie 28 p și Zelezniciar Sara
jevo 26 p.

© Semifinalele „Cupei Angliei" se 
vor desfășura la 3 aprilie : Tot
tenham — Leicester (la Birmin
gham) și Queen’s Park — West 
Bromwich (la Londra).
• Matt Busby, fost director 

tehnic la Manchester United, a 
fost însărcinat de conducătorii 
cluburilor profesioniste engleze, 
care se află în mare criză finan
ciară (un deficit de 60 milioane 
lire sterline) să întreprindă o an
chetă și să prezinte schimbările 
ce se cuvin a se lua pentru ie
șirea din acest impas.

ATLETISM 0 Federația austra
liană de specialitate a anunțat 
că-și va depune oficial candida
tura pentru a organiza 
Mondială" în 1985.
I.A.A.F. va accepta 
întrecerile ar urma 
șoare pe stadionul 
Camberra, care va 
reamenajat în acest

BASCHET © „Cupa campionilor 
europeni" a programat prima în- 
tîlnire din turul cinci al returu
lui : Nashua Den Bosch — Pa- 
nathinaikos Atena 89—88. Astăzi 
au loc meciurile : F.C. Barcelona 
— Partizan Belgrad și 
Cantu — Maccabi

BOX © Fostul 
pean la categoria 
iugoslavul Marian 
cut reintrarea întrecîndu-1 (la Sa
rajevo). prin K.O. în repriza a 
doua pe americanul Roni Desro- 
c.hes. In aceeași gală, M. Peruno- 
vici (mijlocie) a cîștigat prin a- 
bandon în repriza a 8-a în fața 
lui Lozano (Spania), iar Ace Ru- 
sevski l-a învins la puncte 
americanul Jackson. © " _
pentru titlul mondial la categoria 
grea dintre deținătorul centurii, 
Larry Holmes, și șalangerul său 
Gerry Cooney, care urma să aibă 
loc la Las Vegas la 14 martie, a 
fost reprogramat pentru 11 iunie 
din cauza unui accident suferit 
de Cooney, la antrenament.

SCHI © Slalomul uriaș femi-

„Cupa 
în cazul că 
candidatura, 

să se desfă- 
„Bruce" din 
fi complet 
scop.

Squibb 
Tel Aviv. 
campion euro- 
mijlocie-mică, 
Beneș, și-a fă-

pe
Meciul

nin desfășurat la Melette Galio 
în cadrul „Cupei Europei" a fost 
cîștigat de cehoslovaca Olga Char- 
vatova cu 2:32,95, urmată de 
Linda Rochettl (Itajla) 2:33,01 și 
Silvia Eder (Austria) 2:33,62. In 
clasamentul „Cupei Europei" con
duce Sonia Stotz (R.F.G.) cu 126 
p, urmată de Sieglinde Winter 
(Austria) cu 124 p.

TENIS © In turneul de la Miin- 
chen : Giammalva (S.U.A.) — Vi
las 1—6, 6—1, 6—2 I, Amritraj — 
Gehring 7—6, 6—2 ; Krlek — Sa- 
drl 6—3, 6—1 ; Lendl — Curren 
6—3, 6—2; Porles — Ycaza 6—2, 
6—2, Gtinthardt — Edmondson
6— 3, 7—6. © In turneul feminin 
de la Dallas : Catherine Tanvler
— Silvia Hanika 7—6, 4—1 (aban
don) ; Andrea Jaeger — Anne 
White 6—3, 6—2 ; Andrea Temes- 
vari — Bettlna Bunge 7—5, 6—l. 
© în turneul de la Linz : Palln
— Cano 6—1, 5—7, 6—1 ; Higueras
— Gurfein 5—7, 6—3, 6—0 ; Fei- 
ninger — C. Panatta 6—4, 6—2. © 
La Bruxelles : Willander — Man- 
son 6—4, 6—1 ; Mayotte — Pin
ner 7—6, 6—4 ; Buehning — Lutz
7— 5, 6—4.

TENIS DE ■ MASA © Rezultate 
din „Cupa ligii europene" : Ce
hoslovacia — R.F. Germania 6—1 
(la Bonn) ; Suedia — Franța 
4—3 ; Polonia — Iugoslavia 1—6 
(la Varșovia). Echipa Iugoslaviei 
este virtual cîștigătoare a compe
tiției.

© FOTBALISTUL PERUAN CHUMPITAS, 
unul dintre cel mai valoroși jucători ai El 
Mundlal-uliii mexican șl al celui argenti
nian, deține un autentic record mondial în 
materie de selecții. Intr-adevăr, bravul Hec
tor a luat parte la 140 de jocuri interna
ționale ale reprezentativei țării sale © AL 
65-LEA TUR CICLIST al Italiei se va des
fășura anul acesta între 13 mal șl 6 Iunie, 
cu startul la Milano șl sosirea la Torino, 
„II 'Giro ’82“ va avea 22 de etape șl va mă
sura 3 992 km, cu 113 km mal mult decît 
anul trecut. „E un tur, parcă, pe măsura 
calităților*  lui Bernard Hinault" opinează 
unii dintre cicliștii Italieni, o punere în 
gardă a tlffosi-lor în cazul unei victorii, a 
asului francez, cîștlgător, dealtfel, al turu
lui Italiei și în ' * ~ ‘
VILLE, în ■ 
tembrie a
Markin a realizat e performanță unică în 
acest sport. El a executat, din diferite po
ziții, de pe lo - și din mișcare, 2036 de a- 
runcărl la coș și a înscris de tot atîtea ori. 
Singura ratare s-a produs la a 2037 arun
care, cînd mingea s-a plimbat pe inelul co
șului și a Ieșit afară © LANCE TINGAY, 
din 1952 redactor la ziarul londonez Daily 
Telegraph, decanul de vîrstă al ziariștilor 
de tenis specialiști în întocmirea atît de 
complicatelor clasamente mondiale, a ieșit 
la pensie, cedînd locul lui John Persons © 
UN FOTBALIST SUEDEZ, Palmquist, fără

1980... 0 LA JACKSON-
Statele Unite, într-o zi de sep- 
anului 1977, baschetbalistul Ted

evident, cifre 
de sezon, vă vom prezenta recordurile 
de față. Azi. atletismul. Deci :

BĂRBAT!
9,95 James Hines (S.U.A.)

19.72 Pietro Mennea (Italia)
43,86 Lee Evans (S.U.A.)

1:41,72 Sebastian Coe (M. Brit.)
3:31,36 Stephen Ovett (M. Brit.)
3:47,33 Coe

13:06,20 Henri Rono (Kenya) 
27:22,5 Rono

8:05,4 Rono
1.20:06,8*  Daniel Bautista (Mexia) 
2.08:13,0*  Alberto Sa.azar (S.U.A.)

12,93 Rena Ido Nehemiah (SUA)
47,13 Edwin Mozes (SUA) 
38,03 Statele Unite 

2:56,16 Statele Unite
8,90 Robert Beamon (SUA)

17,89 Carlos de Oliveira (.Braz.)
2,36 Gerd Wessig (RDG)
5,81 Vladimir Poliakov (URSS)

22,Î5 Udo Beyer (RDG)
71,16 Wolfgang Schmidt (RDG)
96.72 Ferenc Panagi (Ungaria) 
81,80luri Sedih (URSS) 
8 649 Guido Kretschmer- (RFG1)

FEMEI

M-exico 
Mexico 
Mexico 
Florența 
Kob.enz 
Bruxelles 
Knarvik 
Viena 
Seattle 
Montreal 
New York 
Zurich 
Milano 
Dusseldorf 
Mexico 
Mexico 
Mexico 
Moscova 
Tbil'isi 
Goteborg 
Berlin 
Tata 
Moscova 
Filers tadt

ci teva 
noi !). 
mon-

10,88 Marilee Gohr (RDG) Dresda 1.
21,71 Marita Koch (RDG) K.M.-stadt 10.
48,60 Koch Torino 4.

1:53,43 Ned. Ol'rzarenko (U.R.S.S.) Moscova 27.
3:52,47 Tat. Kazankina (U.R.S.S.) Zurich 13.
4:20,89 Ludm. Veselkova (URSS Bologna 12.
8:27,12 Ludm. Brag bina (U.R.S.S.) Col. Park 7.

2.25:29,0*  Allison Roe (N. Zeel.)
12,-36 Graszina Rabsztyn (PoL) 
54,28 Karin Rossley (RDG) 
41,60 R.D. Germană 

3:19,23 R.D. Germană 
7,09 V. Bardauskiene (U.R.S.S.) 
2,01 Sara Simeomi (Italia) 

Simeon i
22,45 llona Slapianek (RDG)
71,80 Maria Petkova (Bulgaria)
71,88 Antoaneta Todorova (Bulg.) Zagreb
6 717 Ramona Neubert (RDG) Kiev

• cea ma-i bună performanță mondială.

New York
Varșovia 
Jena 
Moscova 
Montreal 
Praga 
Brescia 
Praga 
Potsdam 
Sofia

1 Z78
IM 5.80
13. 7.80
15. 8.81

27/28. 6.81Ku.
S2*

© FIȘIER © FIȘIER © FIȘIER © FIȘIER © FIȘIER © FIȘIER © FIȘIER

„ERA TRANSFORMĂRILOR"

5 decembrie 1981 : echipa 
Australiei înscrie, pe Arms 
Park, două eseuri galezilor și 
nu primește decît unul, dar 
pierde cu 13—18. Două săptă- 
mîni mai tîrziu : același celebru 
XV al rugbyștilor Wallabiefi 
reușește mai mult, trei eseuri, 
treeîndu-și la pasiv unul, însă 
cedează din nou. cu 15—24, pe 
Murrayfield, în fața Scoției, al 
cărei penalty-king", Andy 
Irvine, punctează din cinci lo
vituri de pedeapsă și o tran
sformare. în fine, anul acesta, 
la 20 februarie : în meciul cu 
Scoția, Irlanda își asigură pri
mul loc în Turneul celor 5 na
țiuni grație „uverturii" de ex
cepție numite Ollie Campbell : 
6 lovituri de pedeapsă și un 
drop, adică toate (!) cele 21 de 
puncte realizate de „echipa tri
foiului". scoțienii neacumulînd 
decît 12 (patru, ce-i drept, din 
eseu).

Sînt numai trei exemple con
cludente, de dată recentă, ale 
intrării rugbyului sub 
transformerilor*  _ _______
șirul lor este mult mai lung, 
inclusiv prin... părțile noastre. 
Evidențierea lor ne apare ne
cesară cu gîndul la prezentul, 
dar mai cu seamă la viitorul 
sportului cu balonul oval. A 
lăsa munca tenace, adesea, a-*  
nonimă a grămezilor la chere
mul ...ghetei cite unui jucător

,,zodia 
Se înțelege.

— e adevărat. în majoritat 
cazurilor, de reală valoare • 
a reduce substanțial rolul tr< 
sferturilor, de la care se a 
teaptă îndeobște spectacolul 
eseul, înseamnă pur și șir 
piu subminarea esenței jocul' 
în acest spirit se pronunță, r 
cent, specialiștii revistei „Rug 
World". în numărul pe febru 
rie al cunoscutei publicații 
afirmă chiar în editoria 
„Rugbyul este confruntat cu 
criză de structură" ! Iar c 
mal edificator exemplu este 
ferit, intr-adevăr, de acela 
Andy Irvine — considerat r 
cordman al punctelor înscri 
în meciuri internaționale 
care are viteză, fantezie, insr 
rație dar, paradoxal, a devei 
celebru nu datorită .unor as 
menea deosebite vs-.T'r-' 
preciziei sale de translorrhi 
Rugby World cere cititorilor s 
să o .bombardeze cu scrisor 
spre a determina, eventual, I 
ternational Board să recons 
dere legea penaltyului. Ceea ■ 
ar putea constitui o soluție, a 
cum o propunere româneasc 
aparținind antrenorului feder 
Valeriu Irimescu (reduceri 
punctelor acordate pentru Iov 
turi de picior reușite) meri 
de asemenea reținută.

Cert este că sportul cu bal, 
nul oval simte nevoia unei ai 
risirii, a unei întoarceri 
clasic în... haine modeme. 1 
definitiv eseul rămîne 
nem cu riscul repetării) 
tul suprem al jocului 
țiul dintre „hașuri".

(o spi 
momei 
pe sp:

Geo RAETCH1

cine știe ce prestații deosebite in cam
pionat, s-a dovedit totuși a fi unul dintre 
cel mal tehnici jucători din țara sa (șl 
poate nu numai din Suedia I), lovind balo
nul, cu capul șl cu picioarele, timp de 10 
ore încontinuu, fără ca mingea să fl căzut 
măcar o dată pe pămînt. în acest răgaz de 
timp a fost asistat de mai mulți „scoreri"

care au numărat cele 80 357 de lovituri ale 
balonului. Fără îndoială, in acest caz nu 
este vorba doar de. o tehnică puțin obiș
nuită, ci șl de o rezistență fizică 
voasă ieșită din comun © „Cauza 
care Australia nu mai posedă mari 
meri pe distanțe scurte la înot este 
greșită de antrenament, potrivit 
sprinterii sînt obligați să parcurgă săptămî- 
nal 80—100 km. în felul acesta el sint în- 
vățați să înoate lent" — este părerea medi
cilor’ australieni Joan șl Jan Ford, părin-

și ner- 
pentru 
perfor- 
metoda 

căreia

•
ții lui Michelle Ford, campioana olimpică 
de la Moscova a probei de 800 m © AR
GENTINIANUL DANIEL CARPIO, în * ”
de 73 de ani, a reușit să traverseze 
fluviul Rlo de la Plata, de la Colonia 
guay) la Buenos Aires (Argentina), 
kilometri, unde a ajunș parcurgînd 
tanța în 22 de ore și 55 de minute © AT
LETUL ENGLEZ SEBASTIAN COE, record
man mondial, și-a făcut cunoscută inten
ția ca la J.O. de la Los Angeles să con
cureze la... 5 000 m. „Cred că sînt un aler
gător de fond înnăscut, — a declarat el — 
chiar dacă, pînă acum, n-am concurat ni
ciodată pe distanțe lungi". © FINLANDE
ZUL PERTTI KARPINEN, campion olimpic 
la schif simplu, în 1976 și 1980, a făcut pe
reche în ultima vreme cu fratele său mal 
tînăr Raimo, formînd un echipaj care anul 
trecut, la C.M. de la Miinchen, s-a clasat 
pe locul secund, la dublu vîsle, la o dis
tanță infimă de schiful cîștlgător © A ÎN
CETAT DTN VIAȚA, la Madrid, Juan GJch y 
Bech, fost președinte al Comitetului olim
pic spaniol și vreme îndelungată secretar 
al C.F. Barcelona © UN RECORD „TRÂZ- 
NIT" : sprinterul neozeelandez Paul Wilson 
a parcurs 100 m plat... alergare cu... spa
tele în 14,4 s. Nu știm cît o realiza Wilson 
într-o cursă ca lumea, dar, oricum, timpul 
de 14,4 este, să recunoaștem, excelent...

Romeo VILARA

vîrstă 
înot 

(Uru- 
60 de 

dis-

Xaaocțlo p aamm>«tfoțlo • cod 79771 București. rt» V Conte It, P.I.1JL I tet. centroid H 79 76 !• *'  50.59 tecțio coresp 11 51 Mi mterurbor «33 relei 10 358 romsp Tiparul i „tnformalh 
Pentru străinătate « abonamente fM*ta  ILEX1M • deoortamentul eiporf Import presa. P-O Boi '36—137. relei 11 226, București, sr. *3  Decembrie nr. 8. R» V 2. i. 4 '03


